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 شكر وتقدير

 
، وفقني في إتمام هذا البحث املتواضع وأعانني فيه الحمد هلل رب العاملين  الذي

 ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى:

ألاستاذ املشرف: ألاستاذ الدكتور بركان يوسف على تقبله عبء إلاشراف على  -

 هذه ألاطروحة، وعلى إرشاداته وتوجيهاته القيمة أثناء انجازي لهذا البحث.

لى قبولهم مناقشة هذه ألاطروحة  وعلى ألاساتذة أعضاء لجنة املناقشة ع -

 تسخير وقتهم  وجهدهم لقراءتها  وتمحيصها.

السيدة الفاضلة : قاض ي عائشة، املديرة املركزية بالديوان الوطني لإلحصاء  -

على مساعدتها لي في الحصول على البيانات إلاحصائية الالزمة في هذا البحث، 

 وأخص بالذكر السيدة بشيري. وإلى كل إطارات الديوان الوطني لإلحصاء

لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز التنفيذ, إلى كل من كان سببا في  -

 تعليمي وتوجيهي و مساعدتي.

 

 

 



II 
 

 إهداء

 
إلى أرواح شهدائنا ألابرار، إلى روح الشهيدين: عمي مرابط عثمان ومرابط  -

 صالح، إلى روح املجاهد عمي مرابط عبد املؤمن.

 الوالدين الكريمين أمي وأبي. ،العناء من الكثير أجلي من تحمال من إلى -

 إلى زوجتي التي تحملت جزء من مشقة انجاز هذا البحث. -

 إلى أبنائي وبناتي : تسنيم، ريتاج، محمد ياسين. -

 إلى إخوتي وأخواتي. -

 إلى عائلة زوجتي. -

 إلى كل ألاحباب وألاصدقاء. -

 

ّ
ّ
ّ
ّ
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 أ
 

I. :تحديدّإشكاليةّالبحث 

األساسي أصبح مع مرور السنين ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من البنوك المركزية التضخم مفهوم  إن  
التضخم األساسي أقل مقاييس التضخم  مؤش رق سياسة استهداف التضخم، باعتبار وخصوصا التي تطب  

، كما يعد مقياسا مناسبا للتوقع بالمستوى العام لألسعار ألسعار االستهالكزا مقارنة بالرقم القياسي تحي  
في الرقم القياسي التغي ر  لأن  معد  األساسي نشأ على أعقاب إدراك التضخم مفهوم  على المدى الطويل.إن  

بالمفهوم الذي شرحته مختلف النظريات االقتصادية التضخم دا لقياس ليس مقياسا جي   ألسعار االستهالك
عند وضعية التوازن الكلي يتأثر أساسا التضخم  إن  معد لحسب هذه النظريات ف رة للتضخم، ألن  المفس  

الشهري أو التضخم  معد لنمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي، لكن  ومعد لنمو الكتلة النقدية  معد لب
أسواق  -الخدماتللطلب والعرض الكلي لبعض السلع و السنوي المعلن  يتأثر كثيرا  بالصدمات المؤقتة 

 نمو   معد لال يتأثر كثيرا على المدى القصير بو  -األولية، التوقعات..ألخ. الخضر والفواكه، أسواق المواد
 االقتصادي. النمو   ومعد للة النقدية الكت

وهذا بسبب تطبيق سياسة نقدية التضخم  معد لأدنى مستوى ل 9555د شهدت سنة فقبالنسبة للجزائر 
قد الدولي، لكن خالل الفترة انكماشية في إطار برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق الن  

 معد لأعلى مستوى ل 9519ة الظهور من جديد، حيث شهدت سنة عاودت الضغوط التضخمي   9551-9519
بالزيادة الكبيرة في صافي التضخم ت معد الر هذا االرتفاع في ، ويفس  %4حيث وصل إلى حدود التضخم 

األصول الخارجية الناتجة عن االرتفاع الكبير في أسعار المحروقات، إضافة إلى زيادة الضغوط 
رات الجديدة كان لزاما على البنك المركزي تنفيذ المستورد. أمام هذه التغي  خم التضة الناشئة عن التضخمي  

 11-91سياسة نقدية تهدف إلى استقرار األسعار، في هذا اإلطار تم إدخال عدة تعديالت على القانون 
ا وقد أعطى هذ، 9515أوت  93المؤرخ في  59-15 المتعلق بالنقد والقرض كان أخيرها األمر الرئاسي رقم

تبني سياسة  ، حيث تم  للسياسة النقديةونهائي  القانون أهمية كبيرة الستقرار األسعار باعتباره هدفا أوليا
لكن هذا األسلوب الجديد  إلدارة السياسة النقدية لم  .ةللحد من الضغوط التضخمي  التضخم استهداف 

أهم أسباب تعث ر هذه السياسة هو  ليحقق النتائج المرجوة واألهداف المعلنة من طرف البنك المركزي، ولع
إلى  امرده ،الفعليةالتضخم المستهدفة وبين مستويات التضخم بين مستويات  ات كثيرةوجود انحراف

التضخم  مؤش ربدل من  (IPC)االستهالكفي الرقم القياسي ألسعار التغي ر  معد لاستهداف البنك المركزي ل
ات المستخدمة من طرف الكثير من البنوك المركزية التي تطبق المؤش ر األساسي، هذا األخير هو أحد أهم 

ّمعد لماهيّاتجاهاتّطرح اإلشكالية الرئيسية التالية: إن  هذا التحليل يقودنا ل .التضخمسياسة استهداف 
ّاألساسيّفيّالجزائر.التضخمّ
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 وتندرج تحت هذا السؤال الجوهري عدة أسئلة فرعية هي :
القياسي ألسعار االستهالك في قياس الضغوط التضخمي ة في الجزائر على المدى ما مدى كفاءة الرقم  -

 الطويل؟
هل الطريقة المعتمدة من طرف البنك المركزي لقياس التضخم األساسي في الجزائر تتالءم مع المفاهيم  -

 النظرية للتضخم األساسي؟
 ما هي الطريقة األمثل لقياس التضخم األساسي في الجزائر؟ -
 ما هي االتجاهات المستقبلية لمعد ل التضخم األساسي في الجزائر؟ -

II. البحث:ّفرضيات 

 لإلجابة على السؤال الجوهري السابق سوف نعتمد على الفرضيات التالية:
 ة على ضغوط التضخمي  لقياس ال ي الجزائر ليس مقياسا جيداالرقم القياسي ألسعار االستهالك ف

 .المدى الطويل
 من طرف البنك المركزي لقياس التضخم األساسي في الجزائر ال تتالءم مع  الطريقة المعتمدة

 المفاهيم النظرية للتضخم األساسي.
  األساسي في الجزائر.التضخم هي الطريقة األمثل لقياس  المتوسط المخف ضطريقة 
 ألسعار  معد ل التضخم األساسي المتوقع في الجزائر أقل تشتتا من معد ل التغي ر في الرقم القياسي

 االستهالك الفعلي.
III. أهميةّالموضوع: 

في التضخم هي المقدرة على معرفة اتجاهات التضخم الخصائص األساسية لسياسة استهداف  منإن  
أثر أدوات السياسة النقدية على استقرار السعار ال يظهر إال بعد مرور سنتين  والبعيد ألن  المستقبل القريب 

في المستقبل. في التضخم  معد لالبنك المركزي أن تكون له توقعات دقيقة ب يجب علىإلى ثالثة سنوات، لهذا 
 معد لقامت باستهداف التضخم معظم البنوك المركزية التي اعتمدت سياسة استهداف  هذا المنحنى فإن  

األساسي أكثر استقرار، وتوقعاته التضخم  معد ل المالحظ، ألن  التضخم  معد ل عوضاألساسي التضخم 
 .االتجاهيالتضخم تعكس 

ه من الضروري شرح إن  المتوقع من طرف الجمهور مركبة أساسية من مركبات التضخم، لهذا فالتضخم  إن  
ه السياسة النقدية، فإن   تبطريقة شفافة قرارات السياسة النقدية للجمهور، فإذا كان الجمهور يفهم ويدعم قرارا

توقعات  ن  إالمتوقع من طرف الجمهور. التضخم  يصبح من السهل على البنوك المركزية السيطرة على
في المستقبل تعتبر من أهم البيانات التي يقوم البنك المركزي بنشرها للجمهور، وكلما كانت التضخم ت معد ال

 لمركزي الخاصة بالسياسة النقدية.هذه التوقعات دقيقة كلما زادت من مصداقية قرارات البنك ا
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IV. أهدافّالبحث: 

 بحثنا هذا إلى ما يلي:نهدف من خالل 
   المتمثلة في معرفة اتجاهات و أول هدف لبحثنا هي محاولة اإلجابة على اإلشكالية المطروحة  إن

 .ألسعار االستهالكفي الرقم القياسي التغي ر  معد لاألساسي في الجزائر مقارنة بالتضخم  معد ل
  االقتصادي، مع التركيز على النظريات التعر ف على أهم النظريات المفس رة للتضخم في الفكر

 الحديثة.
 .إبراز دور السياسة النقدية والسياسة المالية في الحد  من الضغوط التضخمي ة 
 .معرفة أسباب التضخم في الجزائر خاصة في مرحلة اإلنعاش االقتصادي 
 ضخمي ة.تقييم دور السياسة النقدية والسياسة المالية في الجزائر في الحد  من الضغوط الت 
 .تقييم كفاءة مؤش رات قياس التضخم في الجزائر 
 .التعر ف على أهم المقاربات النظرية لمفهوم التضخم األساسي ومبررات قياسه 
 .التعر ف على أهم طرق قياس التضخم األساسي ومعايير المفاضلة بينها 
 .تحديد الطريقة األمث ل لقياس التضخم األساسي في الجزائر 
V. تّالمستخدمةّفيّالبحثالمنهجّواألدوا: 

المنهج االستقرائي في  لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، وتحقيق أهداف البحث تم االعتماد على
التي  والكتب السابقة األساسي، عن طريق استقراء الدراسات واألبحاثالتضخم المعالجة النظرية للتضخم و 

على المنهج الوصفي التحليلي في الفصول  االعتمادتم تناولت موضوع التضخم والتضخم األساسي، كما 
التطبيقية، من خالل تحديد خصائص ظاهرة التضخم والتضخم األساسي في الجزائر، ووصف طبيعتها 

من خالل  دراسة حالة منهجكما تم  استعمال في هذه الدراسة  ونوعية العالقة بين متغيراتها واتجاهاتها.
 الترك يز على حالة الجزائر.

ا أدوات البحث المستخدمة فتتمث ل في أدوات اإلحصاء الوصفي مثل مقاييس النزعة المركزية، مقاييس أم  
التشتت والشكل، الجداول اإلحصائية واألشكال البيانية، كما تم  استخدام أدوات االقتصاد القياسي، مثل 

 ،                         SPSSإحصائية مثل: النماذج الرياضية، التقدير، االختبارات اإلحصائية، باالستعانة ببرمجيات
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VI. الحدودّالزمانيةّوالمكانيةّللبحث: 

 إن  هذا البحث له حدود مكاني ة وزماني ة  نوض حها كما يلي:
ّالمكانيّ ّ- البيانات الرئيسية المستخدمة في هذا البحث من أجل قياس والتوقع بمعد ل إن  ّة:الحدود

 األساسي في الجزائر تتمث ل في الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمدينة الجزائر.التضخم 

امتدت فترة الدراسة الخاصة بقياس والتوقع بمعد ل التضخم األساسي من شهر جانفي ّ:زماني ةالحدودّالّ-
 .1117 مايإلى غاية شهر  1111

VII. منهاالبحثّهذاّموقعّللموضوعّّوّلدراساتّالسابقةا: 
يعد هذا البحث حلقة تكم ل سلسلة البحوث السابقة حول التضخم األساسي، ومساهمة جديدة تستند إليها 
البحوث الالحقة، فاألبحاث التي تتعل ق بقياس التضخم األساسي بال لغات األجنبية كثيرة، أم ا األبحاث 

 باللغة العربية فلم نتحص ل إال على دراستين: 
ن مقال للكاتب فادي بن عبد اهلل العجاجي تحت عنوان " معد ل التضخم الدراسة األولى عبارة ع -

األساسي في المملكة" نشر على حلقتين في جريدة الرياض االقتصادي بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  
، وقد تناول الكاتب في هذا المقال شرح مختصر لمفهوم التضخم األساسي وأهم 1118يونيو  11و 11

كما اقترح بعض الطرق لقياس التضخم األساسي في المملكة والتي تتالءم مع الخصائص  طرق قياسه،
اإلحصائية لمكونات الرقم القياسي ألسعار االستهالك في هذا البلد. وبالرغم من أهمية هذا المقال إال  أن  

هة للجمهور  العام وليس للباحثين الكاتب لم يتعمق في الموضوع باعتبار أن  المقال تم  نشره في جريدة موج 
 المتخصصين في هذا الموضوع. 

الدراسة الثانية عبارة عن ورقة عمل من إعداد الباحثين رياض محمد الخريف ووليام أ. بارنيت  -
تحت عنوان " مؤش رات التضخم األساسي  1115وصدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 

هم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة، هي إن   مؤش ر التضخم للمملكة العربية السعودية "، ومن بين أ
األساسي اإلحصائي المعتمد على منهجية نموذج العامل الديناميكي المعمم أكثر استقرار وأقل تشتتا وأكثر 
ارتباطا بمعد ل التضخم المالحظ مقارنة بمؤش ر التضخم األساسي المحسوب بعد استبعاد أسعار المواد 

ئية وأسعار السكن واإليجار من تركيبة الرقم القياسي ألسعار االستهالك. ورغم أهمية هذه الدراسة إال  الغذا
أن  من أهم نقائصها أن ها كانت خالية من الدراسة اإلحصائية لشكل توزيع تغي رات أسعار السلع والخدمات 

ب من هذه الدراسة مهم جدا من أجل المكونة للرقم القياسي ألسعار االستهالك، حيث أن  هذا الجزء المغي
اختيار الطريقة المناسبة لقياس التضخم األساسي، ولعل هذا هو السبب الذي أد ى إلى عدم توضيح 



 المقدمة العامة
 

 ه
 

المعايير التي استند إليها الباحثان في اختيار طريقة االستبعاد للمقارنة عوض بقية الطرق اإلحصائية 
 لقياس التضخم األساسي.

لغات األجنبية والتي تطرقت لموضوع التضخم األساسي فهي كثيرة، لكن هناك دراسة بالنسبة لألبحاث بال
 مهمة استندت إليها كثيرا في هذا البحث، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه موصفة كما يلي:

- PHAM,ThiThanh Xuan. (2015), Conception, construction et évaluation d’un indice sous-

jacente pour l’économie vietnamienne, Thèse de doctorat en Sciences économiques, 

Université de Rennes1, Ecole doctorale Science de l’Homme et de la Société. 

على الرغم من أهمية هذه الدراسة وشمولها على معظم جوانب الموضوع، إال  أن  أهم المشاكل التي 
على دقة النتائج المتحصل عليها، هي صغر حجم العينة الخاصة ببنود الرقم واجهت الباحث والتي أث رت 

بند فقط، بينما الكثير  13القياسي ألسعار االستهالك التي استخدمها في الدراسة التطبيقية، حيث استخدم 
ار بند من بنود الرقم القياسي ألسع 31من الدراسات المتعلقة بقياس التضخم األساسي استخدمت أكثر من 

 االستهالك في الدراسة التطبيقية.
ثراء الموضوع، من حيث عدم إهمال الدراسة  يأتي هذا البحث تكملة للبحوث والدراسات السابقة وا 
اإلحصائية لشكل توزيع تغي رات أسعار السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي ألسعار االستهالك، وأيضا 

 ألسعار االستهالك من أجل التوصل إلى نتائج أكثر دق ة. استخدام عدد كافي من بنود الرقم القياسي

VIII. ّالبحثخطة: 

للمفاهيم ن هذا البحث مقدمة عامة وأربعة فصول وخاتمة عامة، حيث خصصنا الفصل األول تضم  
من خالله إلى مفهوم  سنتطرقمناه إلى ثالثة مباحث: المبحث األول للتضخم، وقد قس   األساسية عن

فيه مختلف النظريات االقتصادية المفسرة للتضخم  سنتناولوأنواع وطرق قياس التضخم، والمبحث الثاني 
من خالله ألثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم وأهم  سنتطرقالمبحث الثالث  افي الفكر االقتصادي، أم  

 سياسات عالجه. 
مناه إلى ثالثة مباحث: المبحث األول في الجزائر، وقد قس  التضخم  الفصل الثاني خصصناه لتحليل ظاهرة

من خالله إلى لمحة عن اإلصالحات االقتصادية وبرامج اإلنعاش االقتصادي، والمبحث الثاني  سنتطرق
من  سنتطرقا المبحث الثالث في الجزائر وتقييم سياسات عالجه، أم  التضخم أسباب  أهمفيه  سنتناول
 .ءة مؤش رات قياس التضخم في الجزائرلمدى كفاخالله 

مناه إلى ثالثة مباحث: ، وقد قس  للتضخم األساسي للمفاهيم األساسية عنخصصناه  الثالفصل الث
مفهوم التضخم فيه  لتناو سن، والمبحث الثاني لألرقام القياسية لألسعارمن خالله  سنتطرقالمبحث األول 
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لمعايير المفاضلة بين طرق قياس من خالله  سنتطرقلث ا المبحث الثا، أم  األساسي وأهم طرق قياسه
 جينكنز للتوقع.-التضخم األساسي ومنهجية بوكس

مناه إلى ، وقد قس  لقياس والتوقع بمعد ل للتضخم األساسي في الجزائرخصصناه  الرابع واألخيرالفصل 
سعار االستهالك في لمنهجية إعداد الرقم القياسي ألمن خالله  سنتطرقثالثة مباحث: المبحث األول 

التحليل اإلحصائي للبيانات وقياس فيه  سنتناول، والمبحث الثاني الجزائر وتحليل لتطور أهم مكوناته
سنتناول فيه المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي والتوقع ا المبحث الثالث أم   التضخم األساسي،

 جينكنز.-بمعد ل التضخم األساسي باستخدام منهجية بوكس
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 :تمهيد
ومازالت تعاني منها الكثير من دول يعتبر التضخم من أهم المشكالت االقتصادية التي عانت 

الخطيرة التي   يخل فها  ةالعالم، سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، وهذا بسبب اآلثار االقتصادية واالجتماعي
التضخم في هذه الدول، لهذا فقد أخذت ظاهرة التضخم حي زا كبيرا في اهتمامات المفكرين االقتصاديين 
على مختلف مشاربهم، محاولين تفسير هذه الظاهرة وتحليل األسباب المؤدية لها، وقد تضاربت النظريات 

صادية التي تنبع منها هذه النظريات، إضافة إلى تعقيد المفس رة للتضخم وهذا بسبب اختالف المدارس االقت
هة لعالج  هذه الظاهرة. إن االختالف في تفسير ظاهرة التضخم أد ى إلى تعدد السياسات واألساليب الموج 
هذه الظاهرة والتخفيف من حد تها، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد أدرجت هذه السياسات ضمن أولويات 

 اإلصالح االقتصادي في الدول التي تعاني من هذه الظاهرة. جية وبرامالسياسيات االقتصاد
من أجل اإللمام أكثر بالجوانب النظرية المرتبطة بظاهرة التضخم قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة 
مباحث: المبحث األول سنتناول فيه مفهوم التضخم وأهم تعريفاته، وأيضا أنواعه وطرق قياسه، والمبحث 

ل فيه أهم النظريات االقتصادية المف سرة لظاهرة التضخم في الفكر االقتصادي، أم ا المبحث الثاني سنتناو 
 واالجتماعية التي يخل فها التضخم، ووسائل عالجه والحد  منه. ةاألخير فسوف نتناول فيه اآلثار االقتصادي
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ّمّالتضخم،ّأنواعهّوطرقّقياسههّو.ّمف1
 
 

في  اعام قبواليلقى  محد دتعريف و م هو صادية التي ليست لها مفالتضخم من االصطالحات االقت
هذه الظواهر غير التضخم تستخدم لوصف ظواهر عديدة، و كلمة  وهذا بسبب أن  ، الفكر االقتصادي

. وسنعرض فيما يلي بعض تعريفات يمرتبطة حتما بروابط قوية تدفعها إلى سلوك نفس االتجاه التضخم  
مختلف المدارس االقتصادية، كما سنتطرق ألهم أنواع التضخم وطرق الكشف التضخم حسب وجهة نظر 

 عنه وقياسه.
 

ّماهيةّالتضخم.1.1ّ
 .سنتطرق فيما يلي لمفهوم كلمة التضخم، صعوبة تعريف التضخم وبعض تعريفات التضخم

ّالتضخمّمصطلحمّهّو.ّمف1.1.1
التضخم في حاجة إلى وضع  ل مصطلحاز حيث ال دت تعريفات التضخم في الفكر االقتصادي،تعد  

د يعود إلى أن مصطلح التضخم يستخدم للتعبير عن ولعل عدم وجود تعريف محد   د له.تعريف محد  
غير العادي و عن التضخم في األسعار لوصف االرتفاع المستمر  فيمكن التحدث ظواهر عديدة مختلفة،

رتفاع الغير الطبيعي ألجور عن التضخم في الدخل لوصف اال التحدث ، أوالخدماتو ألسعار السلع 
هناك التضخم في العملة الذي يعني الزيادة  كما أن  ، األرباح على حساب دخول عوامل اإلنتاج األخرى

هناك أيضا التضخم في التكاليف الذي يستخدم لوصف االرتفاع غير ، و كبيرة في المعروض من النقودال
اني للداللة عن الزيادة التضخم السك   دم مصطلح، كما يستخالطبيعي الحاصل في أسعار عوامل اإلنتاج

ّ.1المستمرة في عدد السكان
هذه الظواهر ترتبط  ن  أالحاالت السابقة ال يعني و إن استخدام كلمة التضخم للداللة عن الظواهر 

يتضخم الدخل أو جزء من  ه يمكن أن  أن   حيثفيما بينها بعالقات تدفعها حتما إلى سلوك نفس االتجاه، 
إذا كان المجتمع يعاني من البطالة في عوامل اإلنتاج، بحيث  ،يحدث ارتفاع في األسعارالدخل دون أن 

يتضخم جزء من دخول المجتمع على  ه من الممكن أن  ن  ألة،  كما تمتص زيادة الطلب هذه العوامل المعط  
ب التضخم مستوى األسعار ي، ودون أن يصحساب الجزء اآلخر، دون أن يصيب مستوى الدخل العام

العام، وقد تتضخم األسعار فجأة نتيجة لحرب أو لضعف المحصول الزراعي دون أن يصيب هذا 
 .2في الدخول النقدية ارتفاعالتضخم 
 

                                                 
 . 136(، اقتصاديات النقود والتوازن النقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص.1971فؤاد هاشم عوض ) -1
 . 19(، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص.1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -2
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ّ.ّصعوبةّتعريفّالتضخم1.1.1
ما يزال هناك  هفإن   ،الها الفكر االقتصادي المعاصر للتضخمأو على الرغم من األهمية الكبيرة التي 

، د للتضخمال يوجد إجماع من جانب االقتصاديين على تعريف محد  و  ،التضخمهوم جدل كبير حول مف
 :1ن رئيسيي  لسببين  هذا ما يجعل تعريف التضخم مهمة صعبةو 
دة التي ال تسلك بالضرورة نفس مجموعة من الظواهر المعق  هو التضخم ال يعتبر ظاهرة واحدة، بل  إن   -

 االتجاه.
، حيث يعتبر ارتفاع األسعار من د ية للتضخم وبين مظاهره ونتائجههناك خلط كبير بين األسباب المؤ  -

هذا الخلط نلمسه في كثير من التعريفات الخاصة بالتضخم، فهناك تعريفات تنطلق من ، و أبرز مظاهره
 هناك تعريفات تنطلق من مظاهره.و ية للتضخم األسباب المؤد  

ّتعراضّبعضّتعريفاتّالتضخماس .3.1.1
ق ، وقد طب  نبالقبول العام من طرف المفكرين االقتصاديي حضيال يوجد تعريف واحد للتضخم 

نقود التي حدثت وسط لى على الزيادة غير العادية في الو ع بعد الحرب العالمية األاصطالح التضخم بتوس  
زيادة مماثلة في السلع روسيا دون أن يصاحب ذلك و النمسا و خصوصا في ألمانيا و ، وشرق أوروبا

م تحت تأثير هو ، ولقد استمر هذا المفرفاع حاد في المستوى العام لألسعاا ترتب عليه ارت، مم  والخدمات
االتجاهات و  ر األفكار الكينزيةهو ، ثم بدأ تدريجيا يفقد أهميته بظالثالثيناتالنظرية الكمية للنقود حتى 

معظم التعريفات الخاصة بالتضخم بنيت على أساس النظرية الكمية  إن   .2يل النقديفي التحل المعاصرة
.من ، وهذا راجع لبساطة هذه النظريةاديين الكالسيك في المجال النقديللنقود المعتمدة من قبل االقتص

في كمية  وسةالمحسه " الزيادة ن  أ ، أو3ه " نقود كثيرة تطارد سلع قليلة "ف التضخم بأن  يعر   هذه الزاوية
ربط هذه التعريفات بين  ن  إ. 5إلى ارتفاع األسعار "تؤد ي  ه " الزيادة في كمية النقود التيأن  أو ، 4النقود "

االت التضخم التي زيادة كمية النقود يرجع إلى كون هذه األخيرة كانت ذات عالقة وثيقة بحو التضخم 
نقود واالنتقادات التي وجهت لها في الكمية للسنتطرق بالتفصيل لتحليل النظرية و ، حدثت في الماضي

لكن نكتفي بالقول أن التعريفات التي ترتكز على النظرية الكمية للنقود هي تعريفات و ، المبحث الموالي
ت على ذلك الظروف االقتصادية التي سادت ، حيث أكد  وجزئية وغير كافية لوصف التضخمسطحية 

 .ن  يؤد ي ذلك إلى زيادة في األسعارزادت كمية النقود دون أ فقد، الكبير يالعالم إبان الكساد االقتصاد
، ما صاحبها من صعوبات اقتصادية، و األزمة االقتصادية العالمية الكبرى رهو لقد ترتب على ظ

خلت عوامل أخرى بجانب العامل فأد  ، ع في الفكر االقتصادي لتعريف التضخمتوس   ،سياسيةو  اجتماعية

                                                 
 . 18ص. القاهرة، مصر أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغالء، الهيئة المصرية للكتاب،  (، مشكلة التضخم في1981رمزي زكي ) -1
 .13الجامعية، اإلسكندرية، ص.الثقافة  التضخم، مؤسسة(، نظرية 1984)نبيل الروبي  -2
 . 99.ص (،1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -3
 . 119(، ص.1971فؤاد هاشم عوض ) -4
 . 14، ص. (1984) الروبينبيل  -5
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من أبرز المفكرين  "كينز"يعتبر المفكر االقتصادي و  ،المعروض من السلع مثالكالنقص في ، النقدي
 :1ت مجموعة أخرى من التعريفات منهاظهر  المنحىه الجديد. في هذا الذين قادوا هذا التوج  

 .»الخدمات و ازدياد النقد الجاهز دون زيادة السلع هو  التضخم »:"بيرو تعريف " -
اد وسائل الدفع المستعملة بصورة غير عادية بالنسبة لكمية السلع ازديهو  التضخم »تعريف "قمف": -

 .»الخدمات المعروضة على المشترين خالل مدة معينة و 
ر حالة التضخم عندما تصبح الزيادات في الدخل النقدي أكبر من الزيادات في تتوف   »تعريف "بيجو": -

 .»كمية اإلنتاج المحققة بواسطة عناصر اإلنتاج 
يعرف التضخم هو "، و Emile Jamesمه "حها االقتصاديين التعريف الذي قد  التي رج   تالتعريفاومن 
ئض الطلب الزائد على قدرة تنتج عن فا ، الذاتي رحركة صعودية لألسعار تتصف باالستمرا »ه بأن  

 :2يتميز هذا التعريف بما يلي و  »العرض 
 ها خالل فترة طويلة.التضخم حركة أي عملية ديناميكية يمكن الوقوف علي -

مؤقتة، أو الدوام الذاتي، فالتضخم ليس ظاهرة عرضية و حركة األسعار تتصف باالستمرار  إن   -
تماثله و ة واحدة لحدوث طارئ في محاصيل البالد الرئيسية مثال فارتفاع المستوى العام لألسعار مر  

 تضخم.بعد ذلك لالستقرار ال يعتبر 

زيادة الطلب في لحظة معينة إذا لم يقابلها زيادة في  إذ أن  ، إن هذا التعريف ذكر قدرة العرض -
لكن ارتفاع األسعار الذي يسبق مرحلة التشغيل الكامل للموارد ، اإلنتاج يتعرض االقتصاد للتضخم

أي زيادة في المعروض من السلع ، إلى زيادة في اإلنتاجيؤد ي ألن ذلك س، المتاحة ال يعتبر تضخم
 .تميل إلى التماثل من جديدو سعار الخدمات فتنخفض األو 

 

 .ّأنواعّالتضخم1.1

لكن ذلك ال يعني  ة أنواع تختلف عن بعضها البعض باختالف المعيار المستخدم،للتضخم عد  
جميع أنواع التضخم تشترك فيما  كما أن  ، بل هناك تداخل فيما بينها، االنفصال التام عن بعضها البعض

لتلك األنواع . وسنتطر ق فيما يلي لنقود عن أداء وظائفها أداءا كامالهي عجز ا، بينها في خاصية واحدة
 .معايير معينةحسب 
 
 

                                                 
 .141(، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص.1118بلعزوز بن علي ) -1

2- JAMES, É. (1962), A General Survey of Post-War Inflation, In: Hague D.C. (eds) Inflation, International Economic 

Association Series, Palgrave Macmillan, London, pp.3-4. 
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ّمعيارّدرجةّتحكمّالدولةّفيّجهازّاألسعارّ.1.1.1
 يمكن التميز بين نوعين من التضخم: التضخم الظاهر والتضخم المكبوت.انطالقا من هذا المعيار 

ّالتضخمّالظاهر .7.1.1.1
عدم قيامها بأي و ، المستمر لألسعار دون تدخل الدولةسم هذا النوع من التضخم باالرتفاع يت  
لفائض  ةاستجاب ا النوع من التضخم ترتفع األسعار، ووفقا لهذأو التأثير فيهمنه  تدابير للحد  و إجراءات 
ازن بين العرض تلقائية بهدف تحقيق التو و م بكل حرية هذا االرتفاع في األسعار يت  أن  حيث ، الطلب
هناك عوامل أخرى تساعد على رفع المستويات العامة لألسعار  إلى جانب عدم تدخل الدولة فإن  . والطلب

بشكل خاص ضعف مرونة جهاز اإلنتاج المحلي، العوامل و من أهمها  ،ةزيادة الضغوط التضخمي  و 
 .1النفسية لإلفراد..الخ

ّالتضخمّالمكبوت .7.1.1.7
ة ت به العديد من الدول، حيث تتعرض فيه األسعار لضغوط تضخمي  مر   هذا النوع من التضخم

تجميدها. و من ارتفاع األسعار  مع ذلك تحتفظ على استقرارها، وهذا بسبب التدخل المباشر للدولة للحد  و 
 ضوابط تحد  و وضع قيود ، من ارتفاع األسعار اإلجراءات التي تتخذها الحكومة للحد  و من بين السياسات 

 .الخ..تطبيق نظام البيع بالبطاقات ،الصرف، تحقيق فائض في الميزانية الرقابة على، نفاق الكليمن اإل
فترتفع األسعار في هذه األسواق لتمتص ، ةوقد تخضع بعض األسعار للرقابة في حين تترك األخرى حر  

ار ال تستبعد بذلك يمكن القول أن الرقابة على األسع. فائض الطلب في األسواق التي تخضع للرقابة
لة التعبير او ال يفتأ الفائض المكبوت من الطلب من مح إذ  ، لكن تعطل أثره لفترة من الزمن، فائض الطلب

السياسية هي التي تجبر الدولة و أحيانا تكون بعض الظروف االقتصادية  .2عن نفسه في السوق السوداء
 الكوارث الطبيعية.بعض أو قات الحروب أو على فرض الرقابة على األسعار مثل 

ّ.ّمعيارّدرجةّحدةّالضغطّالتضخمي1.1.1
تضخم زاحف، تضخم ماشي، تضخم راكض وتضخم  قوته إلى:و ته يمكن تقسيم التضخم حسب حد  

 جامح.
ّالتضخمّالزاحفّ.7.7.1.1

هذا ، و سنويا%9أو %1بوتيرة بطيئة في حدود  ترتفع األسعاريوصف التضخم بالزاحف عندما 
اعية عقب الحرب العالمية البلدان الصن هالسريع الذي شاهدتو قد توافق مع النمالشكل من التضخم 

أي بمتوسط  %39بمعدل  1437-1409ففي السويد على سبيل المثال ارتفعت األسعار خالل الفترة  الثانية.
%9.4قدره 

ن في ، لكن خطورته تكمفراد وهو محف ز للنمو االقتصاديإن هذا النوع من التضخم يتقبله األ.3

                                                 
 . 114الجامعة، اإلسكندرية، مصر، ص.  النقدي، شباب(، االقتصاد 1111ضياء مجيد الموسوي ) -1
 .16(، ص.1984)نبيل الروبي  -2
 .446المنهل اللبناني، بيروت، ص. (، النقود والسياسات النقدية الداخلية، دار 1111وسام مالك ) -3
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بالتالي إذا لم تكن هناك متابعة لهذا النوع من و ، األفراد على قبوله والتعايش معهأثره النفسي الذي يدفع 
لذي سنرى او إلى حصول تضخم جامح يؤد ي استمراره قد  فإن   ،السيطرة عليه من طرف الحكومةو التضخم 

ّفيما بعد أهم مواصفاته.
ّالتضخمّالماشي.1.1.1.1ّّ

 %15إلى%8حدود يعندما يكون االرتفاع في األسعار ف التضخم اسم التضخم الماشييطلق على 
عندما تدخل حركة  من الخطورة ءيذلك ألن فيه شو د من هذا النوع من التضخم، يجب الح  و ، 1سنويا

 الت مرتفعة.األسعار في حلقة مفرغة قد تصل إلى معد  
ّ.ّالتضخمّالراكض1.7.7.1

لقد شهدت و  فيه معدالت ارتفاع األسعار أكبر من كثير من سابقه،هذا النوع من التضخم يكون 
، %93، إذ ارتفعت األسعار بنسب 1474و 1479، 1479الهند حاالت التضخم الراكض في السنوات 

 .2على الترتيب  90%، 14%
ّالتضخمّالجامحّ.7.1.7.4

في ظل هذا النوع من التضخم ، و ضررا على االقتصاد الوطنيو أنواع التضخم أثارا  أشد  هو 
م، وهذا بدخول حركة وتفقد قيمتها كمخزن للقي   ،الشرائية للنقود بشكل حادأو القو ة تنخفض قيمة النقود 

لقد حدث هذا النوع من ، و المتتاليةو االرتفاع في األجور واألسعار ضمن حلقة من الزيادات الكبيرة 
 1499خالل الفترة الممتدة بين و لى. ففي ألمانيا و األالتضخم بشكل خاص بعد انتهاء الحرب العالمية 

مته أعباء إعادة بناء ما هد  و سداد الديون و أنهار النظام النقدي األلماني تحت ضغط النفقات  1499و
للتضخم في معد ل  ا أعلىأم  ، %999التضخم الشهري خالل هذه الفترة معد ل  حيث بلغ متوسط، الحرب

ا أعلى أم   ،%94555حيث ارتفعت األسعار بأكثر من  ،1499من سنة  أكتوبرل في تلك الفترة قد سج  
 ،1493 جويلية 1490 أوتفي الفترة الممتدة بين  –هنغاريا  –لت في المجر نسبة للتضخم الجامح فقد سج  

%14855التضخم الشهري معد ل  حيث بلغ متوسط
3. 

 .قوتهو دته ح مختلف أنواع التضخم حسب ح  يوض   التالي الشكلإن 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
 . 116(، ص. 1111ضياء مجيد الموسوي ) -1
 .917.ص، ضياء مجيد الموسوي-2
 . 183(، االقتصاد النقدي والمصرفي، دار المنهل اللبناني، بيروت، ص. 1111)بسام الحجار -3
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ّته:ّأنواعّالتضخمّحسبّحدّ (1.1)رقمشكلّ

 
 . 116(، ص. 1111ضياء مجيد الموسوي )المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
ّ.ّمعيارّالقطاعّاالقتصادي3.1.1

، يختلف التضخم الذي يحدث في قطاع االستهالك عن التضخم الذي يحدث في قطاع االستثمار
 التضخم الرأسمالي.و التضخم السلعي :وهنا يفرق كينز بين نوعين من التضخم

ّالتضخمّالسلعيّ.1.1.3.1
إلى شيوع أرباح قدرية في يؤد ي ا مم  ، ذلك النوع من التضخم الذي يحدث في قطاع االستهالكهو 

 .1صناعات سلع االستهالك
ّالتضخمّالرأسمالي.1.1.3.1ّ

يؤد ي ا مم  ، التضخم الرأسمالي يحدث في قطاع سلع االستثمار على غرار التضخم السلعي فإن   
التضخم و يجمع كينز كل من التضخم السلعي و  .قدري ة في صناعة سلع االستثمار إلى شيوع أرباح

نوع من التضخم يحدث نتيجة ، وهو بحيالرأسمالي في نوع واحد من التضخم يطلق عليه اسم التضخم الر  
، هو التضخم بحيوفي المقابل هناك نوع أخر يختلف عن التضخم الر  ، االدخارزيادة االستثمار عن 

كما يشير كينز إلى نوعين  .2أجور الكفاية التي يحصل عليها العمال ارتفاع، الذي يحدث نتيجة الد خلي
ل في حالة التوظيف الكامل لجميع عوامل و حيث يحدث األ، الجزئيو آخرين من التضخم هما الكامل 

ل يتناسب األسعار ترتفع بمعد   بحيث إذا زادت كمية النقود فإن  ، تضخم حقيقيهو هذا التضخم ، و اإلنتاج
يحدث قبل وصول االقتصاد إلى مرحلة هو ا التضخم الجزئي ف. أم  مع معد ل الزيادة في كمية النقود تماما

                                                 
 .41(، ص. 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -1
 .41(، ص. 1111)مجدي عبد الفتاح سليمان  -2
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تلبث أن تتماثل بعد ذلك  ثم ما، في هذا النوع من التضخم ترتفع األسعار ارتفاعا مؤقتا، التوظيف الكامل
 .1الخدماتو نتيجة قدرة االقتصاد على الزيادة في المعروض من السلع 

ّ.ّمعيارّمصدرّالتضخم1.1.1
يمكن التميز بين نوعين من التضخم: التضخم الناشئ عن فائض الطلب هذا المعيار  نانطالقا م

 والتضخم الناشئ عن زيادة التكاليف.
ّفائضّالطلبالتضخمّالناشئّعنّ.1.1.1.1ّ

هناك فائض في الطلب الكلي على السلع  في هذا النوع من التضخم ترتفع األسعار ألن   
سوءا كان ، بحيث ترتفع مع الزيادة في الطلب الكلي، ريفترض هنا قابلية األسعار للتغي  ، و الخدماتو 

تجابة لقانون العرض ذلك اس، و الحكوميأو فائض الطلب ناتج عن زيادة اإلنفاق االستهالكي، االستثماري 
معنى ، و ية فائض الطلباو معظم النظريات الموجودة حاليا تعالج التضخم من ز  . في الواقع إن  2الطلبو 

أن فائض الطلب على إحدى السلع يعتبر السبب هو هذا أن هذه النظريات تنطلق من مبدأ أساسي 
ه لكن التجربة أثبتت أن   .3بالتضخم التقليديا دفع بالبعض تسميته مم  ، رات أسعار هذه السلعةالمباشر لتغي  
ي العرض الكلي او لي يسككان الطلب ال، و ص اقتصاد ما من كل أثار فائض الطلب الكليحتى إذا تخل  
أي هناك قوى أخرى غير قوى فائض ، يميل إلى االرتفاعو ر ذهذا السعر قد يتغي فإن  ، نعند سعر معي  
 .ةالضغوط التضخمي   على بروزالطلب تعمل 

ّالتضخمّالناشئّعنّزيادةّالتكاليفّ.1.1.1.1
وينشأ هذا ، التضخم التي ال يكون مصدرها فائض الطلب عر معظم أنواهذا النوع من التضخم يفس  

ا يدفع مم  ، الزيادة في اإلنتاجيةمعد ل  ل يفوقالتضخم نتيجة ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج بمعد  
 . من األسباب التيحافظة على هامش الربح المتاح لهمالخدمات للمو بالمنتجين إلى زيادة أسعار السلع 

ّ:4إلى زيادة تكاليف اإلنتاج نذكر ما يليتؤد ي 
التي تنشأ نتيجة زيادة قوة ، و تعتبر زيادة األجور من أهم أسباب زيادة تكاليف اإلنتاجّأ(ّزيادةّاألجور:

نا بسبب ضغوط اأحياألجري، و ز للتمي   نينيبسبب رغبة في بعض المهأو النقابات العمالية و االتحادات 
لكن إذا ارتفعت مستويات األجور بنفس ارتفاع  .فع مستوى األجور في بعض القطاعاتقانونية بر 

بالتالي استبعاد ، و إلى ارتفاع المستوى العام لألسعاريؤد ي ذلك ال  فإن  ، مستويات اإلنتاجية في العمل
 التضخم في هذه الحالة.

                                                 
 .41(، ص. 1111مجدي عبد الفتاح سليمان )-1
المبدأ في ميدان االقتصاد  ااستخدم فاليراس هذ األسواق، فقدأن معظم النظريات المفسرة للتضخم ترى أن تغيرات األسعار تخضع لقانون العرض والطلب في -2

 .رة عن مستوى األسعار وتحركاتههو الجزئي )نظرية التوازن الجزئي ونظرية التوازن العام(، كما تم نقل هذا المبدأ إلى االقتصاد الكلي على يد فيكسل في نظريته المش
 .34(، ص. 1984) ينبيل الروب-3
 .111-199مدخل تحليلي ونظري، دار وائل للنشر والتوزيع، ألردن، عمان، ص ص.  (، النقود والمصارف1115أكرم حداد ومشهور هذلول ) -4
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الخدمات الوسيطية الداخلة في العملية و ة ارتفاع أسعار السلع يعني خاص  و ّأسعارّالواردات:ب(ّارتفاعّ
ة هذا ترتبط شد  و . الي إلى أثار تضخمي ةبالتو إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية يؤد ي هذا س، و اإلنتاجية

زادت اآلثار و قتصادية فكلما زادت التبعية اال، النوع من التضخم على درجة تبعية اقتصاد الدولة للخارج
انخفاض  . كما أن  والعكس صحيحة في الخارج كلما كان تأثير ذلك على األسعار المحلية كبيرا التضخمي  

هذا النوع من التضخم  إن  . الخدمات المستوردةو إلى ارتفاع أسعار السلع يؤد ي قيمة العملة الوطنية 
 المستورد.المرتبط بارتفاع أسعار الواردات يسمى كذلك بالتضخم 

امش أرباحهم حتى مع بقاء أسعار عناصر هو ن رغبة بعض المنتجين برفع إ هوامشّاألرباح:ّج(ّارتفاع
 ة.بالتالي حصول اآلثار التضخمي  و ستدفع باتجاه ارتفاع األسعار  ،اإلنتاج ثابتة

وارتفاع هذه ، ل أسعار الفائدة تكلفة الحصول على األموالتمث  ّارتفاعّتكلفةّالحصولّعلىّاألموال:د(ّ
بالتالي ، و الخدمات المقدمةو إلى زيادة تكاليف اإلنتاج مما ينعكس على أسعار السلع تؤد ي  األخيرة

 ة.حصول اآلثار التضخمي  
ّ.ّمعيارّالظروفّاالقتصاديةّالسائدة7.1.5

 كما أن  ، تختفي في البعض األخرو هناك بعض أنواع التضخم تظهر في بعض االقتصاديات 
عض أنواع من التضخم ر بهو إلى ظتؤد ي  في بلد ماأو ادية السائدة في العالم الظروف االقتص

 بخصائص معينة، ومن بين هذه األنواع نجد: التضخم الهيكلي، التضخم الر كودي والتضخم الدوري.

ّالتضخمّالهيكليّ.1.1.5.1
ت الهيكلية الموجودة هذا راجع إلى االختالالو ، ن التضخم تختص به الدول المتخلفةإن هذا النوع م
حيث يرى  ،بطبيعة عملية التنمية بهذه الدول، و تحديات النموو ف تلتصق بمظاهر التخل  بهذه الدول، والتي 

فة يجب أن تحليل التضخم بالبالد المتخل   أن   ةبعض المفكرين االقتصاديين خاصة من أمريكا الالتيني
المالية و ا القضايا النقدية أم  ، الجتماعي لهذه الدولاو يستند على كشف الخلل الهيكلي للنظام االقتصادي 

ة في البالد في تفسيرهم للضغوط التضخمي  . و 1ةفهي ال تلعب إال دورا ثانويا في إيجاد الضغوط التضخمي  
 :2دة من هذه االختالالت مثلفة يشيرون إلى ألوان متعد  المتخل  

ّ ّالمواد ّوتصدير ّإنتاج ّفي ّللتخصص ّالهيكلية ّالطبيعة تجارة الخارجية للبلدان الدراسة  ن  إّلية:ّواأّلأ(
ز المرتفع في الترك  ، ويؤد ي لهذه البلدان على العوامل الخارجية للتنمية رن االعتماد الكبيالنامية تبي  

يرة إلى تقلبات مستمرة في األسعار، ض هذه األخالمواد الخام إلى تعر  و لية و صادرات هذه البلدان للمواد األ
زيادة الطلب العالمي على هذه المواد إلى ارتفاع أسعارها في يؤد ي حيث  ، لمعروضة منهافي الكميات او 

جع حكومات هذه مما يش   ، هذه الدول من العمالت األجنبية لفترتفع نتيجة لذلك مداخي ، األسواق العالمية
 .سع الطلبيالتو  ، ويزيدالدول هفترتفع األسعار داخل هذ ، الدول للزيادة في النفقات الحكومية
                                                 

 . 84(، ص. 1981رمزي زكي ) -1
 . 178-177(، ص ص. 1111)الحجاربسام -2
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مع  ةل في عدم تناسب المداخيل الضريبييتمث  و : ب(ّجمودّالجهازّالماليّللحكومةّفيّالبلدانّالمتخلفة
ما ينتج عن ذلك من لجوء الحكومة إلى طرق غير عادية لتمويل العجز في ، و حجم اإلنفاق العام

هذا النوع من التمويل يولد ضغوط  حيث أن  ، البنك المركزيأو ميزانيتها، باالقتراض من الجهاز المصرفي 
 .ةتضخمي  

ّاالقتصادية: ّالقطاعات ّمختلف ّبين ّالتناقض على سبيل المثال اعتماد القطاع الزراعي في هذه  ج(
في كثير من األحيان إلى نقص في يؤد ي األمر الذي ، كبير على الظروف المناخية البلدان إلى حد  

إلى ارتفاع أسعار المنتجات يؤد ي ا مم  ، الفيضاناتأو األمراض و المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف 
 وينعكس هذا االرتفاع على باقي المنتجات في القطاعات االقتصادية األخرى. ، الزراعية

ّر كوديالتضخمّالّ.9.1.5.1
الت كان االعتقاد السائد حتى بداية السبعينات من القرن الماضي بوجود عالقة عكسية بين معد  

" في  Alban William Phillips"ة من طرف األستاذ ل مر  و أل هاإبراز  تم   ، والتيالت البطالةمعد  و التضخم 
ه في الفترات التي تقل فيها ن أن  . هذا المنحى يبي  1باسمه ، من خالل منحنى فيليبس الذي سمي1408سنة 
 الت األجور النقدية.تقل معد  الت البطالة حينما ترتفع معد  و  الت األجور النقدية،الت البطالة ترتفع معد  معد  

معد ل  انتهيا إلى وجود عالقة عكسية بينو " بتطوير الفكرة Solo "و" Samuelson بعد ذلك قام كل من "
رت حيث تغي  ، لكن بعد منتصف السبعينات طرأت ظروف اقتصادية جديدة .2ل البطالةمعد  و التضخم 

شهدت العديد من اقتصاديات الدول  كما، بطالةبين معد ل التضخم ومعد ل ال طبيعة العالقة التي تربط
أصبح يطلق على هذه و ، والر كود االقتصادي في آن واحد البطالةو الت التضخم الرأسمالية ارتفاعا في معد  

Stagflation)( ر كوديالظاهرة ذات األبعاد الثالثة بظاهرة التضخم ال
3. 

ّالتضخمّالدوريّ.1.1.5.3
المرتبط يحدث نتيجة تغيرات العرض الكلي والطلب الكلي  الذيالتضخم التضخم الد وري هو 

 .4بالدورات االقتصادية
 

ّمعاييرّالكشفّعنّالتضخمّوطرقّقياسهّ.3.1
ل يقيس مصدر و األ :نلة للكشف وقياس ظاهرة التضخم على محوريين رئيسيي  او تستند أي مح
ا المؤسسات العالمية والهيئات الدولية، أم  ة وهذا استنادا لبعض المعايير التي تستخدمها الضغوط التضخمي  

                                                 
1- Phillips, A.W. (1958), The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United-
Kingdom, 1861-1957, Economica, New series, Vol.25, No.100, London. 

 .111(، ص.1115أكرم حداد ومشهور هذلول ) -2
 . 43(، التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية، دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة، ص.1996رمزي زكي ) -3
 .143.ص ،(1115ومشهور هذلول)أكرم حداد  -4
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رات اإلحصائية رات التي تحدث في مستوى األسعار باستخدام بعض المؤش  يقيس التغي  فهو المحور الثاني 
 .لهاذين المحورينلألسعار، وفيما يلي عرض 

 .ّمعاييرّالكشفّعنّالضغوطّالتضخمية1.3.1

صندوق النقد الدولي على معايير معينة للكشف عن تستند بعض المؤسسات والهيئات الدولية مثل 
 معيار فائض الطلب ومعيار اإلفراط النقدي.، االستقرار النقدي ي ة وتتمث ل في: معيارالضغوط التضخم

 معيارّاالستقرارّالنقدي.1.1.1.3

يستند هذا المعيار إلى منطق النظرية الكمية النيوكالسيكية، والتي ال تفترض ثبات كل من الناتج 
 سرعة دورانها، وحسب هذا المعيار فإن  أو ر الطلب على النقود ، وأيضا إمكانية تغي  الوطنيالدخل أو 

ر في كمية النقودالتغي  معد ل  ىاو ق عموما إذا تسحق  تاالستقرار النقدي ي






 

M

M ر في إجمالي التغي  معد ل  مع

الوطنيالناتج 






 

Y

Yيا للصفراو ، أي بعبارة أخرى يكون معامل االستقرار النقدي مس 0B  حيث أن: 

Y

Y

M

M
B





 

، فيكون معامل لوطنيإجمالي الناتج ار في التغي  ن معد ل ر في كمية النقود عالتغي  معد ل  ا إذا زادأم  
الشرائية القو ة رار هذا المعامل موجبا يشير إلى وجود فائض في م(، واستB>0االستقرار النقدي موجبا )

في و هذا الفرق في االرتفاع يدل على النمكما أن  مواصلة يفوق المتاح من السلع والخدمات المنتجة، 
( فهذا يشير إلى وجود B<0معامل االستقرار النقدي سالبا ) ا إذا كانأم   ،ةحجم الضغوط التضخمي  

 .1انكماش نقدي وانخفاض في المستوى العام لألسعار
 .معيارّفائضّالطلب2.1.3.1

ل الفرق بين حجم الطلب الكلي محسوبا تمث  والتي ة، على قياس الفجوة التضخمي  يرتك ز هذا المعيار 
محسوبا باألسعار الثابتة، ويستند هذا المعيار على األطروحات باألسعار الجارية وحجم العرض الحقيقي 

الفع ال زيادة  على الزيادة في حجم الطلبال، والتي ترى أن ه إذا لم يترتب الكينزية فيما يخص الطلب الفع  
يمارس أثره بالكامل على رفع المستوى العام لألسعار. مناظرة في حجم اإلنتاج، فإن  فائض الطلب 

 :2ة وفق المعادلة اآلتيةالفجوة التضخمي  أو س إجمالي فائض الطلب ويمكن قيا
 

  ngpX YMXICCD  )( 
 حيث:

XD :فائض الطلب إجمالي. 
pC :.االستهالك الخاص باألسعار الجارية 

                                                 
 .910(، اقتصاديات النقود واملصارف، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ص. 9559حممد عزت غزالن ) -1
ص. صدراسات االقتصادية واملالية، القاهرة، (، مقاييس التضخم يف مصر، مؤمتر آليات التضخم يف مصر، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث وال1449فتيحة زغلول ) -2

14 – 95. 



 أساسية عن التضخم األول:                                                                                 مفاهيم الفصل 
 

12 
 

gC :االستهالك العام باألسعار الجارية. 
I :.االستثمار باألسعار الجارية 
)( MX  :الفرق بين حجم الصادرات وحجم الواردات. 
nY :.إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

ال عن إجمالي الناتج ة تظهر إذا زاد الطلب الفع  الفجوة التضخمي   فإن   ،من خالل المعادلة السابقة
 توضيح ذلك من خالل الشكل الموالي:المحلي الحقيقي ويمكن 

 
ّ(:ّالفجوةّالتضخمية1.1)رقمشكل

 
 .197(، ص.1115أكرم حداد ومشهور هذلول )المصدر:ّ

ّ
االستثمار  Iل االستهالك الكلي، تمث   Cحيث  ،(C+I+Gيتضمن الشكل أعاله دالة الطلب الكلي )

، هذا فما يتضمن الشكل أيضا خط التوازن والذي ينطبق على المنص  ، كاإلنفاق الحكومي  Gالكلي و
الطلب الكلي والعرض الكلي، وكل نقطة خارج خط  بينكل النقاط التي تحقق التوازن  على  يشملاألخير 

 الطاقة القصوى بفرض أن   .ل حالة اختالل بين اإلنفاق الكلي )الطلب( والناتج الكلي )العرض(التوازن تمث  
ل حالة االستخدام الكامل التي تمث  و ، 1Yلالقتصاد ضمن الموارد البشرية والمادية المتاحة ستصل إلى 

ذا كان الطلب الكلي في االقتصاد تمث  و )أقصى ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات(،  فستظهر  Aله النقطة ا 
وجود الفجوة يؤد ي بحيث يكون الطلب الكلي أكبر من الناتج الكلي، و  ،(ABة قدرها )هناك فجوة تضخمي  

 1Yص منها إال بزيادة الدخل الكلي من ار، إذا ال يمكن التخل  ة إلى رفع المستوى العام لألسعالتضخمي  
 .eYإلى 

 

A 

B 

E 

eY 1Y
Y

1 

 اإلنفاق الكلي
(C+I+G )

 خط التوازن )الطلب الكلي(
دالة الطلب 

 (C+I+G)الكلي
 

الدخل الكلي 

 )العرض الكلي(

D 

Y 
°90 
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ّمعيارّاإلفراطّالنقديّ.3.1.3.1
ب الوحدة المنتجة التغيير في نصي يستند هذا المعيار إلى النظرية الكمية المعاصرة، والتي ترى أن  

العام لألسعار، ويرى ميلتون فريدمان ر في المستوى ر األساسي في إحداث التغي  المتغي  من كمية النقود هو 
، هو لة والذي يجب على السلطات النقدية استهدافهاو الحجم األمثل لكمية النقود المتد أن   ،رائد هذه المدرسة

 الوطني ر الناتج تغي  معد ل  ره في كل فترة زمنية األثر الذي يمارسهن أن يلغي تغي  ذلك الحجم الذي يتعي  
سرعة دورانها، وهذا من أجل المحافظة على نفس مستوى األسعار السائد في أو ود ل الطلب على النقومعد  

 فترة األساس، ويمكن التمييز هنا بين حالتين:
سرعة دورانها، فهذا يستوجب أن يظل نصيب الوحدة أو إذا افترضنا ثبات كل من الطلب على النقود  -

 ستوى العام لألسعار عند سنة األساس.المنتجة من كمية النقود ثابتا حتى نحافظ على نفس الم
أما إذا انخفضت سرعة دوران النقود أو زاد الطلب عليها، فمن الضروري زيادة نصيب الوحدة المنتجة  -

من كمية النقود، بالقدر الذي يلغي أثر انخفاض سرعة دوران النقود على مستويات األسعار، ويمكن قياس 
 :1التالية رياضيةحجم اإلفراط النقدي وفق المعادلة ال

 
𝑀𝑒𝑥𝑡 = 𝑄0𝑌𝑡 − 𝑀𝑡  

 :حيث
𝑀𝑒𝑥t :.حجم اإلفراط النقدي 

𝑄0 :.متوسط نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود في سنة األساس 
𝑌t :حجم الناتج المحلي الحقيقي باألسعار الثابتة في السنةt. 

𝑀t :لة بالفعل في السنةاو كمية النقود المتدt. 
ة تنشأ إذا زاد نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود عن حجمها الضغوط التضخمي  من الواضح أن 

 االرتفاع.و إلى إفراط نقدي يدفع باألسعار نحيؤد ي مما  ،األمثل
 معاييرّقياسّالتغيراتّالتيّتحدثّفيّالمستوىّالعامّلألسعار.2.3.1ّ

لألسعار، ويتم حسابه وفق المعادلة التضخم بنسبة التغير في المستوى العام معد ل  يعبر عن
 التالية:

1

1






t

tt

P

PP
I 

 حيث:
tP :يمثل المستوى العام لألسعار في السنة الجارية. 

1tP :يمثل المستوى العام لألسعار في السنة السابقة. 

                                                 
 .319ص (، 1111محمد عزت غزالن ) -1
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عدة مقاييس يطلق عليها إحصائيا " األرقام ستخدم تراته ولقياس المستوى العام لألسعار وتغي  
ر الذي يطرأ على ظاهرة معينة رات إحصائية تقيس التغي  واألرقام القياسية هي عبارة عن مؤش   ،القياسية"
هو قياس حركة األسعار . وبما أن  1مكانا جغرافياأو نة ن قد يكون فترة زمنية معي  ساس معي  ألبالنسبة 
األرقام القياسية لألسعار  فإن   ،ة على وجود التضخم في االقتصاد الوطنيضح المقاييس الدالأو أبسط و 

الشرائية للنقود، خاصة إذا كانت القو ة ر الذي يطرأ في تكتسي أهمية بالغة كونها تعكس إلى حد بعيد التغي  
نجد: الرقم هذه األرقام دقيقة وشاملة وخالية من العيوب الشائعة عن تركيبها، ومن أهم األرقام القياسية 
مني للناتج المحلي والرقم القياسي ألسعار االستهالك.  القياسي ألسعار الجملة، المخف ض الض 

 (IPG)الرقمّالقياسيّألسعارّاّلجملة.1.2.3.1ّ
يضم هو و  ،البيع بالجملةأو يقيس الرقم القياسي ألسعار الجملة مستوى األسعار عند مرحلة اإلنتاج 

 ،مثل السلع الزراعية والدواجن واألسماك، والمنتجات الحيوانية غير الغذائيةأهم المجموعات السلعية، 
. ويتم إعداد الرقم 2ومواد البناء واألخشاب والمواد الغذائية، ومواد الطاقة والمواد الكيميائية، األدوية...الخ

ن تمييز بين القياسي ألسعار الجملة باالعتماد على أسعار البيع بالجملة في جميع أنحاء الوطن دو 
حضرية، هذه األسعار ترصدها أجهزة اإلحصاء أو المناطق الجغرافية سواء كانت مناطق ريفية 

التي ترسلها هذه األجهزة إلى كافة المنشآت العاملة في  ،صة بواسطة نماذج االستبيان الميدانيةالمتخص  
عادة إرسالها من اجل فرزها وحساب الرقم القياسي لها، ونشير هنا أنه  تجارة الجملة من أجل ملؤها وا 

ة أخرى ألسعار الجملة حسب أهم القطاعات االقتصادية، مثل الرقم القياسي يمكن اشتقاق أرقام جزئي  
 ألسعار الجملة للسلع الصناعية، والرقم القياسي ألسعار الجملة للخضر والفواكه.

 (DPIB) المخفضّالضمنيّللناتجّالمحلي.2.2.3.1ّ

للناتج المحلي يقصد به ذلك الرقم الذي يعبر عن العالقة بين الناتج المحلي مني ض الض  المخف  
أسعار سنة األساس( والناتج المحلي الجمالي االسمي، ويتم أو  اإلجمالي الحقيقي )باألسعار الثابتة

 حهحسابه بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي االسمي على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، وهذا كما توض  
 :3المعادلة التالية

𝐷𝑃𝐼𝐵 =
𝑃𝐼𝐵𝑛

𝑃𝐼𝐵𝑟
× 100  

 :يمثلحيث 
𝑃𝐼𝐵n :.الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
𝑃𝐼𝐵r :.الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

                                                 
 سنتطرق بالتفصيل لألرقام القياسية وطرق حسابها في المبحث األول من الفصل الثالث. -1
 .56ص. (، 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -2

MANKIV, N. G. (2001), Macroeconomics, ISI Graphics, 5th edition, USA, p. 30. -3 
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يدل على وجود  ، فهذا%155مني للناتج المحلي من ض الض  ه كلما اقترب المخف  ويمكن القول هنا أن  
يدل على ارتفاع في المستوى العام  %155استقرار في المستوى العام لألسعار، وكلما زاد هذا الرقم عن 

من مزايا هذا الرقم أنه يغطي جميع السلع والخدمات المنتجة  .ةلألسعار، ومن ثم وجود ضغوط تضخمي  
كما يتضمن أسعار الجملة والتجزئة على حد استهالكية، أو نهائية، إنتاجية أو  محليا، سواء كانت وسيطية
الزيادة في أسعار هذه السلع لها تأثير كبير  ه يستبعد السلع المستوردة رغم أن  سواء، لكن من عيوبه أن  

 .ومباشر على الزيادة في المستوى العام لألسعار وخاصة في الدول النامية والمتخلفة
 (IPC)ألسعارّاالستهالك.ّالرقمّالقياسي3.2.3.1ّ

رات التي يعكس التغي  هو و ، من أهم مقاييس التضخم شيوعا ألسعار االستهالكيعتبر الرقم القياسي 
نة يضم مجموعات معي   ألسعار االستهالكالمستهلكين، والرقم القياسي هور الشرائية لجمالقو ة تطرأ على 

لغذائية، األقمشة والمالبس، من بنود اإلنفاق االستهالكي على السلع والخدمات الضرورية مثل المواد ا
المسكن واألثاث، النقل واالتصاالت، خدمات التعليم، الرعاية الصحية والخدمات الثقافية والترفيهية. الواقع 

، ألن مكوناته تشتمل على السلع والخدمات الضرورية التي يحتاج 1هذا الرقم يمثل نفقات المعيشة أن  
ة العينة التي تقوم على اختيار قستخدم طريألسعار االستهالك تإليها أي فرد، وإلعداد الرقم القياسي 

رات التي تطرأ يار ال يعكس بالضرورة اإلنفاق الحقيقي وال التغي  نفاقي لعينة من األسر، هذا االختمط أإلالن  
ومثيلتها إلنفاقي لألسر في الريف أمط ونظرا لوجود اختالف كبير بين الن   ،مط من حين آلخرعلى هذا الن  

ألسعار الرقم القياسي : ز هذا اإلشكال هما او ه في الغالب يتم إعداد رقمين قياسيين لتجن  إالمدن، ففي 
 .2في المدن ألسعار االستهالكفي الريف والرقم القياسي  االستهالك

 
 

 .ّالتفسيرّالنظريّللتضخمّفيّالفكرّاالقتصادي1

ّ
السائدة خالل فترة زمنية  المدارس االقتصاديةختالف األفكار و ايختلف تفسير ظاهرة التضخم ب

بع للمسار التاريخي للتطور النظري للتضخم بدءا بالنظرية الكمية للنقود وانتهاء باالقتصاديين تتفالممعي نة، 
على أساس أن مشكلة التضخم  ،ية معينةاو كل نظرية قد عالجت الموضوع من ز  يجد أن   ،المعاصرين

يحدث التضخم نتيجة وقوع سبب واحد فقط، وأحيانا يحدث لألكثر من سبب. من دة، فقد ذات أسباب متعد  
معظم النظريات القائمة هي من اجتهاد مفكرين واقتصاديين ينتمون إلى  نشير إلى أن   جهة أخرى ال بد أن  

بعض آخذين بعين االعتبار ظروف وواقع اقتصاديات بلدانهم، وال ،المتقدمة ذات التوجه الرأسمالي البلدان

                                                 
 بالرقم القياسي لنفقات المعيشة. االستهالكيسمى أيضا الرقم القياسي ألسعار  -1
 .55-54 .(، ص ص1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -2
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القليل من النظريات اجتهد في وضعها اقتصاديون من بلدان نامية معظمهم من أمريكا الالتينية التي 
 عانت من ويالت التضخم أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

لتوضيح الرؤى أثناء تحديد السياسات إن استعراض مختلف النظريات المفسرة للتضخم مدخل مهم 
 العالجية للتضخم.

 
 التضخمّفيّالفكرّالكالسيكي.1.7ّ

العامة ألحوال النشاط االقتصادي وتركزت  تاالتجاها بالدراسة لت النظرية الكالسيكيةاو تن
عن طريق دراسة العالقة بين األجور واألرباح  ،االقتصاد القوميو اهتماماتها في دراسة ومعرفة أسباب نم

ا التحليل االقتصادي الكالسيكي هي مشكلة والريع، من هنا كانت المشكلة األساسية التي يدور حوله
ها التحليل الكالسيكي، بيكن التضخم من المشاكل األساسية التي اهتم لم في ظل هذه الظروف  .التوزيع

الفترة ما بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر شهدت انطالق معظم االقتصاديات  خاصة أن  
وبالتالي لم تعاني معظم هذه ، ز بنوع من الثباتتتمي   فترةفي هذه ال الرأسمالية أين كانت األسعار

 االقتصاديات من مشاكل التضخم وعدم االستقرار االقتصادي.
لقد كانت النظرية الكمية للنقود هي النظرية السائدة للفكر االقتصادي الكالسيكي في المجال 

 وقدفي المستوى العام لألسعار،  رغي  للتية بتفسير العوامل المحد دة النقدي، حيث كانت تهتم هذه النظر 
لة والمستوى العام لألسعار، حيث ساد او لت إلى وجود عالقة طردية وثيقة بين كمية النقود المتدتوص  

الفكر الكالسيكي كان ينظر  وهذا باعتبار أن  ي كمية النقود هي المسببة للتضخم، الزيادة ف االعتقاد أن  
السلع األخرى، حيث ينطبق عليها قانون العرض والطلب، فإذا زاد عرض ها سلعة كبقية للنقود على أن  

ويتجلى هذا االنخفاض في ارتفاع المستوى العام  ،النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها
ذا زاد الطلب على النقود بالنسبة لعرضها ينخفض المستوى العام لألسعار ،لألسعار  .1وا 

لى وهي صورة المبادالت التي صاغها ارفينج و األ :النقود في صورتينعرض نظرية كمية  لقد تم  
والثانية هي صورة األرصدة النقدية  ،اهتمامها من ناحية عرض النقود قد رك زتو  "Irving Fisherفيشر "

اهتمامها من  رك زت، والتي " Arthur Cecil Pigou"ووبيج "Alfred Marshalالتي صاغها الفريد مارشال "
ص الفرضيات ه ال مانع من تفح  المعادلتين فإن   هاتين ناحية الطلب على النقود، وقبل التطرق إلى

والتي  ،األساسية للفكر االقتصادي الكالسيكي والتي ساهمت إلى حد كبير في قيام النظرية الكمية للنقود
 :2نحصرها في النقاط التالية

 ؛تأثير على حجم اإلنتاج والتغيير في النقود ليس له أي   النقود ليست إال وسيطا للتبادل -

                                                 
 .49(، ص. 1984)نبيل الروبي  - 1
(، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 1115-1971إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر خالل الفترة )(، 1117مليكة يحيات ) -2

 .51.الجزائر، غير منشورة، ص
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 ؛ال يوجد اكتناز لدى األفراد اإلنفاق، أي  و زيادة تحدث في كمية النقود تذهب مباشرة نح أي   -
 ؛سيادة التوظيف الكامل -
 ؛مع استبعاد حدوث أزمات إفراط في اإلنتاج ،ي لهاو العرض يخلق الطلب المس -
 ؛والتامة التي تسود النظام االقتصادي المنافسة الكاملة -
 ؛ال وجود للمقايضة في المعامالت -
 ؛ى مع االستثماراو االدخار دائما يتس-

مع  واألسعارألجور اسببها جمود  ،األزمات التي تحدث في النظام االقتصادي هي أزمات جزئية وعابرة -
هذه األزمات سوف تقضي على  حدوث بطالة فنية، لكن إذا توافرت درجة عالية من مرونة األسعار فإن  

 نفسها بنفسها.
ّلفيشرّ.ّصيغةّالمبادالت1.1.1

رات التي بات والتغي  لت النقود وقدمت توضيحات للتقل  او تعد معادلة فيشر من أقدم المعادالت التي تن
هذه المعادلة العالقة الموجودة بين كمية النقود المعروضة من جهة، ح تطرأ في قيمتها، بحيث توض  

قيمة النقود تتحدد  ن أن  هذه المعادلة تبي   ية أخرى فإن  او والمستوى العام لألسعار من جهة أخرى، ومن ز 
د قيمة النقود عند وفق قوى العرض والطلب على النقود، شأنها شأن بقية السلع األخرى، حيث تتحد  

رات التي تحدث في قيمة الذي يتوازن فيه عرض النقود مع الطلب عليها، وبالتالي ترجع التغي   المستوى
كليهما، وتأخذ معادلة ، أو الطلبأو ر الظروف المتصلة بالعرض النقود من فترة زمنية ألخرى إلى تغي  

 :1لتاليةفيشر الصيغة ا
(1) … … … 𝑀 𝑉 = 𝑃 𝑇  

 
 :حيث أن  

M  ر متغي  هو ر هذا المتغي   المعروضة، وحسب فرضيات النظرية الكالسيكية فإن  ل كمية النقود : تمث
 مستقل.

Vات التي تستخدم فيها وحدة النقود في شراء اإلنتاج النهائي.عدد المر  أو النقود  : تمثل سرعة دوران 
P.المستوى العام لألسعار : 
T الكمية المنتجة من السلع والخدمات.أو : حجم المعامالت 

لها او حاصل ضرب الكمية المعروضة من النقود بسرعة تد ن  ألمعادلة السابقة تعني ببساطة ا إن  
من السلع والخدمات النهائية بالمستوى العام لألسعار وذلك حاصل ضرب الكمية المنتجة  ياو يجب أن تس

، ةسلوكي وليست عالقةة العالقة السابقة ما هي إال عالقة تعريفي   أن   وتجدر اإلشارة هنا .في أي فترة زمنية
مدرسة أو ها صحيحة دائما بالتعريف، وهي بالتالي مستقلة وال تخضع ألفكار ومقوالت أي نظرية أن   أي  

                                                 
 .344، ص. (، اقتصاديات نقود وبنوك وأسواق مالية، الدر الجامعية، اإلسكندرية، مصر1114محمود يونس، عبد النعيم مبارك وآخرون ) -1
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المعادلة السابقة صحيحة دائما  رغم أن   .1اقتصادية بما في ذلك المقوالت السلوكية للفكر الكالسيكي
السلوكي لهذه المعادلة وذلك بافتراض بعض  الكالسيك تمكنوا من إعطاء الطابع أن   بالتعريف، إال  

 :2ةالفروض التحليلي
 ثابتين على المدى القصير؛ V ل النقدياو وسرعة التد T العرض الكليأو إن كل من اإلنتاج الكلي  -
حيث يتم  ،ر مستقل عن باقي العناصر الموجودة في المعادلةمتغي   M الكمية المعروضة من النقود -

 ؛طات النقديةمن طرف السل هتحديد
 ر تابع.متغي   P المستوى العام لألسعار -

 ه يمكن إعادة صياغة المعادلة السابقة كما يلي: انطالقا من الفروض السابقة فإن  

 

(2) … … …  𝑃 =
𝑉0

𝑇0
  𝑀  

ر في حتما إلى التغي  يؤد ي ( تعني أن أي تغيير في الكمية المعروضة من النقود س9ن المعادلة )إ
إن  الشكل التالي يوض ح بيانيا  لألسعار بنفس النسبة وفي نفس االتجاه )عالقة طردية(.المستوى العام 
 معادلة فيشر.

ّ(:ّالعالقةّالطرديةّللمستوىّالعامّلألسعارّوالكميةّالمعروضةّمنّالنقود3.1)رقمّشكل

 
 . 81 .، ص(1111ضياء مجيد الموسوي ): المصدرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
إلى زيادة في المستوى يؤد ي  𝑚3إلى 𝑚1أن زيادة كمية النقود المعروضة من (1،9)رقميشير الشكل 
m3-m1نسبة زيادة كمية النقود المعروضة  ، حيث أن  𝑝3إلى𝑝1العام لألسعار من 

m1
ي نسبة ارتفاع او تس 

p3-p1المستوى العام لألسعار 

p1
m2-m1انخفاض كمية النقود المعروضة بنسبة  كما أن   ، 

m1
إلى انخفاض يؤد ي  

p2-p1المستوى العام لألسعار بنفس النسبة 

p1
. 

 
                                                 

والتضخم: المقوالت النظرية ومناهج السياسة االقتصادية، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ص.  ة، البطال(1117أسامة بشير الدباغ ) -1
59. 

 .61 ص. ،(1117) الدباغأسامة بشير  -2
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ّ.ّصيغةّاألرصدةّالنقديةّلكمبردج1.1.1
الواليات السابقة في  في الوقت الذي كانت فيه النظرية الكمية للنقود تأخذ صورة معادلة فيشر

لة لتطوير المعادلة السابقة في جامعة كمبريدج ببريطانيا، وذلك من او المتحدة األمريكية، كانت هناك مح
النقود ليست فقط أن  ، وقد استندت الرؤية الجديدة إلى اعتبار "A. Pigou"، و"A. Marshall"خالل أعمال 

ن   زها عن باقي نقود لها صفات خاصة بها تمي  فال .ما تمارس أيضا وظيفة مستودع للقيموسيلة للتبادل وا 
زة درجة عالية من السيولة، هذه الصفة الممي  ،  فهي ذات (.....إلخاألصول المالية )األسهم، السندات
تمام إلز األفراد على االحتفاظ بأرصدة نقدية تضمن لهم السيولة للنقود تجعلها مرغوبة لذاتها، وتحف  

هم األمان في مواجهة األحداث غير المتوقعة مقارنة باألصول المالية وتمنح ،مختلف المعامالت اليومية
 األخرى.
نة من الدخل الطلب على النقود يمثل نسبة معي   دج أن  هذا المنطلق يرى أصحاب مدخل كمبر  من

 دج التالية:لنقدي وهذا ما توض حه معادلة كمبر ا

 
(3) … … … 𝑀𝑑  = 𝐾 𝑃 𝑌  

 حيث:
Md    ل الطلب على النقود.: تمث 

𝐾صدة نقدية.أر ألفراد االحتفاظ به من دخلهم على شكل : نسبة ما يرغب ا 
P.المستوى العام لألسعار : 
Y.الدخل الحقيقي : 

نسبة ما يرغب األفراد االحتفاظ به من دخلهم على شكل أرصدة  يفترض أصحاب هذا المدخل أن  
في معادلة فيشر السابقة،  V ان النقودنسبيا في األجل القصير، مثلها مثل سرعة دور ثابتة هي قيمة نقدية 

حيث تعتمد هذه النسبة على العديد من العوامل المؤسساتي ة، وكما نعلم سابقا أن  حجم الناتج الحقيقي     
) الدخل الحقيقي ( ثابتا عند مستوى التوظف الكامل في األجل القصير، إذن يمكن إعادة صياغة 

 السابقة كما يلي : (9)المعادلة رقم 

 
𝑃 =

1

𝐾0𝑌0
𝑀𝑑  

 ومن خالل إعادة كتابة معادلة فيشر أي:

 

𝑃 =
𝑉0

𝑇0
  𝑀                   
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ما هي 𝐾 لعملة واحدة، حيث ننالحظ أن كل من معادلة فيشر ومعادلة كمبردج ما هما إال  وجهي
فمعادلة كمبردج  ، لكن هذا التشابه هو تشابه في الظاهر فقط،V إال  المقلوب الرياضي لسرعة دوران النقود

مقدار الطلب على هذه    Mdللنظرية الكمية ما هي إال نظرية في الطلب على األرصدة النقدية، حيث تمثل
في معادلة  M األرصدة، وهذا المقدار هو متغي ر ال يخضع للقياس المباشر أو المالحظة، وعلى عكس

تخضع للقياس المباشر ألن مقدارها يحدد  فيشر التي تشير إلى الكمية المعروضة من النقود، هذه األخيرة
 من طرف السلطات النقدية.  

في حالة  إال المقدارا نفس ملهليس كعرض للنقود  M كطلب على النقود و   Mdمن هنا فإن كل من 
كثيرا مع مقتضيات التحليل الحركي  تتالءمال ، (Statique)وهي حالة ساكنة التوازن النقدي، 

 .1والديناميكي
ّ.ّتقديرّالنظريةّالكميةّللنقودّفيّالتحليلّالكالسيكي3.1.1

عديدة مست األسس النظرية التي استندت إليها هذه  تتعرضت النظرية الكمية للنقود إلى انتقادا
 النظرية وأهم هذه االنتقادات هي:

 عليها هذه النظرية من حيث:االفتراضات األساسية التي تقوم  -أ

ر بتغير حجم المعامالت، عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود، حيث يمكن أن تتغي   -
قة ها تتقلب صعودا وهبوطا في ظروف الكساد والرواج، حيث أظهرت اإلحصائيات المتعل  كما أن  

إلى  1410رة الممتدة من عرض النقود خالل الفتو بالدخل الوطني للواليات المتحدة األمريكية 
، وهذا راجع لعدم 1405عن وجود تذبذب وعدم استقرار في سرعة دوران النقود قبل سنة  1480

 .2االستقرار االقتصادي في تلك الفترة التي صاحبت الحرب العالميتين وفترة الكساد الكبير

ة التوظيف الكامل عدم واقعية ثبات الناتج الحقيقي، فهذه الفرضية تستند إلى افتراض حال -
هذه الحالة هي حالة استثنائية، حيث أثبتت األزمة العالمية الكبرى  أن   لعناصر اإلنتاج، إال  

اإلنتاج والتشغيل ال تستقر بصفة دائمة عند مستوى التشغيل الكامل، كما ال  أن   (1494-1499)
 توجد قوى خفية تلقائية تعود بمستوى التشغيل واإلنتاج إلى هذا المستوى في حالة االبتعاد عنه.

المستوى العام لألسعار ى تغي ر في إليؤد ي ر في كمية النقود التغي   النظرية الكمية للنقود أن   تعتبر -ب
هذه النظرية تتجاهل العالقة العكسية، بمعنى أنه في كثير من  في نفس االتجاه، هذا يعني أن  

لة، هذا من جهة ومن او ر في المستوى العام لألسعار يؤثر في كمية النقود المتدحيان فإن التغي  األ
ام لألسعار ر في المستوى العبالضرورة إلى تغي  يؤد ي ير في كمية النقود ال التغ   جهة أخرى فإن  

 .3بنفس النسبة

                                                 
 .63(، ص. 1117أسامة بشير الدباغ ) -1
 .58ص. (، 1117مليكة يحيات ) -2
ّ.56(، ص. 1984)نبيل الروبي  -3
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ألسعار رغم اكمية النقود ليست السبب الوحيد الذي يؤثر في المستوى العام لألسعار، فقد ترتفع  -ج
 لة.او ثبات كمية النقود المتد

 ر في سعر الفائدة على المستوى العام لألسعار، حيث أن  ثر التغي  ألتجاهل التحليل الكالسيكي   -د
رات الحادثة في مستوى سعر الفائدة لها تأثير واضح على المستوى العام لألسعار، فإذا ارتفع  التغي  

مؤسسات اقتصادية إلى إحجامهم أو بالمتعاملين االقتصاديين سواء أفراد يؤد ي سعر الفائدة فهذا 
استهالكية إذا تعلق األمر  ضلقرو ، وهذا بسبب انخفاض الطلب على اعن الطلب على النقود

ستثمارية إذا تعلق األمر بالمؤسسات االقتصادية، االقروض ، أو انخفاض الطلب على الباألفراد
 .1ا يقلل من مستوى اإلنفاق العام وبالتالي انخفاض مستويات األسعار تبعا لذلكمم  

 
ّ.ّتفسيرّالتضخمّفيّظلّالنظريةّالكينزية1.1

والنقود" للمفكر االقتصادي الشهير كينز  ر كتاب " النظرية العامة للتشغيل والفائدةهو لقد أدى ظ
وتعتبر األطروحات النظرية لهذا المفكر أحد  ،رات عميقة في الفكر االقتصاديإلى إحداث تغي   1493سنة 

أهم األفكار االقتصادية في عصرنا الحاضر، وهذا من خالل استخدامه أدوات تحليل جديدة  تختلف 
كل إسهاماته الفكرية نقلة نوعية في فهم كما تش   ،اختالفا جوهريا عن أدوات ومبادئ التحليل الكالسيكي

من خالل أو رات والظواهر االقتصادية الكلية سواء في سلوكها الذاتي وتفسير ميكنيزمات عمل أهم المتغي  
نا سنركز على وجهة نظر كينز التحليلية لظاهرة تفاعلها مع بعضها البعض، وبالعودة لموضوع دراستنا فإن  

وجهة النظر هذه لم تكن ثابتة، بحيث يمكن التمييز بين  التضخم، وما يمكن أن نشير إليه هنا أن  
ر كتاب هو لى هي المرحلة التي سبقت ظاألو المرحلة  :مهمتين فيما يخص تفسير كينز للتضخم مرحلتين

 ر كتاب النظرية العامة.هو والمرحلة الثانية هي المرحلة التي تلت ظ ،النظرية العامة
ّ.ّتفسيرّكينزّللتضخمّقبلّظهورّالنظريةّالعامة1.1.1

قتصادي الشهير اللورد كينز يتماشى مع األفكار لى للمفكر االو لقد كانت التوجهات االقتصادية األ
 .كالسيكيةالنيو المدرسة من خالل كما أسهم في بعض تطوراته ، والمنطلقات األساسية للمفكر الكالسيكي

كينز قد كان مسايرا إلى حد كبير للتحليل الكالسيكي في المجال النقدي، وهذا ما  في هذا االتجاه فإن  
9149الصادرة سنة  "  اإلصالح النقدي "لعلمية األولى لمسه في إحدى إسهاماته ان

، أين نظر للنقود 2
ط للنظرية الكمية ها وسيلة للتبادل فقط وأهمل باقي الوظائف، وقد توصل في تحليله إلى شكل مبس  على أن  

 :3للنقود في صورة معادلة لألرصدة النقدية كما يلي
 

                                                 
 .61ص. (، 1117مليكة يحيات ) -1

London.A tract on monetary, Macmillan, , J. M. (1923), EYNESK -2 
 .53.(، ص1981)رمزي زكي  -3
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𝑀 =  𝑃 (𝑘 + 𝑟𝑘′)          أو𝑃 =
𝑀

𝑘+𝑟 𝑘′ 
 حيث:

 Mلة.او : كمية النقود المتد 
P :العام لألسعارمستوى ال 
 k.كمية السلع االستهالكية : 
k'.الودائع بالبنوك : 
𝑟 .نسبة االحتياطي بالبنوك: 

في المدى القصير،فقد خلص كينز  rو ′k،𝑘 المعادلة السابقة وبافتراض ثبات كل من بناءا على 
ر في المستوى العام لألسعار بنفس النسبة وفي نفس في كمية النقود سيؤد ي إلى التغي   التغيير إلى أن  

لة، وهي نفس العالقة او االتجاه، أي هناك عالقة طردية بين المستوى العام لألسعار وكمية النقود المتد
 يكي.في التحليل الكالس ضحنها سابقاأو التي 

1495" رسالة في النقود" سنة كتابه الشهير بعد ذلك نشر كينز
ته ا، والتي واصل من خاللها دراس1

لى لتحليل كينز عن الدخل واإلنفاق من خالل و في المجال النقدي، في هذه الدراسة تظهر اللمسات األ
ر.في هذه الدراسة نظر كينز إلى والمستوى العام لألسعا ، االستثمارالعالقة القائمة بين النقود، سعر الفائدة

للنقود تعتبر أهم األشكال  للقيمة وليست فقط وسيطا للتبادل، هذه الوظيفة الجديدة ها مخزنالنقود على أن  
التي يستخدمها المجتمع لالحتفاظ بالثروة، وفيما يخص تأثير النقود على المستوى العام لألسعار، فقد 

ر في كمية النقود على مية للنقود، ولم يعد يبحث في تأثير التغي  خرج في تحليله عن إطار النظرية الك
نما من خالل متابعة تأثير التغي   ر في كمية النقود على سعر الفائدة وتأثير األسعار في إطار كمي، وا 

ها لم تخرج عن أن   هذه األفكار الجديدة لكينز رغم أهميتها إال   ر هذا السعر على حجم االستثمار.إن  تغي  
صدة النقدية وسرعة دوران النقود في المجال ر نطاق الدالالت والمفاهيم الخاصة بمعادلة األأ 

النقدي.باختصار فقد استخدم كينز نظام معادالت تنحصر داللتها في إبراز العالقات القائمة بين الدخل 
ن المعادالت األساسية القومي واالستهالك واالستثمار والتكاليف اإلنتاجية، ويتكون نظام المعادالت هذا م

 :2التالية
 

(4) … … … . . 𝑌 =  𝑃  𝑇  
(5) … … … . . 𝑌 = (𝐸 − 𝑆) +   𝐼 أو  𝑌 = 𝐸 + (𝐼 − 𝑆)  

(6) … … … . . 𝑌 =  𝐸 +  𝑄 
 حيث:

𝑌.يمثل إجمالي الدخل القومي : 
P.المستوى العام لألسعار : 

                                                 
, Macmillan, LondonA Treatise On Money, J. M. (1930), EYNESK -1 

 .00-09 .ص ص(، 1981)رمزي زكي  -2
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T.اجمالي الناتج بالوحدات المادية : 
E اإلنتاج لما فيها الربح العادي.: الدخل المدفوع ألصحاب عوامل 
S.االدخار : 
I.االستثمار : 

Q الخسائر القدرية.أو : األرباح 
 

𝑄أن  نتجنست (3)و (0)من المعادلة  =  𝐼 −  𝑆 

)نحصل على (0)و (9)ومن المعادلة  )P T E I S   
 

(7)أي:                            … … … . . 𝑃 =  
𝐸

𝑇
+  

𝐼−𝑆

𝑇
 

 
إن المعادلة األخيرة يسميها كينز بالمعادلة األساسية للمستوى العام لألسعار، ومن خالل هذه 

إلى يؤد ي إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا يؤد ي زيادة كمية النقود  أن   األخيرالمعادلة استخلص كينز في 
رين أرباحا غير عادية زيادة حجم االستثمار عن حجم االدخار، والنتيجة الطبيعية لذلك تحقيق المستثم

يحفزهم تفاؤل المستثمرين  فإن   ،ة(، ولما كان االستثمار يعتمد إلى حد كبير على التوقعات)أرباح قدري  
االستثمار الذي يمول عن طريق االئتمان المصرفي، فإذا كانت عوامل اإلنتاج مستخدمة على زيادة 

إلى زيادة تكلفة الوحدة المنتجة، يؤد ي  ال بد أن  زيادة الطلب على عوامل اإلنتاج  استخداما كامال، فإن  
األمر الذي ينعكس في النهاية في زيادة المستوى العام لألسعار، حيث يبقى في ارتفاع مستمر طالما هو و 

ما توصل إليه كينز في بداياته كان ترديدا ال  ن  ألخير نشير إلى أاكان االستثمار يزيد عن االدخار، وفي 
ر سعر الفائدة على العالقة الذي كان له فضل السبق في دراسة أثر تغي  ، "ut WicksellKnجديدا ألفكار"

 .1بين االستثمار، االدخار والمستوى العام لألسعار
ّرّالنظريةّالعامةهّو.ّتفسيرّكينزّللتضخمّبعدّظ1.1.1

1493ر كتاب كينز سنة هو لقد أحدث ظ
والنقود" ر" النظرية العامة في التشغيل والفائدة هو المش 2

ثورة كبيرة على األفكار األساسية للفكر الكالسيكي التي وقفت عاجزة إليجاد تفسيرات وحلول ألزمة 
ت أفكار كينز في هذا الكتاب مختلفة اختالفا جوهريا عن ن، حيث كا(1499-1494)الكساد الكبير

ر وقانون ساي لألسواق. األفكار الكالسيكية خاصة في مجال النقود وسعر الفائدة، واالدخار واالستثما
 الوقوف لفكر كينز عن التضخم.هو لكن العنصر الذي يهمنا في هذا الصدد 

من  المتكون-الوطنيبات في اإلنفاق ز على التقل  تحليل كينز عن التضخم يرتك   في الواقع إن  
لبات التق  رئيسي لمستوى األسعار والتشغيل بدال من  كمحد د-االستهالك، االستثمار واإلنفاق الحكومي

                                                 
 .00.ص(، 1981)رمزي زكي  -1

2- KEYNES, J. M. (1936), The general theory of employment, Interest and Money, Macmillan, London. 
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 (Multiplicateur)التي تحدث في كمية النقود، مستعينا بذلك بأدوات تحليل جديدة، كالمضاعف 
المستوى العام لألسعار تتبلور في التفاعل بين في النهاية فإن التغي رات في  .( Accelerator)والمعجل 

لى و كينز بين حالتين: األق ي، ولتوضيح أثر هذا التفاعل، يفر  قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكل
إلى مستوى التشغيل الكامل والثانية حالة ما بعد الوصول إلى  االقتصاد الوطنيحالة ما قبل وصول 

 .1الحالتينمستوى التشغيل الكامل، وفيما يلي أهم خصائص هاتين 
حيث ال إلى مستوى التشغيل الكامل،  وطنيوهي الحالة التي ال يصل االقتصاد الّأ(ّالحالةّاألولى:
فة قد وصلت إلى طاقتها اإلنتاجية القصوى، في اجية والموارد االقتصادية المختلتكون األجهزة اإلنت
زيادة مناظرة في عرض السلع تحدث في الطلب الكلي ستقود معها الزيادة التي  هذه الحالة فإن  

ا يدفعهم إلى مم   ،تجينوالخدمات، حيث ينتج عن هذه الزيادة زيادة حركة المبيعات وزيادة أرباح المن
يترتب على الزيادة في حجم الطلب الكلي  ال يتوقع أن   لة، من ثم  زيادة تشغيل طاقتهم اإلنتاجية المعط  
لة وتوظف ومع ذلك فإن ه ما إن تستغل الطاقات اإلنتاجية المعط   زيادة محسوسة يعتد بها في األسعار.

ه من المتوقع أن تبدأ األسعار في االرتفاع حتى المختلفة، فإن  لة في فروع اإلنتاج األيدي العاملة المعط  
قد وصل بعد إلى مستوى التشغيل الكامل، هذا النوع من التضخم الذي يبدأ  وطنيولم يكن االقتصاد ال

وينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة عدة ، ر يطلق عليه كينز مصطلح التضخم الجزئيهو في الظ
ّ:2عوامل هي

اإلنتاج في بعض القطاعات االقتصادية مع عدم إمكانية استبدالها بعناصر  نقص بعض عناصر -
 ؛إنتاج أخرى

زيادة اإلنتاجية نتيجة لزيادة الطلب على معد ل  ارتفاع األجور والمرتبات بطريقة ال تتناسب مع -
 ؛اليد العاملة، وكذلك زيادة ضغط نقابات العمال على أرباب العمل

لدى بعض المنتجين واتحادات الصناعات ومنظمات الكارتل،  ر بعض الميول االحتكاريةهو ظ -
 ؛رفع األسعارو هذه الميول تجنح نح

نة إنتاج السلع الصناعية والسلع الزراعية في الزمن القصير، فالسلع الصناعية مرنة رو ت ماو تف -
تتجه اإلنتاج، أي يمكن زيادة كميتها بحسب الزيادة في الطلب عليها، عكس السلع الزراعية التي 

 ؛االرتفاع المبكرو أسعارها نح

بنسبة أقل  وطنير مفعول قانون الغل ة المتناقصة في المدى القصير، أي زيادة حجم الناتج الهو ظ -
ر، فستأتي الزيادة في األجر الفردي ثابت ال يتغي  معد ل  من زيادة عدد العمال، فإننا افترضنا أن  

 .جمصحوبة بارتفاع تكاليف اإلنتا وطنيالناتج ال

                                                 
 .57(، ص.1981)رمزي زكي  -1
 .63.(، ص1984)نبيل الروبي  -2
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إلى مستوى التشغيل الكامل، بحيث  وطنيفي هذه الحالة يكون قد وصل االقتصاد الّ:الثانية(ّالحالةّب
تكون األجهزة اإلنتاجية والموارد االقتصادية المختلفة قد وصلت إلى أقصى طاقتها، فإذا حدثت زيادة في 

مرونة العرض  والخدمات، ألن  ذلك إلى زيادة مناظرة في العرض الحقيقي للسلع يؤد ي ي لن الطلب الكل
ي الزيادة التي تحدث في الطلب الكلي تبلغ الصفر عند مستوى التشغيل الكامل، ومن ثم فإن  الكل

زيادة كمية  ه وحسب وجهة نظر كينز فإن  ستتمخض عنها ارتفاعات تضخمية في األسعار، ومع ذلك فإن  
يتمخض عليه  كامل، ليس من الضروري أن  إلى مستوى التشغيل ال وطنيالنقود بعد وصول االقتصاد ال

ارتفاع في المستوى العام لألسعار، ألن ه قد يصحب الزيادة في كمية النقود زيادة مناظرة في ميل األفراد 
 إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي.يؤد ي لالدخار واالكتناز، بحيث ال 

اال في تحديد المستوى ع  فصرا عتبر عنيكينز تخلص إلى أن  التغير في كمية النقود ال إن  نظرية 
ن   ي على حجم العرض هو زيادة حجم الطلب الكلضخم تما حسب هذه النظرية فإن  الالعام لألسعار، وا 

إلى حدوث سلسلة من االرتفاعات المفاجئة والمستمرة في يؤد ي مما  ،الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة
على السلع  التضخم في وجود فائض في الطلبالمستوى العام لألسعار، بعبارة أخرى تتبلور ماهية 

 .1والخدمات يفوق المقدرة الحالية للطاقة اإلنتاجية

 
 .ّاالتجاهاتّالمعاصرةّفيّتفسيرّالتضخم3.1

بات التي تحدث في مستوى الت التي طرحها االقتصاديون لتفسير التقل  او ت الدراسات والمحلقد تعدد  
االقتصادي، وخالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية و النممعد ل  األسعار نظرا ألهميتها في التأثير على

كان واضحا لدى الكثير من االقتصاديين عن محدودية النظرية الكمية الكالسيكية في  تفسير التضخم، 
حيث استطاعت المدرسة الكينزية بفضل الثورة الفكرية التي أحدثتها على مستوى الفكر االقتصادي على 

نظرية الكمية الكالسيكية، لكن مع التحوالت االقتصادية التي شهدها العالم خاصة في فترة تهميش ال
األفكار الكينزية لم تعد قادرة على عالج ظروف عدم االستقرار االقتصادي في  السبعينات أصبح جليا أن  

ما مع منحنى الذي يتناقض تما (Stagflation)ر كوديالدول الرأسمالية وعلى األخص ظاهرة التضخم ال
البطالة معد ل  على وجود عالقة عكسية بيندعائم الفكر الكينزي، وكان ينص  ، الذي قام على2فيليبس
 ل التضخم، وبالتالي فإن  مشكل السياسة االقتصادية يتمثل في البحث عن التوليفة المناسبة بينومعد  

ي فترة السبعينات شهدت االقتصاديات المرغوب ومعد ل االستقرار النقدي المنشود، لكن ف معد ل البطالة
أمر يتناقض مع المنطلق الذي اعتمد هو الت البطالة في آن واحد، و الرأسمالية ارتفاعا في األسعار ومعد  

                                                 
 .49.ص(، 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -1
 لمزيد من الشرح والتفصيل فيما يخص منحنى فيليبس وظاهرة الركود التضخمي يمكن الرجوع إلى: -2

وانعكاساته على اقتصاديات الدول النامية مع اإلشارة إلى االقتصاد المصري، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  ر كودي(، التضخم ال1994محمد إبراهيم عواد )
 ، غير منشورة، مصر.جامعة الزقازيقالفلسفة في االقتصاد، كلية التجارة، 

. 
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عليه منحنى فيليبس، فأدى هذا إلى انهيار هذا المنحنى، وقد فقدت بذلك األفكار الكينزية بريقها السابق، 
ر اتجاهات أخرى في مجال الدراسات النقدية، هو ا رويدا، لتفسح المجال لظوبدأت هذه األفكار تنطفئ رويد

وكان معظم هذه االتجاهات مزيجا من أفكار النظرية الكمية ونظرية الدخل الكينزية، وفيما يلي أهم هذه 
 االتجاهات.

ّ.ّالنظريةّالمعاصرةّلكميةّالنقود1.3.1
الكمية الكالسيكية إال  أن  مجموعة واسعة من النظرية رغم نجاح الفكر الكينزي في تهميش 

هذه النظرية لكن بثوب جديد باعتبارها أصلح النظريات لتفسير التضخم، ومن أبرز تبنت االقتصاديين 
ومجموعة أساتذة جامعة  "Milton Friedman"االقتصاديين الذين أعادوا صياغة النظرية الكمية للنقود هم

ن  العودة للنظرية الكمية في صورتها المعاصرة . إ"Phillip Cagan "و" James Tobin"و أمثال شيكاك
ورواجها الملحوظ مع بداية السبعينات كان ما يبرره باعتبار أن  األفكار الكينزية في هذه الفترة فقدت 

ولم تعد فع الة لعالج ظروف عدم االستقرار االقتصادي في النظام الرأسمالي، وعلى األخص  ،بريقها
                التي تتناقض تماما مع منحنى فيليبس (Stagflation)ر كوديتفسير ظاهرة التضخم ال

ourbe de Philips)C( قام على دعائم الفكر الكنزي. الذي 
م ءجد مال وظرية الكينزية وما بني عليها من سياسات، كان الجوفي ظل هذا الفشل الذي لحق بالن

الت التضخم معلنة بصراحة أن ه ال توجد عالقة على المدى الطويل بين متوسط معد  و لبروز مدرسة شيكاك
ضغوط التضخم ظاهرة نقدية بحتة ليست لها صلة بظاهرة جمود األجور و  الت البطالة، وأن  ومتوسط معد  

الكتلة النقدية بسرعة و هي نمو فالمصدر الرئيسي للتضخم حسب أنصار مدرسة شيكاكنقابات العمال، 
ف على المالمح الرئيسية لنظرية كمية النقود المعاصرة بالرجوع إلى ويمكن التعر   ،اإلنتاجو أكبر من نم

1403فريدمان وأهمها مقدمته في المؤلف الجماعي الذي صدر عام لاألعمال العلمية 
اسة بعنوان "در  1

لى مقالته عن "الجوانب النظرية والتطبيقية للطلب على النقود" والتي  ،نقدية في نظرية كمية النقود" وا 
1404نشرت عام 

-1837)، ثم أخيرا عمله الشهير عن التاريخ النقدي للواليات المتحدة األمريكية لفترة 2
1435) 3. 

لكمي اإلحصائي، حيث انتهت هذه تحمل الطابع او معظم الدراسات النقدية لمدرسة شيكاك إن  
لة، او في كمية النقود المتدو لى وجود عالقة إحصائية قوية بين الزيادة في األسعار والنمعالدراسات دائما 

وبالتالي فإن  األثر الهام الذي تحدثه الزيادة في كمية النقود على المستوى العام لألسعار تقودنا للبحث عن 

                                                 

1- Friedman, M. (1956), Studies in the quantity theory of money, University of Chicago Press.  
2- Friedman, M. (1959), The demand for money: Some theoretical and empirical results, Journal of Political Economy, vol. 

67, University of Chicago Press. 
3- FRIEDMAN, M., & SCHWARTZ, A. J. (1959), A monetary history of the United States, 1867–1960, Princeton University 

Press, USA. 

https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press
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ال يعتمدون على العالقة  أنصار هذه النظرية ن  أ الحدود ال خارجها، وهنا نشيرأسباب التضخم داخل هذه 
نما على كمية النقود بالنسبة لوحدة اإلنتاج، أي المؤثر الرئيسي في المستوى العام لألسعار   السابقة فقط وا 

نتاج الكلي تطور التغيير في النسبة بين كمية النقود وبين اإلنتاج الكلي، أي نصيب الوحدة من اإلهو 
 .1تطور كمية النقود جردوليس م

، أي أنصار هذه النظرية ال يهملون األثر الذي يحدث في االتجاه المعاكس ومن ناحية أخرى فإن  
مستوى األسعار على كمية النقود نفسها، على أن  العالقة األخيرة أكثر تعقيدا من العالقة  أثر تغير

 لى.و األ
القة القائمة بين متوسط الرصيد النقدي بالنسبة لوحدة اإلنتاج وبالرغم من اإليمان بصحة الع

هناك عاملين  ه من الضروري عدم تبسيط هذه العالقة، حيث أن  فريدمان يرى أن   ومستوى األسعار، إال أن  
ر في حجم اإلنتاج وكمية النقود التي يرغب رئيسيين يمكنهما التأثير في صحة هذه العالقة وهما: التغي  

 االحتفاظ بها. األفراد
ّاإلنتاجأ ّحجم ّفي ّالتغي ر ر في التغي  و ر في كمية النقود تحليل فريدمان حول العالقة بين التغي   إن  ّ:(

المستوى العام لألسعار يختلف اختالفا جوهريا عن الفكر الكالسيكي والنيوكالسيكي في نقطة جوهرية هي 
ر وليس عنصر عنصر متغي  هو عند فريدمان  حجم اإلنتاج حالة التشغيل الكامل، أي أن   فتراضهعدم ا

الحال لدى الفكر الكمي التقليدي، فإذا افترضنا تضاعف اإلنتاج الكلي خالل فترة طويلة هو ثابت كما 
فإن  فريدمان يتوقع أي ينخفض المستوى العام ، نسبيا بينما الرصيد النقدي ظل ثابتا خالل نفس الفترة

فتراض ثبات بقية العناصر األخرى. إلثبات هذا لجأ فريدمان إلى باوهذا  ،لألسعار إلى حوالي النصف
          التاريخ النقدي للواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب األهلية 

حيث ظل الرصيد النقدي للواليات المتحدة األمريكية يقارب ما كان عليه في بداية الفترة  ،(2681-2689)
بحوالي الرقم القياسي لألسعار الجملة ج خالل هذه الفترة، وقد أد ى هذا إلى انخفاض ا تضاعف اإلنتابينم

 .2عند بداية الفترة اهمقارنة بمستو  النصف
العامل الثاني الذي يؤثر في العالقة القائمة بين  إن  ّالطلبّعلىّالنقودّفيّاألجلّالطويل:ّمحدداتّ(ب

هو ر في المستوى العام لألسعار في األجل الطويل بة لوحدة اإلنتاج والتغي  ر في كمية النقود بالنسالتغي  
بها  ظالطلب على النقود، ويقصد بالطلب على النقود حجم األرصدة النقدية التي يرغب األفراد في االحتفا

الطلب على النقود في األجل الطويل يتوقف  من دخلهم على شكل نقود سائلة، حيث يرى فريدمان أن  
 ى عدة اعتبارات هي:عل

                                                 
، دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالية، )1116 (تيجاني بالرقي  -1

 . 114أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، غير منشورة،ص. 
 .73-71 .ص ص(، 1981)رمزي زكي  -2
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الطلب  ومنه فإن   ،الثروة أشكالإال  أحد هو  االحتفاظ بالنقود ما يرى فريدمان أن  : الحجم الكلي للثروة -
وفيما يخص هذه  ،رها هذه األشكالعلى النقود يتوقف أساسا على الحجم الكلي للثروة والعوائد التي تد  

 ة والرأسمال البشري، ويتغلب في: النقود، السندات، األسهم، السلع العيني   أساسال األشكال فهي ستمث  

ها تمثل القيمة الحالية للدخل الحقيقي المتدفق من على أساس أن   ،على مشكلة قياسها برسملتها نفريدما
وتكون  الدخل الحقيقيأو الطلب على النقود يزيد كلما زاد حجم الثروة الكلية  وعموما فإن  ، 1هذه الثروة

 ؛2الزيادة بنسبة أكبر من زيادة الدخل الحقيقي
را تعتبر النسبة بين الثورة البشرية والثروة غير البشرية متغي   النسبة بين الثروة البشرية وغير البشرية: -

الثروة غير البشرية قابلة للتحويل في شكل  والسبب في ذلك أن   ،هاما في دالة الطلب على النقود
، وبالتالي نقدينقدي، على غرار الثروة البشرية التي يصعب تحويلها في كثير من األحيان على شكل 

 ؛3ه كلما زادت نسبة الثروة البشرية في إجمالي الثروة الكلية كلما زاد الطلب على النقودفإن  
بها فقده المحتفظون بها من عائدات مضح ى حتفاظ بالنقود بما يتقاس تكلفة اال تكلفة االحتفاظ بالنقود: -

الشرائية للنقود نتيجة القو ة على شكل انخفاض أو عائد على األسهم، أو في صورة فائدة على السندات 
 ؛ارتفاع األسعار

  .نكاألذواق، والعائدات السائدة في وقت معي   :العوامل األخرى المتعلقة بالجانب الكيفي للثروة -
 الرياضية التالية: ةلصيغ دالة الطلب على النقود تأخذافإن من خالل ما سبق 

 
1

(8), , , , , , , ..........d s b

dp
M f P R R H W U Y

p dt

 
  

 
 

 حيث:    
dMالطلب على النقود :. 
P: المستوى العام لألسعار. 
sR: عائدات األسهم. 
bR: عائدات السندات. 

1 dp

p dt
 .التضخم المتوقعمعد ل  :

H: النسبة بين الثروة البشرية وغير البشرية. 
W: الثروة الكلية. 

                                                 
 .   w= y/rفتصبح  wوالثروة الكلية  rوسعر الفائدة بالحرف  yإذ رمزنا للدخل الحقيقي المتدفق بالحرف  -1
أبحاث اقتصادية  ، مجلةالسببية وعالقات التزامن المشترك بين النقود واألسعار في الجزائر وتونس (، العالقات1117محمد بن بوزيان وبن عمر عبد الحق ) -2

دارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد األ  .31 .ل، صو وا 
 .141-141.، ص ص(1111)ضياء مجيد الموسوي  - 3



 أساسية عن التضخم األول:                                                                                 مفاهيم الفصل 
 

29 
 

U: األذواق وترتيب األفضلية. 
Y:  الدائمأو الدخل الحقيقي. 

والجدير  ،اختصار أهم مالمح  محددات الطلب على النقود من وجهة نظر فريدمانبتلك هي 
كالسيكي ينظر إلى الطلب على النقود على أنه مجرد نسبة من سيكي والنيو الفكر الكال بالمالحظة هنا أن  

ها عالقة فيما يوحي بأن   ،لة وبسرعة دورانهااو حجم النقود المتد ،الدخل تتحدد في ضوء كمية المبادالت
جد نفسها في نظرية ، تسلوكية الطلب على النقود يعبر عن عالقة نسبية ميكانيكية، بينما يرى فريدمان أن  

ورغم أهمية ، 1خياراتشيد المبني على المفاضلة بين عدة بحث عن قواعد السلوك الر تاالختيار التي 
فريدمان يعطي أهمية كبيرة  ستوى العام لألسعار إال أن  داته في التأثير على المالطلب على النقود ومحد  

 رات النقدية في تفسير تحركات األسعار وتفسير األحداث االقتصادية الكبرى في الدول الرأسمالية.للتغي  
ّ.ّالتفسيرّالهيكليّللتضخم1.3.1

الجانب األكبر ن لنا أن السابق ألهم النظريات النقدية في مجال التضخم، يتبي  العرض من خالل 
الرأسمالية المتقدمة، ة التي تحدث في الدول السعري  ات قد صيغ أساسا لتفسير التقل بات من هذه النظري

وعلى األخص النظرية الكينزية ال  هذه النظرياتأغلب أدوات التحليل التي استخدمت في  ن  وبالتالي فإ
وحينما عالج عدد من االقتصاديين  ضخمي ة الموجودة بالدول المتخلفة،يصلح لتفسير الضغوط الت

نتيجة اإلسقاط الميكانيكي لنظريات  ،في أخطاء كبيرة اوالباحثين ظاهرة التضخم في الدول المتخلفة وقعو 
ظروف البالد المتخلفة دون  ىعل الرأسمالية المتقدمةتجها الفكر االقتصادي في الدول نالتضخم التي أ

 ،هذه الدول عن واقعكافحة التضخم بعيدة إلى حد كبير صيات لمتمييز، ومن هنا توصلوا إلى نتائج وتو 
ون أن التضخم في البلدان ر وهم ي، (les monétaristes) وقد عرف هؤالء االقتصاديين بمصطلح النقديين

لكن مقابل هذا االتجاه ظهر هناك عدد من  .اإلدارة النقدية والمالية السيئة في هذه البالد سببهالمتخلفة 
أن  بيج تحليل التضخم بالبالد المتخلفةأن  الذين يرون  ،2يين وخاصة كتاب أمريكا الالتينيةاالقتصاد

االقتصادي واالجتماعي لهذه البالد، هذا الخلل  البنيانعلى كشف الخلل الهيكلي الموجود في  تنديس
في  ، وهمالسيئة في تلك الدولالذي يكون وراء زيادة كمية النقود ووراء اإلدارة النقدية والمالية هو الهيكلي 

ة في البالد المتخلفة يشيرون إلى أشكال متعددة من هذه االختالالت نذكر منها تفسيرهم للقوى التضخمي  
 ما يلي:

ز معظم الدول المتخلفة تتمي   يشير الهيكليين هنا إلى أن  ّلية:ّوالتخصصّفيّإنتاجّوتصديرّالموادّاأّلأ(ّ
نمط تقسيم العمل الذي فرض عليها في  ، بسببليةو لمواد األص شديد في إنتاج وتصدير ابتخص  

ة عندما تتعرض أسعار هذه المنتجات للتذبذب في ضها دائما لموجات تضخمي  الماضي، األمر الذي يعر  
ّ:ز بين حالتيناألسواق الدولية وهنا نمي  
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يؤد ي ذلك  الدولية، فإن  لية في األسواق و عندما ترتفع أسعار المواد األ حالة زيادة أسعار الصادرات:ّ-
إلى زيادة أرصدة النقد األجنبي في هذه البالد، وبالتالي زيادة الدخول فيها حيث تذهب جزء من هذه 

لية، وجزء كبير يذهب إلى إرادات الحكومة عن طريق و الزيادة إلى المشتغلين في إنتاج وتصدير المواد األ
خارج البالد  بجه إلى االنسيامن هذه الدخول يت   الضرائب المفروضة على قطاع الصادرات، وجزء آخر

جه ا الجزء المتبقي من هذه الزيادة يت  ة أخرى لتمويل شراء الواردات من السلع االستهالكية المختلفة، أم  مر  
ونظرا لعدم مرونة الجهاز اإلنتاجي في البالد  إلى شراء مختلف السلع التي تنتجها الصناعات المحلية.

ر هو إلى ظتؤد ي  واإلنفاق الحكومي سوفي ستحدث في االستهالك، االستثمار الزيادة الت ن  إالمتخلفة ف
 .1ة في هده الدولضغوط تضخمي  

ر أسعار الصادرات إلى إحداث عجز في الموازنة العامة هو تديؤد ي قد  :الصادرات ر أسعارهو حالة تد -
تحصيلها أساسا من الضرائب المفروضة على للدولة، وهذا بسبب انخفاض اإليرادات العامة  التي يتم 

العجز، مثل حيان إلى مصادر تضخمي ة لسد هذا لية، وقد تلجا الدولة في كثير من األو صادرات المواد األ
إلى يؤد ي انخفاض أسعار الصادرات  زيادة اإلصدار النقدي، كما أن  أو االقتراض من البنك المركزي 
يكن لدى الدولة احتياطات كافية من الذهب والعمالت األجنبية فإذا لم ، عجز في ميزان المدفوعات

إلى ارتفاع األسعار يؤد ي األمر الذي  ،ها قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتهالمواجهة هذا العجز فإن  
 بالداخل.

ّ ّللحكومةب( ّالمالي ّالجهاز ّجمود ية ظم الضريبية في البالد المتخلفة بالجمود وعدم الكفاسم الن  ت  ت:
كما يشير  ،حيث ال يتسنى لهذه الدول زيادة حصيلة الضرائب كلما كانت في حاجة إلى ذلك ،فالتخل  و 

ر في حجم الدخل ل في ضآلة مرونة الحصيلة الضريبية تجاه التغي  الهيكليين إلى ميزة هامة أخرى تتمث  
 والنممعد ل  زم لتحقيقهذه الحصيلة ال يتناسب وحجم اإلنفاق العام الال ونم بعبارة أخرى فإن   الوطني،

في النهاية إلى زيادة عرض النقود في يؤد ي هذا العامل  .االقتصادي المطلوب ولدفع عجلة التنمية لألمام
، كما أن  أي محاولة طريق لجوء الدولة إلى الجهاز المصرفي لتمويل هذا العجزوطني، عن االقتصاد ال

يؤد ي تقييد االئتمان المصرفي أو اإلنفاق العام  على طضغالعن طريق  للتقليص من كمية النقود المتداولة
عن التضخم والركود في البرازيل   "Morley"، وهذا ما أثبتته دراسة ر كوديفي الغالب إلى حدوت تضخم 

صدر الهيكلي مب عن هذا الالتغل   وحسب وجهة نظر الهيكليين فإن    .2في السينيات من القرن الماضي
إلى زيادة كفاءة النظام الضريبي وتشجيع تؤد ي  الةتطبيق سياسة مالية فع  للتضخم يكون عن طريق 
 .3يحرك عجلة التنمية لألمام مم ااالدخار وزيادة االستثمار 
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ر تفاقم مشكلة الغذاء في الدول المتخلفة أهمية خاصة كمفس  ل يعطي الهيكليين:ّتفاقمّمشكلةّالغذاءج(ّ
عن تدبير  قصود بهذه المشكلة هو عجز االقتصاد الوطنيالد، والمة في هذه البللضغوط التضخمي  

وهذا بسبب الخلل الموجود بين الطلب على هذه المنتجات  ،االحتياجات الغذائية المتنامية للسكان
السكاني، وزيادة الميل الحد ي لالستهالك في  معد ل النمو ارتفاع ق بجانب الطلب فإن  فيما يتعل   .وعرضها

 ،إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية بنسب مرتفعة فيما يخص جانب العرض يانالبلدان يؤد   هذه
إضافة إلى عدم كفاية المنتجات  ،في القطاع الزراعي وفالخلل األساسي يكمن في تأخر وبطئ النم

 أن   مما سبق إلى خلص الهيكليينيو  الدول. لهذهالغذائية المستوردة بسبب العجز في ميزان المدفوعات 
المنتجات الغذائية هي التي تسبب فيما بعد حركة دائمة وتراكمية في ارتفاعات  أسعار الزيادة المبدئية في

عالج التضخم في هذه الدول يتطلب إعطاء مكانة أساسية  وبالتالي فإن   ،األسعار في مختلف القطاعات
ي يوضح كيفية حدوث الضغوط والشكل الموال. 1للمشكلة الغذائية في أي برنامج يستهدف مكافحة التضخم
 .التضخمية انطالقا من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

 
ّتخطيطّمبسطّللنموذجّالهيكليّفيّتفسيرّالتضخمّ:(1.1)رقمشكل

 
Source: Ghatak,S.(1981), Monetaryeconomics in developing countries, St Martin's Press, New York, p.74. 
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يان االقتصادي واالجتماعي في نإذا كان الب:ّلىّلعمليةّالتنميةّوالهيكليةّفيّالمراحلّاأّلّد(ّاالختالالت
 ختالالتتصحيح هذه اال كما رأينا سابقا بعدة اختالالت هيكلية مولدة للتضخم، فإن   الدول المتخلفة يتميز

ة أخرى، وهنا يشير الهيكليين إلى بعض هذه في غمار عملية التنمية يولد في حد ذاته ضغوط تضخمي  
ّ:1مايلي اهمنلى ونذكر و الضغوط التي تالزم عملية التنمية في مراحلها األ

مثل  التحتية ىبنلى للتنمية وعلى األخص إنشاء الو األ للتكوين الرأسمالي في المراحاإلسراع بعملية ا إن   -
مشاريع إيصال المياه والكهرباء وشبكات السكك الحديدية وبناء السدود، المطارات، الجسور، الطرق، 

ء هذه إلى اختالل العالقة بين تيار اإلنفاق النقدي الموجه إلنشايؤد ي .الخ، .المدارس والمستشفيات
حتاج إلى فترة طويلة ليصل إلى ذي ياالستثمارات وبين العرض الحقيقي من السلع والخدمات ال

التحتية على رفع  ىد المبذولة إلنشاء وتطوير البنهو بعد أن تنعكس الج وهذا المستويات المطلوبة،
 ؛مستوى اإلنتاجية في القطاعات األخرى

يخلق طاقة إنتاجية  راالستثما ويقصدون في ذلك أن   ،تثماريشير الهيكليين إلى الطبيعة المزدوجة لالس -
اال عن طريق الدخول النقدية يولد طلبا فع  هو ومن جهة أخرى ف ،نصة في إنتاج منتج معي  متخص  

ه ينصرف إلى كافة أنواع صف بكونه أكثر عمومية، أي ان  هذا الطلب يت   أن   الناشئة عن إنفاقه، إال  
 ؛ةضغوط تضخمي  السلع والخدمات مما يولد 

هو  كما -اإلنتاجهور الفترة من بدء االستثمار وبدء ظ-طول فترة اإلنشاء للمشروعات اإلنتاجية الجديدة  -
ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات  ،إلى زيادة المداخيليؤد ي الحال في الصناعات الثقيلة 

 ستوى العام لألسعار.عكس هذا االختالل في ارتفاع المنوي، نسبة تفوق نسبة عرضهاب
اهرة، وبالنسبة للدول هذه الظ نظريات لتفسيرة ظاهرة التضخم هي ظاهرة معقدة لهذا وجدت عد   ن  إ

ه ال يجب إهمال الجوانب أن   غم من أهمية التفسير الهيكلي لظاهرة التضخم في هذه الدول، إال  النامية فبر 
ارضة رة للتضخم كنظريات متعنظريات السابقة المفس  نظر للأال نكما يجب  ،النقدية في تفسير هذه الظاهرة

السياسات  ومن ثم اقتراحنظريات متكاملة فيما بينهما، نظر إليها كوبديلة عن بعضها البعض، بل ن
النواحي االقتصادية الة لعالجه، وهذا نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من أضرار جسيمة بواألدوات الفع  
 ت.للدول والمجتمعاواالجتماعية 
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 .ّآثارّالتضخمّووسائلّعالجه3

ّ
الكبير بظاهرة التضخم من قبل المفكرين االقتصاديين على مختلف مشاربهم أو من  االهتمام إن  

قبل الحكومات يرجع لخطورة هذه الظاهرة، وما تخل فه من أثار على صعيد االقتصاد الوطني والنسيج 
االجتماعي، األمر الذي يتطلب البحث في أن جع الطرق والسياسات الكفيلة بعالجه والحد  من خطورته. 

في هذا المبحث بعض من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة التضخم وأهم سياسات وطرق  لسنتناو 
 محاربة هذه الظاهرة.

ّ
 .ّاآلثارّاالقتصاديةّواالجتماعيةّللتضخم1.3

، والتي تؤثر بصورة مباشرة االجتماعية السيئةو  تسبب ظاهرة التضخم العديد من اآلثار االقتصادية
على التنمية والنمو االقتصادي، كما تؤد ي هذه الظاهرة إلى تفكك النسيج االجتماعي  أو غير مباشرة

 وازدياد الفوارق االجتماعية بين مختلف طبقات وشرائح المجتمع.
ّ.ّاآلثارّاالقتصاديةّللتضخم1.1.3

 تتمثل أهم اآلثار االقتصادية للتضخم فيما يلي:

الشرائية القو ة ر في هو االرتفاع المستمر في األسعار إلى تديؤد ي :ّالتضخمّعلىّالعملةّالوطنيةّأ(ّأثر
هذا ، ويؤد ي ا يضعف ثقة األفراد في العملة الوطنية وفقدان لوظيفتها كمستودع للقيمةلهذه النقود، مم  

األمر إلى إضعاف الحافز على االدخار، فينخفض الميل لالدخار مقابل زيادة الميل لالستهالك، كما قد 
راد إلى تحويل األرصدة النقدية الزائدة عن حاجات االستهالك إلى ذهب وعمالت أجنبية مستقرة، جه األفيت  

 .1أو تستخدم هذه األرصدة في اقتناء سلع معم رة، كاألراضي والعقارات

التضخم السنوية في االقتصاد الوطني إلى معد الت  ارتفاعيؤد ي :ّأثرّالتضخمّعلىّميزانّالمدفوعاتّب(
ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا إلى إضعاف القدرة يؤد ي التأثير سلبا على ميزان المدفوعات، حيث 

إلى انخفاض في حجم الصادرات، ومن جهة يؤد ي التنافسية للمنتجات المحلية في األسواق الدولية، مم ا 
لسلع المنتجة محليا إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة، وذلك كذلك ارتفاع أسعار ايؤد ي أخرى 

ينجم عن زيادة الواردات  ثحي ،المماثلة لهامحليا النخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع المنتجة 
ر في احتياطات هو ذلك بدوره إلى تديؤد ي وانخفاض حجم الصادرات إلى عجز في ميزان المدفوعات، و 

األجنبي، وبجعل االقتراض الخارجي أكثر صعوبة، وللتغلب على العجز في ميزان الدولة من النقد 
المدفوعات، قد تلجأ الحكومات إلى تخفيض قيمة عملتها في أسواق الصرف، ويمكن أن تلجأ أيضا إلى 

الشرائية الفائضة إلى العالم الخارجي، فتكون القو ة رب وضع قيود وتنظيمات على االستيراد لمنع تس  
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الشرائية إلى األسواق المحلية، مم ا يزيد من الضغوط التضخمية في االقتصاد القو ة جه هذه تيجة تو  الن
 .1الوطني

يؤد ي انخفاض المداخيل الحقيقية خالل فترة التضخم س إن  :ّتأثيرّالتضخمّعلىّاالستهالكّواالدخارّج(
يؤد ي تزايد أسعارها، و تالسلع التي معظم الدخل النقدي سينفق على استهالك  إلى انخفاض االدخار، ألن  

خرات لتمويل االستثمارات الالزمة لمواجهة الطلب المتزايد على السلعة والخدمات هذا إلى عدم كفاية المد  
خراتهم خار السلبي، وذلك من خالل استخدام األفراد لمد  التضخم إلى حالة من االد  يؤد ي االستهالكية، كما 

من وهذا في اإلنفاق على السلع االستهالكية،  –قبل حدوث ارتفاعات األسعار  –التي تم تجميعها سابقا 
 .2أجل المحافظة على نفس مستوى االستهالك

يفترضون  –في وقت قريب  –لقد كان المحاسبون :ّالتضخمّعلىّتقويمّالمشروعاتّاالقتصاديةّد(ّتأثير
ة النقد التي تستخدم كوحدة قياس في رات التي طرأت على وحدثبات مستوى األسعار ويتجاهلون التغي  

مختلف العمليات التي تبرزها القوائم المحاسبية والمالية، هذا االفتراض في الوقت الراهن أصبح غير 
 .3ظم االقتصاديةمقبول بعد أن أصبح التضخم ظاهرة عامة تمس كافة الن  

لب على عوامل اإلنتاج من أجل قات التضخم يزداد الطأو في : التضخمّعلىّالكفاءةّاإلنتاجيةّه(ّتأثير
ر كفاءة هو تد يؤد ي إلىا قد توظيفها في إنتاج السلع والخدمات التي يتزايد الطلب المفاجئ عليها، مم  

روف تكون المنتجين للبحث عن اليد العاملة، حيث في مثل هذه الظ بينالعمل بسبب اشتداد المنافسة 
دفع التضخم أيضا إلى هروب .ي4اتهم على اإلنتاج منخفضةمؤهلة وأقل خبرة، وقدر عادة اليد العاملة غير 

لة والعمال المهرة إلى خارج البالد بسبب األجور الزهيدة التي يحصلون عليها في فترات اليد العاملة المؤه  
التضخم، وفي هذه الحالة يضطر المنتجون لالستعانة بعمال غير مهرة، مم ا يؤثر سلبا على الكفاءة 

 .5اإلنتاجية

ّ ّالنّأثرو( ّعلى ّالتضخم االقتصادي في الدول و والنم إن أثر التضخم على االد خار :االقتصاديمو
من أحد القضايا المهمة التي حدث بشأنها جدول فكري واسع بين االقتصاديين في الخمسينات  عد  يالنامية 

والستينات من القرن الماضي، وكان الجدل آنذاك يدور حول إمكانية اعتماد هذه البالد على التمويل 
انقسمت  وقد ة التنمية ألمام.يل تكوين رأس المال الثابت ودفع عجلو ، كسياسة مالئمة لتم6التضخمي

لتضخم أثار ايجابية على زيادة حجم : أصحاب الرأي األول يؤكدون أن  لوجهات النظر إلى قسمين

                                                 
 . 155-154 .(، مفاهيم أساسية في علم االقتصاد، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص ص1999وعريقات حربي ) عبد الرحمان إسماعيل -1
 .98-97 األردن، ص.، (، االقتصاد الكلي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع1117فليح حسن خلف ) -2
 .188-187 (، ص.1116تيجاني بالرقي ) -3
 .148(، مبادئ االقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ص. 1111)د وآخرون و احسام د -4
 .437(، اقتصاديات النقود والبنوك، األكاديمية للنشر والتوزيع، األردن، ص. 1998علي)عبد المنعم سيد  -5
العجز الذي  االئتمان، لسدوزيادة  عن طريق خلق النقود رأسمالي، وذلكاليعرف التمويل التضخمي بأنه وسيلة لتحويل الموارد من االستهالك الجاري إلى التكوين  -6

 يظهر في الميزانية الرأسمالية للحكومة بسبب تمويل خطة التنمية االقتصادية.
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ون عكس أم ا أصحاب الرأي الثاني يؤكد  ،االقتصاديو المد خرات وتشجيع االستثمارات ورفع معد ل النم
 قتصادي.االو ويرون أن  للتضخم آثار سلبية على التنمية االقتصادية ويعوق النم ،ذلك

، وهذا على و االقتصادي بدأ في االنحصارالجدل الفكري القائم حول أثر التضخم على النم إن  
 [Barro,1991]فقد أجرى و االقتصادي. ضوء نتائج الكثير من الدراسات الكمية حول عالقة التضخم بالنم

تصادي، وتوصل إلى وجود االقو دراسة مقطعية لألكثر من مئة دولة لتفسير العالقة بين التضخم والنم
ثلة لعينة تتكون ابدراسة مم [Burdekin,1994] عالقة عكسية ولكنها ضعيفة بين هذين المتغيرين، كما قام

من عدد كبير من الدول النامية والمتقدمة، وتوصل أيضا إلى وجود تأثيرات معنوية سالبة للتضخم على 
. وفي 1را في الدول المتقدمة مقارنة بالدول الناميةاالقتصادي، ولكن حجم هذه التأثيرات كان كبيو النم

فإن معظم الدراسات الكمية توصلت  %15مرتفعة تفوق تضخم الت ه في حالة وجود معد  نفس السياق فإن  
الت التضخم المنخفضة، ا في حالة معد  االقتصادي، أم  و إلى وجود عالقة عكسية قوية بين التضخم والنم

و هناك أثر ايجابي للتضخم على النم –فقد أبرزت بعض الدراسات الكمية إلى وجود عالقة طردية 
 .2خاصة في الدول المتقدمة التي لديها نظام مالي متطور ،االقتصاديو بين التضخم والنم –االقتصادي 

 .ّاآلثارّاالجتماعيةّللتضخم2.1.3

اآلثار  تعلى دراسة اآلثار االقتصادية للتضخم وتجاهلاالقتصادية لقد رك زت معظم الدراسات 
يد في التحليل االقتصادي المعاصر، ر االجتماعية المصاحبة له، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة التج

الذي عزل العالقات االجتماعية عن الظاهرة االقتصادية، إضافة أن اآلثار االجتماعية للتضخم ليست لها 
ى، فالتضخم له تأثيرات سلبية على بعض فئات المجتمع، وتأثيرا ايجابية على فئات أخرى في نفس المنح
 ما يلي ملخص ألهم اآلثار االجتماعية للتضخم:فيآن واحد، و 

لعل أسوء اآلثار االجتماعية التي تنتج عن إعادةّتوزيعّالدخلّالوطنيّواحتدامّالتمايزّبينّالطبقات:ّّأ(
ة ق حد  عم  يشكل بحدوث التضخم هي إعادة توزيع الدخل القومي والثروة بين مختلف طبقات المجتمع 

ة تزداد المداخيل والثروة لفئة التمايز االجتماعي للتركيب الطبقي للمجتمع، ففي أثناء الموجات التضخمي  
ن ذلك تنخفض المداخيل الحقيقية للفئة الثانية، والتي تشكل غالبية قليلة من المجتمع، وعلى العكس م

ويمكن توضيح آثار التضخم على مختلف فئات المجتمع في البلدان العربية من خالل  أفراد المجتمع.

 الجدول التالي.
ّ
ّ

                                                 
(، مجلة جامعة دمشق للعلوم (، مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية )دراسة قياسية باستخدام مدخل اختبارات الحدود1111)محمد ين عبد اهلل الجراح  -1

 . 138، العدد األول، ص.17االقتصادية والقانونية، المجلد 
 والقتصادي يمكن االطالع على:  التضخم والنم القائمة بينزيد من التفصيل حول العالقة مل -2

Ouerhani, Salah (2009), inflation, développement financier et croissance économique, thèse de doctorat en sciences 
économiques, université de Tunis El Manar. 
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ّلفةّفيّالبلدانّالعربيةهاّالمختح(:ّآثارّالتضخمّعلىّالمركزّالدخليةّالحقيقيةّللفئاتّاالجتماعيةّوشرائ1.1)رقمجدولّ
ّتقديرّالموقفّالنسبيّألثارّالتضخمّالفئاتّاالجتماعيةّوشرائحها

ّالحائزونّالزراعيونّ-1
 صغار الحائزين -أ
 أصحابالحيازات المتوسطة -ب
 أصحابالحيازات الكبيرة -ج

 
 رهو تد -
 تحسن طفيفأو ضاع أو تثبيت  -
 تحسن ملموس -

ّأصحابّالمصانعّوالشركاتّ-9
 أصحاب المصانع الصغيرة -أ
 أصحاب المصانع المتوسطة -ب
 أصحاب شركات االستيراد والتصدير -ج
 اإلنشاءات والمبانيو لاو مق -د
 وكالت الشركات األجنبية -ه

 
 تحسن طفيف -
 تحسن ملموس -
 تحسن شديد -
 تحسن شديد -
 تحسن شديد -

ّعناصرّالطبقةّالمتوسطةّ-9
 الحكومة والخدمة الوطنية و موظف -أ
 القطاع العامو موظف -ب
 تجار الجملة -ج
 تجار التجزئة -د
 ن الحرة )األطباء، المحامين،المهنيون ذوي المه -ه

 والمهندسون( -المحاسبون 

 
 ر ملموسهو تد -
 ر نسبيهو تد -
 تحسن ملموس -
 تحسن طفيف -
 تحسن ملموس -

ّأصحابّالدخولّالريعيةّ-9
 أصحاب العقارات السكنية القديمة -أ
 أصحاب العقارات السكنية الجديدة -ب
 أرباب المعاشات -ج

 
 ر ملموسهو تد -
 تحسن -
 ر شديدهو تد -

ّالعمالّوالحرفيونّ-0
 العمال الزراعيون -أ
 عمال البناء والتشييد -ب
 ، الحدادون ،النقاشون،السباكون،الحرفيون )النجارون -ج

 عمال إصالح السيارات(
 عمال الصناعة والخدمات -د

 
 ملموستحسن  -
 تحسن شديد -
 تحسن شديد -
 
 رهو تد -

 .81-81 ص. مشكلة التضخم في االقتصاد العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص(،1981)محمود عبد الفضيل المصدر:ّّّّ
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ّ ّالخارجب( ّإلى ّالبشرية ّالفنية ّالكفاءات ّهجرة عدم إمكانية مواكبة األجور و أثناء موجات التضخم :
ر هو الدخل الحقيقي لفئات واسعة من أفراد المجتمع قد تتعرض للتد النقدية لهذا االرتفاع، فإن   والمرتبات

جي الجامعات وحملة الشهادات العليا، وقد نتج عن ذلك أن  أعداد كبيرة من الشديد، خاصة اإلطارات وخر  
ا ال شك فيه أن  هؤالء الكفاءات إلى الخارج من أجل تحسين وضعهم المعيشي، ومم  و هؤالء قد هاجر 

لون احتياطيا هم كانوا يمث  للبالد، نظرا ألن   الوطنيالفنية المهاجرة إلى الخارج خسارة كبيرة على االقتصاد 
هاما لدعم عجالت التنمية االقتصادية في بلدانهم، وفضال عما تقدم يرافق ظاهرة الهجرة والعمل بالخارج 

ّ.1ؤثر سلبا على العالقات األسريةمم ا ت ،مشكلة التفكك األسري
في كثير من األحيان يصاحب ظاهرة التضخم انتشار الرشوة والفساد :ّتفشيّالرشوةّوالفسادّاإلداريج(ّ

إلى ممارسة أسلوب  ،لجأ بعض الفئات كأصحاب الدخول الثابتة وهم غالبا من الموظفينتاإلداري، حيث 
 ألن همة التضخم هرة ارتفاع األسعار والتخفيف من حد  الرشوة كمصدر مساعد إضافي للدخل لمواجهة ظا
 .2الذي يصاحب التضخم الوطنييفقدون جزءا كبيرا منها من جراء إعادة توزيع الدخل 

ّ
ّسياساتّوطرقّمعالجةّالتضخمّ.1.3

دان ليكاد يكون هناك إجماع بين االقتصاديين حول خطورة ظاهرة التضخم على اقتصاديات الب
ا حيث يصاحب هذه الظاهرة العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية، مم   ،متخلفةأو سواء كانت متقدمة 

لويات السياسة االقتصادية التي تنتهجها مختلف أو يجعل هدف عالج هذه الظاهرة والحد من تفاقمها من 
ة من السياسات النقدية والمالية الدول والحكومات، وعادة ما تلجأ هذه الحكومات إلى وضع وتنفيذ مجموع

ة اآلثار الت التضخم والتخفيف من حد  من أجل التخفيض في معد   المنسجمة والمتناسقة فيما بينها،
ويرجع تعدد وتنوع السياسات واإلجراءات المستخدمة في عالج  لهذه الظاهرة. االقتصادية واالجتماعية

 ،ين مختلف المدارس االقتصادية وتعدد أسبابهالتضخم إلى االختالف الفكري في تفسير التضخم ب
 في السياسة المالية والنقدية.أساسا لة متمث  والوسنتطرق فيما يلي ألهم هذه السياسات 

ّ.دورّالسياسةّالماليةّفيّمعالجةّالتضخم1.3.1
لت الوظيفة الحيادية للسياسة المالية ساد الكبير في الثالثينات من القرن الماضي، تمث  كقبل أزمة ال

ات العامة والنفقات درايعية الميزانية على الوجه الذي يحقق  التوازن بين اإلأو في التحكم والرقابة على 
لكن بعد ، وهذا بعيدا عن إشكاالت التضخم واالنكماش، هدف رئيسي للسياسة المالية التقليديةك العامة،
 م السياسة المالية، فلم يعد يقتصر هو نزية حصل تغيير في مفألفكار الكيكساد الكبير وانتشار اأزمة ال
 

                                                 
 .81ص. (، 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -1
 .81مجدي عبد الفتاح سليمان، ص.  -2
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بل أصبح من المرغوب إحداث  ،دورها في تحقيق التوازن بين اإليرادات العامة والنفقات العامة
 .1تضخم الذي يصيب االقتصاد الوطنيأو الكساد العالج  قصدفائض في الموازنة أو عجز 

ّتعريفّالسياسةّالماليةّ.1.3.1.1
قصد بالسياسة المالية "الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط نفقاتها وتدبير وسائل تمويلها كما تظهر ي

 .2في الموازنة"
فاق الحكومي والدين العام في محاربة التضخم نها "سياسة استخدام الحكومة للضرائب واإلبأن   تعر فو 

 .3واالنكماش"

ها "استخدام السلطات العامة إلجراءات الدولة من ضرائب وقروض عامة ونفقات الدولة ف بأن  كما تعر  
التي تجمعهما معا ميزانية الدولة من أجل مواجهة مسؤولياتها في تحقيق األهداف االقتصادية المختلفة 

 .4وفي مقدمتها االستقرار االقتصادي"
ل في تحديد المصادر المختلفة ية تتمث  السياسة المال السابقة نستنتج أن   اتمن خالل التعريف

جه وحجم اإلنفاق العام من أجل تحقيق االستقرار أو ات العامة للدولة من ضرائب وقروض، وتحديد درايإلل
 .5االقتصادي ومحاربة التضخم واالنكماش

ّأهدافّالسياسةّالماليةّ.1.1.1.3
ظم والمدارس االقتصادية، الن  أهميتها بحسب أو مها هو إن أهداف السياسة المالية يختلف في مف

 ل فيما يلي:أهداف السياسة المالية تتمث   فها، وبصفة عامة فإن  تخل  أو ومدى تقدم الدول 
ل في تحقيق التشغيل الكامل للموارد يتمث   م االستقرار االقتصاديهو مف إن  :ّاالستقرارّاالقتصاديّأ(ّتحقيق

الت ة في المستوى العام لألسعار والعمل على الرفع من معد  وتفادي االرتفاعات الكبير  ،االقتصادية المتاحة
االقتصادي، وتحقيق توازن ميزان المدفوعات، والمحافظة على قيمة النقود داخليا وخارجيا، وفي هذا و النم

لما  ،الرواجأو السياسة المالية تلعب دورا هاما في تحقيق االستقرار وخاصة في فترات الكساد  اإلطار فإن  
ّ.6مستوى األسعار والدخل الوطنيائل تأث ر في كل من مستوى التشغيل، ووس تملكه من أدوات

يعتبر إعادة توزيع الدخول خاصة في الدول النامية من أهم أهداف :ّالتوزيعّالعادلّللمواردّوالدخولب(ّ
بين  بوالثروات إلى التقري ت الكبير بين األفراد في الدخولاو اإلقالل من التفيؤد ي السياسة المالية، حيث 

تاحة الفرص المتكافئة لجميع األفراد، وتحقيق العدالة االجتماعية، كما  مختلف طبقات وشرائح المجتمع، وا 
ت في توزيع الدخل يعمل على تحفيز االستثمارات نتيجة التوسع في الطلب على او اإلقالل من التف أن  

                                                 
 .159، ص. الجامعة، اإلسكندريةشباب  المالي، مؤسسة (، التضخم1985) غازي حسين عناية -1
 .119 .ص(، 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -2
 .119 .، ص(1111)مجدي عبد الفتاح سليمان -3
 . 451(، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ص 1999ناظم محمد نوري الشمري ) -4
 لية يكون ضمن نقاط علم المالية العامة وهذا من أجل اإللمام الواسع بموضوع السياسة المالية.إن المجال المناسب لدراسة موضوع السياسة الما -5
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 1114-1991(، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي، حالة الجزائر 1115دراوسي مسعود، ) -6

 .79-77.ص الجزائر، صاالقتصادية، جامعة 
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دخول األفراد في الطبقات االجتماعية الدنيا، حيث الميل السلع والخدمات االستهالكية، عن طريق زيادة 
القطاعات و ل للموارد االقتصادية وتوجيهها نحالتخصيص األمث   ي لالستهالك أكبر، كما أن  الجد  

ّ.1إلى إنتاج مجموعة متنوعة من السلع والخدماتيؤد ي لوية و االقتصادية ذات األ
ّتضخمأدواتّالسياسةّالماليةّفيّعالجّالّ.3.1.1.3
ارتفاع األسعار ناتج عن زيادة  ز السياسة المالية في تحليلها وعالجها للتضخم على فرضية أن  ترتك  

الطلب الكلي على العرض الكلي )اإلنتاج(، لهذا في فترات التضخم تلجأ الحكومة إلى خفض الطلب 
عادة التوازن لالقتصاد مستخدمة بذلك أدوات السياسة المالية والتي أهمها ما يلي:  الكلي وا 

ّ ّالضريبيةأ( ّالرقابة ة المالية المستخدمة في عالج الضغوط تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياس:
أو الحالية مة إلى زيادة في معد الت الضرائب ة في االقتصاد، ففي فترات التضخم تلجأ الحكو التضخمي  

م ا يؤد ي إلى انخفاض الشرائية الزائدة لدى األفراد، مالقو ة فرض ضرائب جديدة، وهذا بهدف امتصاص 
زيادة حصيلة الضرائب  ت، ومن ثم تخفيض الطلب الكلي، كما أن  الكلي على السلع والخدماحجم اإلنفاق 

زيادة  يحقق للدولة فوائض مالية توجهها لتمويل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك فإن  
ّالت االستثمار.الت االستهالك مقابل الزيادة في معد  الضرائب تعمل على تخفيض معد  

استخدام الضرائب ال  المعالجة للتضخم في الدول المتخلفة، ألن  تعتبر الضرائب من أهم الوسائل 
 ستهالك في هذه الدول مرتفع، لهذا فإن  حد ي لالالميل ال طورة، إضافة أن  تيتطلب أسواق مالية ونقدية م
لة تحصيلها، وكذلك بما لها هو فة تعتمد كثيرا على الضرائب المباشرة نظرا لسالحكومات في الدول المتخل  

الت الضرائب غير المباشرة خاصة زيادة معد   الت االستهالك، في المقابل فإن  الية في تخفيض معد  من فع
ة، ضغوط التضخمي  الإلى تثبيط األنشطة اإلنتاجية وبالتالي زيادة يؤد ي الضرائب على أرباح الشركات قد 

السياسة الضريبية ة ينبغي على الحكومة أن تختار من الضغوط التضخمي   لهذا ومن أجل ضمان الحد  
 .2ة أكثر من غيرهاخطار التضخمي  فيها األ ونالتي تك قطاعاتالمناسبة خاصة في ال

ّ ّالعامب( ّالدين ّعلى ّالرقابة سياسة القروض العامة، تقوم على أساس أو الرقابة على الدين العام :
ويلها إلى خزينة حية وتالشرائية الزائدة في األسواق لدى األفراد والمؤسسات غير المصرفالقو ة امتصاص 

الدولة، ويتم تحويل هذه الموارد عن طريق االفتراض وطرح األسهم والسندات الحكومية لالكتتاب من قبل 
ة، ة الضغوط التضخمي  يساهم في التخفيض من حد  فال ر، أم ا االقتراض من المؤسسات المصرفية هو الجم

ذا االفتراض ال يستمد من مدخرات موجودة ة، ألن  هبل على العكس يزيد من هذه الضغوط التضخمي  
ّ.3ة شرائية جديدةبإضافة قو   وبالتالي ائتمانيأو سع نقدي ناتجة عن دخول سابقة، بل من تو  

 

                                                 
 .159(، ص. 1116تيجاني بالرقي ) -1
 .133(، ص. 1111مجدي عبد الفتاح سليمان ) -2
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فة، وهذا راجع نتائجها تبقى محدودة في الدول المتخل   إن  سياسة القروض العامة رغم أهميتها إال  أن  
 ف العادات المصرفية واالئتمانية لدى األفراد.األسواق المالية، وتخل   يقف الجهاز المالي، ضلتخل  

فاق هذه القروض على نإن  من عيوب سياسة الدين العام، أن  الحكومة في الغالب ال تقوم بإ
ن  نإحالل الحكومة محل القطاع الخاص في اإلهو المشاريع المختلفة، إذ ليس الهدف  هو ما الهدف فاق، وا 

الشرائية الزائدة في األسواق، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  الحكومة تتحمل نفقات على  القو ةتجميد 
ل في فوائد القروض المقدمة إلى أصحابها، إال  أن  الخسائر واآلثار السلبية الناجمة عن الدين العام تتمث  

 التضخم تفوق كثيرا النفقات والخسائر الناجمة عن االفتراض العام.
االنكماش من خالل أو تباشر سياسة الميزانية أثرها في عالج التضخم :ّفاقّالعامنعلىّاإّلّج(ّالرقابة

تخفيضها حسب الظروف أو الته اري، وهذا بزيادة معد  ثماالستأو فاق الحكومي سواء االستهالكي ناإل
يق التقليل ففي فترات التضخم تتعمد الحكومة استحداث فائض في الميزانية وهذا طر  .االقتصادية السائدة

لغاء الدعم الحكومي في مجاالت أخرى، ونظًرا لكون نمن اال فاق الحكومي في بعض المجاالت وا 
إلى انخفاض اإلنتاج وتفاقم مشكلة البطالة فإن ه يتم تركيز يؤد ي فاق االستثماري نالتخفيض من حجم اإل

ير فيه وتسييره، حيث تقوم فاق االستهالكي، هذا األخير يسهل التأثنأكثر على التقليل من حجم اإل
فع من قيمة االشتراكات االجتماعية، مقابل خفض اإلعانات ر الحكومة بوقف الزيادة في األجور وال

ّاالجتماعية وقروض االستهالك.
 :1رغم أهمية السياسة المالية في عالج التضخم، إال  أن ها انتقدت في عدة مواضيع منها

الحكومة قد تعمل على تحقيق فائض معين في الميزانية لعالج التضخم، ثم يتضح بعد ذلك  إن   -
 ؛أكثر مما ينبغيأو أن  الفائض أقل 

أو فاق العام نالت الضرائب وتخفيض اإلر معد  سم بعدم المرونة في تغي  أدوات السياسة المالية تت   -
دة جهها عاعلم فإن  تعديل الميزانية يو زيادته، ألن  تطبيق ذلك يتطلب تعديل الميزانية، وكما ن

موافقة الحكومة، )اإلجراءات القانونية التي تتعلق بالتعديلعراقيل من حيث سنويتها، وفضال عن 
 .(الجريدة الرسمية...الخفي موافقة البرلمان، الصدور 

خم خاصة في بالرغم من هذه االنتقادات فإن  السياسة المالية تعتبر األداة الرئيسية لمواجهة التض
الدول النامية، وعلى الرغم من ثقة الكثير من االقتصاديين في قدرة السياسة المالية على المحافظة على 
االستقرار االقتصادي، إال  أن  معظمهم ينصحون باستخدام هذه السياسة جنبا إلى جنب مع السياسة 

 النقدية.
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ّ.ّدورّالسياسةّالنقديةّفيّعالجّالتضخم1.1.3
االهتمام جليا بالسياسة النقدية في الفكر االقتصادي الكالسيكي وهذا على ضوء نظرية  لقد ظهر

لة والمستوى العام او خص في وجود عالقة طردية متناسبة بين كمية النقود المتدكمية النقود، التي تتل  
على المستوى  ل في المحافظةلألسعار، ومنه فإن  الهدف األساسي الذي تسعى إليه السلطات النقدية يتمث  

العام لألسعار، وذلك بالسيطرة على كمية المعروض النقدي بما يتناسب وكمية السلع والخدمات المتاحة 
 في السوق.

وعجز النظرية الكالسيكية عن معالجة هذه األزمة  (1499-1494)وبعد حدوث أزمة الكساد الكبيرة 
ي معالجتها لهذه األزمة على أدوات السياسة زت فبفعالية، ظهرت إلى السطح النظرية الكينزية، حيث رك  

 المالية في عالج االنكماش االقتصادي مثل الزيادة في حجم اإلنفاق العام والزيادة في حجم الدين العام.
بروز النظرية النقدية المعاصرة والتي جلبت إليها الكثير من المناصرين، زاد االهتمام بالسياسة مع و 

ئيسية ضمن أهم السياسات االقتصادية للدول والحكومات، فلم يعد تأثيرها ينحصر ت مكانة ر النقدية، واحتل  
سع تأثيرها ليشمل مجمل النشاط االقتصادي بهدف تحقيق في تحديد حجم المعروض النقدي، بل ات  

 االستقرار االقتصادي.

ّتعريفّالسياسةّالنقديةّ.1.1.1.3
جموعة اإلجراءات واألدوات التي تعتمدها الدولة ف بأن ها "ممها الضيق تعر  هو السياسة النقدية بمف

ا يحقق االستقرار النقدي خصوصا، مم   ،من خالل السلطة النقدية بهدف التحكم في عرض النقد
 .1واالستقرار االقتصادي عموما"

 .2ف أيضا بأن ها "الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على عرض النقود في المجتمع"عر  تو 
مها الواسع على أن ها "تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع هو السياسة النقدية بمفويمكن تعريف 

بغرض تحقيق أهداف السياسة االقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على البطالة 
 .3وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، والمحافظة على استقرار المستوى العام لألسعار"

رض بغوتعرف أيضا على أن ها"مجموعة القواعد واإلجراءات التي تصدرها السلطة النقدية )البنك المركزي( 
قابة على التمويل المصرفي بات المستوى العام لألسعار والر  من تقل   التأثير على حجم السيولة، وذلك للحد  

ة الوطنية لضمان تحقيق عملعلى استقرار أسعار صرف الالمتاح للقطاعات االقتصادية، والمحافظة 
المصرفي  النظام خدام النقد لضمان سالمة واستقراراالستقرار والتوازن في ميزان المدفوعات وتنظيم است

                                                 
 .175عمان، األردن، ص.  (، النقد والسياسة النقدية في إطار الفكر اإلسالمي والغربي، دار المناهج للنشر والتوزيع،1117رحيم حسين ) -1
(، دور السياسات االقتصادية والمالية والنقدية في تحقيق منظومة االستقرار النقدي، مداخلة مقدمة في المؤتمر العربي الخامس حول 1115عبد اهلل الصعيدي ) -2

 .537ص. "المدخل المنظومي في التدريس والتعلم"، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 .173 .(، ص1111ضياء مجيد الموسوي ) -3
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بما يتالءم مع حركة النشاط االقتصادي لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية االقتصادية  ،والمالي
 .1واالجتماعية"

ّةأهدافّالسياسةّالنقديّ.1.1.1.3
تختلف أهداف السياسة النقدية تبعا لمستويات التقدم االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المختلفة 

ظم االقتصادية السائدة وظروف واحتياجات هذه المجتمعات، وعموما فإن  هناك نوعين من األهداف: والن  
 سيطة.و أهداف نهائية وأهداف 

ّالنقديةّأ( ّللسياسة ّالنهائية ّاألهداف باعتبار السياسة النقدية من أهم عناصر السياسة االقتصادية :
العامة، فهي تسعى إلى تحقيق نفس أهداف السياسة االقتصادية، وعموما هناك اتفاق واسع على أن  

ّ:2تتمثل فياألهداف النهائية للسياسة النقدية 
 ؛تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار -

 ؛العمالة الكاملة -

 ؛االقتصاديو الت عالية من النميق معد  تحق -

 توازن ميزان المدفوعات. -

 ه من النادر أن  تحقيق األهداف االقتصادية النهائية السابقة في آن واحد صعب للغاية، ألن   إن  
تحقق كل األهداف دفعة واحدة دون أن تتعارض فيما بينها، فمثال عندما تريد السلطات النقدية تحقيق 

مالة، يقتضي ذلك في األخير زيادة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي مما يكون في الغالب هدف زيادة الع
سببا في رفع األسعار، وفي المقابل فإن  هدف استقرار األسعار ال يشجع أصحاب المشروعات على زيادة 

ار األسعار وهدف ع فيها، وهذا ال يدفع إلى زيادة العمالة، وبالتالي فإن  هدف استقر االستثمارات والتوس  
تحقيق األهداف السابقة يحتاج إلى  إن   .تحقيق العمالة الكاملة، هدفان من الصعب تحقيقهما في آن واحد

تحقيق أحد هذه األهداف إلى يؤد ي دراية شاملة بهذه األهداف، واألدوات المستخدمة لتحقيقها، حتى ال 
 لى.و خلق مشكلة اقتصادية أخرى أكبر من األ

رات النقدية التي رات والمتغي  يقصد باألهداف الوسيطة تلك المؤش  :ّالوسيطةّللسياسةّالنقديةّب(ّاألهداف
يقوم البنك المركزي بضبطها وتنظيمها من أجل بلوغ األهداف النهائية للسياسة النقدية، ويؤخذ بعين 

النهائية وهي: قابلية  األهداف الوسيطة ثالثة معايير تساعد كثيرا على بلوغ األهداف اختياراالعتبار عند 
مكانية التنب لإلشارة  .على الهدف النهائي ؤ بأثرهالهدف الوسيط للقياس، القدرة على التحكم فيه وضبطه وا 

فإن  هناك اختالفات جوهرية في اعتماد وتحديد األهداف الوسيطة بين أنصار المدرسة الكينزية وأنصار 
ّمكنه من األهداف الوسيطة وهي:مماذج أساسية المدرسة النقدية، في هذا اإلطار هناك ثالثة ن

                                                 
 .11(، تقرير حول مخطط السياسة النقدية والتمويلية، دار السداد للطباعة، الخرطوم، ص. 1116بنك السودان المركزي ) -1
 .134(، النقود والسياسة النقدية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص. 1115صالح مفتاح ) -2
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-ّّ معد ل  إلى تثبيتو الفائدة له أهمية عند االقتصاديين الكينزيين، حيث دعمعد ل  إن  ّالفائدة:معد ل
كمية النقود هي  الفائدة إلى الحد األدنى في فترات الكساد، بينما ال يهتم النقديون كثيرا بهذا األخير، الن  

ترك هامش  الت، ألن  هنا يكمن في تحديد المستوى األفضل لهذه المعد  هم، ولكن اإلشكال مهمة بالنسبة لال
تنشأ عنها مراحل متعاقبة  ،ن أن  يحدث عمليات متراكمة من عدم التوازنمكالفائدة يمعد ل  باتواسع لتقل  

امش هو ت ضمن الرات هذه المعد  كود، لذلك يتوجب على السلطات النقدية أن تبقى تغي  من التضخم والر  
ّغير واسعة نسبيا. 

 :1الت الفائدة في االقتصاديات المتطورة أبرزها هييوجد العديد من معد  
د على الت التي يقرض بها البنك المركزي البنوك التجارية، كما تحد  هي المعد   الت الرئيسية:المعد   -

 الت االقتراض بين البنوك التجارية.ضوئها معد  

راق المالية القصيرة األجل و ل األاو الت التي يتم على أساسها تدهي المعد   الت السوق النقدي:معد   -
 راق خزينة...الخ(.أو ل )سندات خزينة، شهادات إيداع، او القابلة للتد

الت على أساسها تصدر السندات هي المعد  الت طويلة األجل:المعد  أو الت السوق المالي معد   -
 ل في البورصة.او وتتد

 خار سكني...الخ(.ألجل القصير )حسابات على الدفاتر، اد  الت التوظيف في امعد   -

 الت المطبقة على القروض الموزعة من قبل الوسطاء الماليين.هي المعد   الت المدينة:المعد   -

 الت الفائدة السابقة.افع لحركات معد  دالفائدة على النقد المركزي الرابط األساسي والمعد ل  يعتبر
أو ل الذي على أساسه تجري تبادل عملة معينة بعملة أخرى المعد  هو سعر الصرف ّسعرّالصرف:ّ-

ل قريبا من ضاع االقتصادية لبلد ما، وبالحفاظ على هذا المعد  و ر نموذجي حول األبالذهب، ويعتبر مؤش  
التوازن  تحقيق يمكن للسياسة النقدية أن تسهم في ، المستوى الذي يحقق تكافؤ القدرات الشرائية

ضعف قدرتها  حتما إلى ارتفاع سعر الصادرات، ومن ثم  يؤد ي ارتفاع سعر الصرف س االقتصادي، ألن  
إلى يؤد ي المستوى المطلوب،  عنعلى التنافس في السوق العالمية، كما أن  انخفاض سعر الصرف 

ة في هذه ارتفاع أسعار الواردات مقارنة بأسعار السلع المحلية، وهذا ما يزيد من حجم الضغوط التضخمي  
ّالبلدان.

لكن سعر الصرف كهدف وسيط ربما ال يكون ذا أهمية في السياسة النقدية، إذا كانت التجارة 
فإن  قيمة هذا الهدف الوسيط يخضع لحجم  الخارجية ال تسهم بشكل كبيرة في الناتج الوطني، ومن ثم  

 عا واألقل انفتاحا على التجارة الخارجية للدولة، مع األخذ بعين االعتبار أن االقتصاديات األكثر تنو  
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الخارج واألقل ارتباطا بشريك اقتصادي أساسي ال يكون فيها هذا الهدف الوسيط ذا قيمة كبيرة، 
 .      1بإمكان هذه الدولة أن يكون لها هامش كبير من الحرية في تحقيق التوازن الداخليحيث 

و النممعد ل  في مستويات قريبة من مستوياتالكتلة النقدية و نممعد ل  تثبيت إن  ّالمجمعاتّالنقدية:ّ-
ين الهدف المركزي للسلطات النقدية، ولقد رسمت الدول التقدمة أهدافا يمثل بالنسبة للنقدوياالقتصادي، 
جزء من الكتلة النقدية كهدف وسيط في أو الكتلة النقدية، حيث اعتمدت الكتلة النقدية و سنوية لنم

1479، أم ا قي فرنسا فقد اعتمد هذا الهدف ابتداء من 1474 عاماية من واليات المتحدة األمريكية بدال
2. 

ويعتقد النقديون بأن  كمية النقود هي الوسيط المفضل للتوازن االقتصادي ويبين فريدمان ثالثة مزايا لهذا 
ّ:3المنهج
 ؛ارالكتلة النقدية يحول دون أن يصبح عرض النقود مصدر لعدم االستقر و نممعد ل  إن  تثبيت -

لزيادة عرض النقود بمعدل ثابت، فإن  السياسة النقدية تستطيع أن تجعل آثار االضطرابات  -
 ؛الناجمة عن مصادر أخرى عند حدها األدنى

مقتربا من أو الكتلة النقدية يجعل مستوى األسعار في األجل الطويل ثابتا و نممعد ل  تثبيت -
 ذلك.

لدى الكثير من البنوك المركزية يرتكز على المبررات إن  تفضيل المجمعات النقدية كأهداف وسيطة 
 :4التالية
إن  تحديد واحتساب المجاميع النقدية ونشرها من المهام الرئيسية للبنوك المركزية ويمكنها من   -

 ؛راتهاحيث المبدأ ضبط تغي  

دقيقة كانت التفاصيل الو ر، حتى ولهو المجمعات النقدية هي مفاهيم يمكن استيعابها من قبل الجم -
لة التي يستطيع او لهذه المجمعات النقدية ليست مدركة، فهي تمثل في الحقيقة كمية النقود المتد

 الجميع تقديرها.

حديد المجمع النقدي لم يعد ل في أن تإن  المشكلة األساسية التي ظهرت في السنوات األخيرة، تتمث  
لالبتكارات  وراجع أيضال النقود، او سرعة تدوسهال كما كان في السابق، وهذا راجع لعدم استقرار واضحا 

 المالية الحديثة، وهنا يطرح اإلشكال التالي: 
 ؟.3Mسع و المجمع النقدي األأو  2Mأو  1Mهل يجب ضبط مجمعات نقدية ضيقة من نموذج 

 

                                                 
(، السياسة النقدية بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، 1111وليد مصطفى شاويش ) -1

 .193ص. 
 .111ص.  (،1111وسام مالك ) -2
(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم 1111-1991مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ) (، النقود والسياسة النقدية:1114صالح مفتاح ) -3

 .119- 118االقتصادية وعلوم التسيير، ص ص. 
 .954 .ص، (1111وسام مالك ) -4



 أساسية عن التضخم األول:                                                                                 مفاهيم الفصل 
 

45 
 

سع يقترب من الحدود القصوى و في فترات االبتكارات المالية المتواصلة فإن  المجمع النقدي األ
ر المستمر في تركيبة حافظة ز بعدم االستقرار وهذا بسبب التغي  للتوظيفات النقدية، لكن هذا المجمع يتمي  

راق المالية.المجمع النقدي الضيق يسمح بالتركيز على وظيفة النقد، غير أن  التجارب أثبتت أن ه حتى و األ
البتكارات المالية، وذلك بقدر ما ، الذي ال يتضمن سوى وسائل الدفع يتأثر أيضا با1Mالمجمع الضيق 

لة إلى أشكال أخرى من هو مرة، فيستطيع أصحابها تحويلها بسثيحتوي على أرصدة نقدية كبيرة غير مست
 ، وتوفر لهم مردودية أعلى.1Mالتوظيفات تخرج عن حدود المجمع النقدي 

ّأدواتّالسياسةّالنقديةّفيّمعالجةّالتضخمّ.3.1.1.3
ق بمكافحة التضخم النهائية والوسيطة للسياسة النقدية وخاصة ما تعل  من أجل تحقيق األهداف 

السلطات النقدية في إطار السياسة النقدية  أوالعمل على تحقيق استقرار نسبي في مستويات األسعار، تلج
إلى استخدام مجموعة من األدوات ترتبط بعمليات اإلصدار النقدي والرقابة على االئتمان المصرفي، ففي 

 ات التضخم يعمل البنك المركزي على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات والسياسات االنكماشية التي تحد  فتر 
لة، او وذلك بهدف تقليص حجم السيولة النقدية المتد ،ع في االئتمانمن مقدرة البنوك التجارية على التوس  

تختلف أدوات السياسة النقدية وتأثيرها من دولة  .ق عكس اإلجراءات السابقةأم ا في فترات االنكماش فنطب  
ظم والهياكل االقتصادية، ودرجة تطور النظام المصرفي واألسواق النقدية ت الن  او إلى أخرى في ضوء تف

 وفيما يلي أهم هذه األدوات. والمالية، ومدى استقاللية بنوكها المركزية،
اضاه البنك المركزي من يتق"سعر الفائدة الذي يعرف سعر إعادة الخصم بأن ه: :ّسعرّإعادةّالخصمأ(ّ

تلجأ البنوك و .1راق التجارية قصيرة األجل"و هذه البنوك غلى إعادة خصم األ تلجأالبنوك التجارية عندما 
راقها التجارية لدى البنوك المركزية بهدف الحصول على السيولة النقدية الال زمة التي أو التجارية إلى خصم 
مقدرتها على منح االئتمان، وعادة ما يكون سعر الخصم اقل من سعر الفائدة السائد في تمكنها من زيادة 

قريب منه، ويهدف البنك المركزي من خالل سياسة إعادة الخصم إلى زيادة مقدرة البنوك أو السوق، 
التجارية اًل على تكلفة حصول البنوك أو منه وذلك من خالل التأثير  الحد  أو التجارية على خلق االئتمان 

تحت تصرف على السيولة النقدية، التي تحتاجها، وثانيا على تكلفة االئتمان الذي تضعه البنوك التجارية 
د سعر إعادة الخصم وفقا للظروف االقتصادية السائدة، ففي فترات التضخم يقوم البنك يتحد   .عمالئها
ية في السوق، حيث يقوم برفع سعر إعادة تباع سياسة نقدية انكماشية لتقليص حجم الكتلة النقدبإالمركزي 

إلى ارتفاع سعر يؤد ي سيولة النقدية، وهذا بدوره الإلى زيادة تكاليف الحصول على يؤد ي الخصم مم ا 
الفائدة على القروض لألجل القصير، ونتيجة لذلك ينخفض الطلب على االقتراض من البنوك فينخفض 

نكماش االقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر إعادة حجم االئتمان المصرفي، أم ا في فترات اال
 في األخير إلى زيادة حجم االئتمان المصرفي.يؤد ي الخصم، مم ا 
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بالرغم من أن  سياسة إعادة الخصم من أقدم الوسائل التي تستخدمها البنوك المركزية ألجل ضبط 

التأثير على حجم االئتمان المصرفي خاصة في حجم الكتلة النقدية، إال  أن  هذه األداة قد ال تنجح في 
ّ:1الدول النامية، فهناك عوامل عديدة تجعل هذه األداة غير فع الة منها

وهذا يقلل من اللجوء إلى البنك المركزي إلعادة خصم  :وفرة االحتياطات لدى البنوك التجارية -
 ؛راق التجاريةو األ

اجة البنوك التجارية للسيولة النقدية التي يقدمها هذا بدوره يقلل من ح وجود مصادر أخرى للسيولة: -
 ؛لهم البنك المركزي، ويظهر هذا خاصة في الدول تحتضن بنوك تجارية هي فروع لبنوك أجنبية

في حالة كانت توقعات المستثمرين متفائلة وخاصة بالنسبة للطلب وارتفاع األرباح، فقد  :التوقعات -
تكلفة االفتراض من البنوك التجارية تكون ضئيلة  ، ألن  ال يبالون من ارتفاع سعر إعادة الخصم

مقارنة بحجم األرباح الكبيرة المتوقعة، وفي حالة كانت التوقعات متشائمة فإن  سعر إعادة الخصم 
 ؛ز المستثمرين على اإلقبال على االئتمانالمخف ض قد ال يحف  

الحال في الدول هو كما إذا كان السوق المالي صغير وغير منظم ّ:صغر حجم السوق وضعفه -
قل فعالية وتأثير سعر إعادة تد، وبالتالي و راق المالية والتجارية يكون محدو النامية، فإن  التعامل باأل

 الخصم في ضبط حجم االئتمان المصرفي.

تعني سياسة السوق المفتوحة دخول البنك المركزي للسوق النقدي من أجل :ّسياسةّالسوقّالمفتوحةب(ّ
راق المالية من أسهم وسندات خاصة و شراء األأو عن طريق بيع  ،زيادة حجم الكتلة النقديةأو تخفيض 
البنك المركزي إلى استخدام هذه الوسيلة لعالج حاالت التضخم واالنكماش التي  أويلج .2ة منهايالحكوم
بحوزته إلى البنوك راق المالية التي و بها االقتصاد، ففي فترات التضخم يقوم البنك المركزي ببيع األيمر 

هذا اإلجراء إلى تقليص األرصدة النقدية الحاضرة الموجودة لدى البنوك التجارية يؤد ي التجارية واألفراد، ف
واألفراد، أي تقل مقدرة البنوك التجارية في  خلق االئتمان، أم ا في حالة االنكماش فيقوم البنك المركزي 

األفراد، أو إلجراء إلى زيادة األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية هذا ايؤد ي راق المالية، حيث و بشراء األ
ّكما يزيد في قدرة البنوك التجارية في خلق االئتمان.

وهناك اتفاق ملحوظ على تفوق سياسة السوق المفتوحة على غيرها من أدوات السياسة النقدية 
 : 3خاصة في الدول المتقدمة وهذا لالعتبارات اآلتية

سياسة السوق المفتوحة تكون بيد البنك المركزي على عكس أداء سعر إعادة الخصم الذي  -
 ؛جزئيا بيد البنوك التجاريةهو 
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عادة بيعها في فترة و هذه السياسة تتيح للبنك المركزي مرونة كبيرة في شراء األ - راق المالية وا 
 ؛النقديقصيرة من الزمن وبكميات كبيرة، مم ا يسه ل التحكم في المعروض 

إلى انخفاض تؤد ي  إن  االستعمال المستمر لهذه األداة ال يعقب آثارا في التوقعات، كما أن ها -
راق المالية، حيث أن  هذا االنخفاض ينعش و بشراء األ البنك المركزي سعر الفائدة عندما يقوم

 االقتصاد.

سة في البلدان النامية، نظرا السياهذه رغم أهمية سياسة السوق المفتوح، فإن ه يظهر تواضع فعالية 
راق المالية الخاصة بهذه و ل األاو لمحدودية األسواق المالية والنقدية المتواجدة بهذه البلدان، وضيق تد

 األسواق.
ّ ّالقانونيج( ّاالحتياطي ّنسبة نسبة االحتياطي القانوني هي عبارة عن نسبة معينة يفرضها البنك :

النسبة من األصول النقدية للبنوك التجارية وتوضع حيث يقتطع هذه  البنوك التجارية،ع ئادالمركزي على و 
ّ. 1في حساب دائم لدى البنك المركزي

ر بحسب مقتضيات الوضع االقتصادي السائد، ففي متغي  معد ل  إن  نسبة االحتياطي القانوني هي
إلى نقص في االحتياطات يؤد ي ا فترات التضخم يعمد البنك المركزي عادة إلى زيادة هذه النسبة، مم  

الفائضة لدى البنوك التجارية، فتقل قدرة البنوك التجارية على اإلقراض وخلق االئتمان، وبالتالي يتقلص 
ة، أم ا في فترات ة الضغوط التضخمي  من حد   خفيففي النهاية إلى التيؤد ي حجم المعروض النقدي، مم ا 

سبة من أجل زيادة حجم المعروض النقدي وبالتالي بنهذه االنكماش فيعمد البنك المركزي إلى خفض 
نعاش االقتصاد من جديد.  تنشيط وا 

تتطلب وجود أسواق ال هذه األداة  –على الرغم من أهمية هذه األداة وخاصة في الدول النامية 
لقانوني ر نسبة االحتياطي ايإال  أن  الستخدام هذه األداة الكثير من المحاذير، حيث أن  تغي –مالية متطورة 

بين فترات زمنية وجيزة قد يحدث اضطرابات في ميزانية البنوك التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، 
لة عند هو وقد يربك السياسات االستثمارية، كما أن  هذه األداة تفتقد للمرونة وال يمكن مراجعتها بس

ذا توفرت احتياطات  فإن  هذه السياسة تقل فعاليتها بشكل  كبيرة لدى البنوك التجارية فائضةالضرورة، وا 
 كبير.

أدوات السياسة المالية والنقدية السابقة تعتبر وسائل غير مباشرة لعالج ظاهرة التضخم ألن ها  إن  
تعتمد إلى حد كبير على آليات وقوانين السوق، لكن في ظل استمرار ارتفاع األسعار بشكل كبير 

قد تضطر الدولة  التضخم، سياسة النقدية والمالية في معالجةومخيف، وبعد استنفاد كل من إجراءات ال
إلى تطبيق بعض القيود واألدوات المباشرة التي تمنع ارتفاع األسعار من جديد، مثل وضع ضوابط قانونية 

تسقيف ألسعار سلع أخرى، كما يمكن أيضا أو لتحديد أسعار بعض السلع، تدعيم أسعار السلع األساسية 
اقبة األجور، بحيث ال يمكن أن تفوق الزيادة في األجور الزيادة في اإلنتاجية، لكن في تطبيق سياسة مر 
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ن   ما هي تعالج أعراض  التضخم، لهذا من حقيقة األمر فإن  هذه القيود المباشرة ال تعالج جذور التضخم وا 
 الضروري استخدام هذه القيود بصفة محدودة ومؤقتة.

ظاهرة التضخم البد من استخدام أدوات السياسة المالية وأدوات  في األخير نقول أن ه من أجل عالج
السياسة النقدية جنبا إلى جنب، مع ضرورة التنسيق بين السياستين بحيث يكون هناك توافق في تحقيق 

من المهم أيضا التفرقة والتميز بين الوضع االقتصادي في الدول النامية والوضع . هدف استقرار األسعار
من فعالية  تخلف المالي والمصرفي في الدول النامية يعيق ويحد  ، فالي الدول المتقدمةاالقتصادي ف

 السياسة المالية والنقدية في عالج التضخم.    
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ّ:لوالفصلّاأّلّخالصة
 

رأينا من خالل دراستنا لهذا الفصل أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة خطيرة تمس اقتصاديات الدول 
المتقدمة والدول النامية على حد سواء، حيث يؤثر التضخم سلبيا على معد الت النمو االقتصادي وعلى 

 ةللعملة الوطنية كما أن  التضخم ال يساعد على زيادة االستثمارات ويزيد من أعباء التنمي ةالقو ة الشرائي
خم يؤد ي إلى إعادة توزيع الدخل االقتصادية في الدول النامية، أم ا على الصعيد االجتماعي فإن  التض

 الوطني والثروة ويزيد في الفوارق االجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع. 
من خالل تتبعنا للنظريات المفس رة للتضخم نجد أن  كل نظرية كانت مناسبة للظروف التي تنشأ 

في صياغة هذه النظريات. فيها، كما أن  المنطلقات الفكرية للمدارس االقتصادية كان لها تأثير كبير 
وتعتبر النظرية الكمية للنقود من أول النظريات المفسرة للتضخم وتخلص النظرية الكمية للنقود إلى أن 
المحد د الرئيسي للتغي ر في المستوى العام لألسعار هو التغي ر الذي يطرأ على كمية النقود المتداولة في 

المعتمدة من طرف العديد من االقتصاديين إلى غاية األزمة  االقتصاد الوطني. لقد ظلت هذه النظرية هي
، حيث تبي ن عدم واقعية افتراض التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج التي بنى 1494االقتصادية الكبرى سنة 

عليها الفكر الكالسيكي النظرية الكمية للنقود، فقد أثبتت أزمة الكساد الكبير أن  اإلنتاج والتشغيل ال 
بصفة دائمة عند مستوى التوظيف الكامل. في ظل هذه الظروف الجديدة، جاء كينز وقد م تحليال يستقران 

مخالفا للنظرية الكمية للنقود، هذا التحليل يرتك ز على التقل بات في اإلنفاق الوطني كمحد د رئيسي لمستوى 
لألسعار تتبلور بين قوى األسعار والتشغيل، ويخلص كينز في النهاية أن التغي رات في المستوى العام 

الطلب الكلي والعرض الكلي، بعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع 
والخدمات تفوق المقدرة الحالية للطاقة اإلنتاجية. مع بداية فترة السبعينات من القرن الماضي وبروز ظاهرة 

التحليلية ومقترحاته العملية عن إيجاد حل لهذه الظاهرة الر كود التضخمي، وقف الفكر الكينزي بأدواته 
تاركا المجال أمام الفكر النقدي ليبرز من جديد، حيث أعادت مدرسة شيكاكو بقيادة المفكر االقتصادي 
فريدمان صياغة النظرية الكمية للنقود في ثوب جديد، وخلص أصحاب النظرية الكمية المعاصرة إلى أن  

تطور التغيير في النسبة بين كمية النقود وبين اإلنتاج هو المستوى العام لألسعار المؤثر الرئيسي في 
 . تطور كمية النقود جردالكلي، أي نصيب الوحدة من اإلنتاج الكلي وليس م

إن  النظريات السابقة قد صيغت أساسا لتفسير ظاهرة التضخم التي تصيب االقتصاديات الرأسمالية، 
أن تحليل التضخم بالدول المتخلفة يجب –الالتينيةخاصة كتاب أمريكا  –صاديينبينما يرى عدد من االقت

أن يستند على كشف اإلختالالت الهيكلية الموجودة في البناء االقتصادي واالجتماعي لهذه الدول، ألن  
هذه اإلختالالت تكون وراء زيادة كمية النقود ووراء اإلدارة النقدية والمالية السيئة بهذه الدول. والجزائر 

لتحليل لظاهرة ية ال تستثنى من هذا التحليل، حيث سنتطرق في الفصل الموالي باعتبارها من الدول النام
 مستعينين بالجوانب النظرية التي تطرقنا لها في هذا الفصل.  التضخم في االقتصاد الجزائري
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 :تمهيد

كبيرة مع بداية التسعينات من القرن الماضي أثناء االنتقال من  تضخمي ةعرفت الجزائر ضغوط 
   تخفيض قيمة العملة المحلية، عار و ه إلى اقتصاد السوق  وهذا بسبب سياسة تحرير األساالقتصاد الموج  

التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي برنامج التثبيت و لكن وبعد التطبيق الصارم  لو 
 في نهاية %1التضخم إلى أقل من  معد لت التضخم في االنخفاض تدريجيا، حيث انخفض د المعبدأت 
وبعد ارتفاع أسعار المحروقات عاودت الضغوط التضخمي ة الظهور من   1111منذ سنة لكن ، 1111

ي جديد وهذا بسبب التو سع الكبير في النفقات العامة في إطار تجسيد وتنفيذ برامج اإلنعاش االقتصاد
 ودعم النمو. 

حيث سنتناول في  ،بناء على ما سبق سنحاول في هذا الفصل تحليل ظاهرة التضخم في الجزائر
وتقييم نتائج هذه  1989المبحث األول لمحة عن اإلصالحات االقتصادية التي باشرتها الجزائر منذ سنة 

اإلصالحات  كما سنتناول أيضا محتوى برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو وتقييم نتائج هذه البرامج 
، أم ا المبحث الثاني سنخصصه لدراسة أسباب التضخم في الجزائر 1111التي باشرتها الجزائر منذ سنة 

مالية في معالجة التضخم أثناء هذه الفترة، وفي ودور كل من السياسة النقدية وال 1114-1111خالل الفترة 
المبحث الثالث سنتناول فيه تحليل تطور مؤش رات قياس التضخم في الجزائر كما سنقوم في هذا المبحث 
بدراسة مدى كفاءة الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر في قياس الضغوط التضخمي ة من خالل 

 1114-1111نسبة لبعض المتغي رات المفس رة لظاهرة التضخم خالل الفترة تحليل مرونة هذا المؤش ر بال
 .1111-1991 ومقارنتها مع مثيالتها في الفترة
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 فيّالجزائرّبرامجّاإلنعاشّاالقتصاديّّوّلمحةّعنّاإلصالحاتّاالقتصاديةّ.1

 
 

الجزائر، البد  من أخذ من أجل الوقوف أمام الظروف االقتصادية المحيطة بظاهرة التضخم في 
ه إلى اقتصاد لمحة عن اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها الجزائر أثناء االنتقال من االقتصاد الموج  

 .9551السوق، ولمحة أيضا عن برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو التي سط رتها الجزائر منذ سنة 
 

ّلمحةّعنّاإلصالحاتّاالقتصاديةّ.1.1
لسوق بدأت مع اقتصاد الى اقتصاد يعتمد على ميكانيزمات عملية المرور من اقتصاد مخطط إ إن  

قد ظهر ذلك بوضوح كبير في بيان السياسة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، و 
اقتصاد ل خصوصية االنتقال إلى تتمث  أمام المجلس الشعبي الوطني، و  1445العامة للحكومة في ديسمبر

 :السوق في نقطتين أساسيتين هما
ن  ه ليس في الجزائر فقط، و ثبت فشلأجه الذي اإلداري المو   االقتصادياالنفصال عن النظام  - ما في ا 

 ؛معظم دول المعسكر االشتراكي

 .نظام ديمقراطي متعدديق هذا االنفصال في محيط سياسي و تحق -
واالنتقال  جل تحرير االقتصاد الوطنيأمن  سياسة تصحيحية ذاتية  1484الجزائر منذ تبنت  قدو 

خلق جو من التعاون مع المؤسسات نفسه عملت الجزائر على التقارب و في الوقت إلى اقتصاد السوق، و 
الشروع في ثالث دفعات متتالية تم  في هذا اإلطار  -البنك العالميصندوق النقد الدولي و  –المالية الدولة 

 1449الدفعة الثانية بدأت في سنة ، 1484فعة األولى بدأت في سنة دية: الداالقتصاإلصالحات من ا
 اإلصالحات. ما جاء في هذهق فيما يلي ألهم ، وسوف نتطر  1440الدفعة الثالثة بدأت في سنة و 

1113ّ -1191الفترةّّ.1.1.1
ه الجزائر نحو اقتصاد السوق وتحرير االقتصاد الوطني، قد  رات الحقيقية األولىالمؤش  إن        لتوج 

صدار العديد من اإلجراءات 1484تم ت في عهد حكومة السيد حمروش بداية من سنة  ، أين تم  تنفيذ وا 
ه الجديد، من أهمها ما يلي:   والتشريعات التي تص ب في هذا التوج 

ّلألسعار:ّ(أ ّجديد ّتأطير المتعلق  1484جويلية  50المؤرخ في  19 -84القانون رقم من خالل  وضع
هة أساسا لتدعيم القدرة األسعار القانونية اإلدارية الموج   هماواسعي ن لألسعار نظامين  تم  وضع باألسعار 

الموجهة لتحسين عرض السلع )تشجيع مباشر  واألسعار الحرة ،الشرائية لألفراد أو النشاط اإلنتاجي
 .1سياسة حقيقية لألسعار(  ممارسةيق لإلنتاج عن طر 

                                                 
 . 951-955ص ص. ،  (9200صالح مفتاح ) -1 
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 بعد إصدار :وتشجيعّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّقطاعّالخاصّالوطنيللمنحّمكانةّأكثرّأهميةّّ(ب
 مؤسسة المركزي البنك أصبح بموجبه والذي ،1445 أفريل 19المؤرخ في  15 -45 قانون النقد والقرض

 خلاالتد في الفصلتم   ،المصرفي النظام ومراقبة النقدية السياسة ومتابعة بوضع مكلفة الحكومة عن مستقلة

خاصة فيما يخص تمويل المؤسسات االقتصادية العمومية، كما سمح  المركزي والبنك الخزينة بين الموجود
لة لنشاطاتهم في الخارج الخارج لضمان تمويل نشاطات مكم   لمقيمين بتحويل األموال إلىلهذا القانون 

 األموال رؤوس لحركة جديدة قواعد طياته في حمل القانون هذا ن  أ كما والخدمات في الجزائر،تعلقة بالسلع م

 االستثمار لتشجيع كوسيلة وذلك ،الجزائر في األجنبية واالقتصادية المالية المؤسسات وتواجد ،الخارج مع

 .1االقتصادية التنمية في المباشر األجنبي

عادة تنظيم التجارة  الدولة للتجارة الخارجية احتكارإلغاء لقد تدع م  :إعادةّتنظيمّالتجارةّالخارجيةّج( وا 
إنجاز من أجل  الوسطاءاللجوء إلى يسمح بالذي  ،1445لسنة قانون المالية التكميلي بواسطة  الخارجية 

حيث القيود المتعلقة باالستيراد، مع الخارج ورفع القيود المتعلقة بدخول العمالت األجنبية و المعامالت 
ل السلع بدون كفي  باالستيراد القيامله صفة التاجر  شخص مادي أو معنوي سمح  بنك الجزائر لكل

  .2العملية لدى بنك وسيط معتمد ينط  القيام بتو  بشرط ،أو تصريح مسبق اتفاق

ّ ّد( ّللمؤسسات ّالمالي الصادر  97-41بموجب المرسوم التنفيذي رقم  العمومية:ّاالقتصاديةالتطهير
، تم  تحديد شروط شراء الخزينة العمومية ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1441مارس  13بتاريخ 

بعنوان " صندوق  539-959للبنوك والمؤسسات المالية، كما تم  أيضا تخصيص حساب خاص تحت رقم 
أجل تطهيرها، تطهير المؤسسات العمومية " الهدف منه هو تكوين رأسمال المؤسسات العمومية من 

  .3وتتكون إيراداته األساسية من ميزانية الدولة وموارد االقتراض
ّاألجنبي ّالصرف ّنظام ّإصالح هذا اإلصالح كان يهدف إلى استعادة الدينار الجزائري لقيمته  :ه(

الحقيقية، وذلك بتقريب سعره الرسمي مع سعره في السوق الموازية، وقد كانت هناك مرحلة أولى تحضيرية 
غرض منح المؤسسات االقتصادية الوسائل األساسية لتنفيذ عملياتها الخارجية، مثل إنشاء الميزانيات ب

بعد ذلك جاءت مرحلة ثانية تمث لت في قرار تخفيض قيمة  ،1445بالعملة الصعبة، كان هذا في سنة 
وفقا لما تم  االتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، كان هذا في شهر سبتمبر  %99الدينار الجزائري بنسبة 

  .14414من سنة 
 

                                                 
 . 16 عدد (،1991) الجريدة الرسمية -1
 . 196.اإلصالح االقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد األول، جامعة الشلف، صو سياسة التحرير  ،(1114علي بطاهر) -2 
 .11(، عدد1991الرسمية )الجريدة  -3 
، 19، مجلة الباحث، العدد -دراسة حالة سعر صرف الدينار الجزائري –دوافع التوجه الحديث ألنظمة الصرف الدولية و (، مبررات 1111) محمد أمين بربري  -4 

 . 55.ورقلة، ص -جامعة قاصدي مرباح
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ّ ّترقية ّاالستثمارات:ّوو(  14491أكتوبر 50بتاريخ  الصادر 19-49إن  المرسوم التشريعي رقم  تشجيع

الخاص والعمومي، وتضمن المتعلق بترقية االستثمارات، قد ألغى النظرة التمييزي ة القديمة بين االستثمار 
  :2هذا المرسوم العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي أهم ها

إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ  -
 الحصول عليه؛

سلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز على ال (TVA)ةاإلعفاء من الر سم على القيمة المضاف -
 االستثمار، سواء كانت محلية أو مستوردة؛

اإلعفاء لمد ة قد تصل لخمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والر سم على  -
 النشاط الصناعي والتجاري؛

المتعلقة باالستثمار  ى األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب بنفس الحقوق وااللتزاماتظيح -
 التي يحظى بها نظرائهم الجزائريون؛ 

 حرية تحويل رؤوس األموال المستثمرة ومداخليها، واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع. -
ّالتجاري: ّالقانون ّمراجعة  تم   14493أفريل  90المؤرخ في  58-49المرسوم التشريعي رقم بموجب  ي(

 أإليجاري. والتمويل التوريق  إدخال أدوات جديدة في التجارة مثل، كما تم  األشكال القانونية للشركات توسيع
بالر غم من اإلصالحات االقتصادية العميقة والجهود المبذولة من أجل النهوض باالقتصاد الوطني 

صالح لم تحق ق في مجملها، وقد ، إال  أن  النتائج المرجو ة من عملية التحرير واإل1449-1484خالل الفترة  
واستمرار  عادت األوضاع المالية واالقتصادية  للتأزم مر ة أخرى، وهذا بعد انخفاض أسعار النفط مر ة ثانية

 93األزمة السياسية وتدهور الوضع األمني، فعلى سبيل المثال ارتفع حجم الدين الخارجي من حوالي 
، وبلغت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى  الصادرات 1449ر سنة مليار دوال 91إلى 1445مليار دوالر سنة 

  .4من نفس السنة %95، كما ارتفع معد ل التضخم إلى حوالي 1449في سنة  %49.9نحوا 

  1119 -1111الفترةّّ.7.1.1

على خلفية االختالالت االقتصادية السابقة واستمرار األزمة السياسية واألمنية للبالد، إضافة إلى 
، لجأت الحكومة إلى 14495دوالر سنة  19.14إلى  1449دوالر سنة  95انخفاض سعر برميل النفط من 

طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة األزمة االقتصادية الحاد ة التي كانت تعيشها البالد، وقد 
أس فرت المفاوضات على تبني الجزائر نوعين من برامج اإلصالح االقتصادي: األول يدعى برنامج 

                                                 
 .64عدد  (،1993) الجريدة الرسمية -1 

الجزائر، غير منشورة،  دكتوراه، جامعة (، سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة، أطروحة1114بابا ) القادر عبد -2 
 .156-146ص ص. 

 .17عدد  (،1993) الجريدة الرسمية -3 

 .174، المجلد ب، جامعة منتوري، قسنطينة، ص. 31ادية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد (، أزمة المديونية وبرامج التصحيح االقتص1119حسين بن طاهر ) -4 
 .115ص. ، (4200صالح مفتاح ) -5 
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والثاني يدعى برنامج التعديل  ،1440مارسإلى  1449االستقرار والتثبيت االقتصادي يمتد  من أفريل 
  :1، وقد كان يهدفان إلى ما يلي 1998إلى ماي  1440الهيكلي يمتد  من أفريل 

 استعادة النمو االقتصادي؛     -

تخفيض معد ل التضخم إلى المستوى السائد في البلدان الصناعية المتطورة، حيث يفترض في  -
 ؛%15.9مرحلة أولى تخفيض معد ل التضخم إلى حدود 

 التخلص من عجز الميزانية العمومية؛ -

 إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وتحقيق مستويات مناسبة من احتياطات النقد األجنبي؛ -

 تخفيض التكاليف االجتماعية للتصحيح الهيكلي على الفئات السكانية األكثر تضررا.  -
جراءات أهم ها ما يلي      : 2ومن اجل تحقيق األهداف السابقة اتخذت السلطات عد ة تدابير وا 
ّ ّالعامةأ( ّللميزانية ّالتوازن ذلك من خالل تطبيق عد ة إجراءات تقشفية تهدف إلى الرفع من  :إعادة

 اإليرادات والتقليص من حجم النفقات العامة منها:
 ي أد ى إلى انخفاض اإلنفاق على األجور والرواتب إلى الناتج تجميد شبه كلي لألجور، األمر الذ

 ؛%11.9المحلي اإلجمالي إلى 

  ؛%95الزيادة في إيجار السكن االجتماعي بنسبة 

 تقليص في حجم اإلنفاق االستثماري العام؛ 

  توسيع الوعاء الضريبي ليشمل متعاملين آخرين من خالل اإلصالحات الضريبية التي عرفها
 القطاع؛

 .الرفع من أسعار خدمات القطاع العام من اجل ترشيد استخدام الموارد 
ّالنقديةّب( لقد عززت الجزائر األدوات غير المباشرة لإلدارة النقدية من خالل مجموعة من  :التدابير

 أهم ها ما يلي: اإلجراءات
  من الودائع المصرفية باستثناء الودائع على العملة الصعبة؛ %9فرض احتياطي إلزامي بنسبة 

  السماح لألجانب بالمشاركة في البنوك المحلية تشجيعا للمنافسة في هذا القطاع، كما تم  الترخيص
 إلنشاء بنوك خاصة مثل: سيتي بنك، البنك العربي وبنك الخليفة؛

   ؛%10إلى  %11.0رفع معد ل إعادة الخصم من 

  من قيمته خالل فترة  %105االستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائري، حيث فقد الدينار حوالي
 برنامج التصحيح الهيكلي.

                                                 
 .64-63 ص.سطيف، غير منشورة، ص  -(، السياسة االقتصادية وأفاق التنمية في الجزائر.، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس1111سليم رضوان ) -1 
 –، المديونية الخارجية واإلصالحات االقتصادية في الجزائر: دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة العقيد الحاج لخضر (1116)عبد الباقي روابح  -2 

 .118-118 .باتنة، غير منشورة، ص
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إن  اإلصالحات االقتصادية في مجال التجارة الخارجية تسارعت بشكل كبير  تحريرّالتجارةّالخارجية:ّ(ج
منذ إبرام الجزائر االتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث قامت الجزائر بالتخفيف من العوائق اإلدارية 
هات الكبرى للسياسة  والمالية على دخول وخروج السلع والخدمات ورؤوس األموال، وذلك وفقا للتوج 

تصادية )محاولة االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي ..الخ(، في هذا االق
اإلطار تم  الترخيص لصفقات االستيراد دون قيود مرتبطة بالتمويل بشكل عام، باستثناء مجموعتين من 

والمهنية مثل القمح الصلب  السلع: األولى تتضمن السلع  التي يتطلب استيرادها بعض المعايير الفنية
واللين، الفرينة، حليب االستهالك المسحوق، القهوة والسكر.......إلخ. أم ا الثانية فتتعل ق بحماية بعض 
الصناعات المحلية الناشئة التي تعرف مرحلة إعادة الهيكلة. بالنسبة للتعريفات الجمركية على الواردات 

يخص  وفي ما، 1443سنة  %35 بينما كانت تتجاوز 1447 في جانفي %90فقد تم  تخفيضها إلى 
التصدير باستثناء شاتالت النخيل، الغنم الولود، التحف  الفنية  تحرير كل المنتجات لدى الصادرات فقد تم  

ّاألثرية.و 
مع إبرام الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي تسارعت وتيرة إصالح نظام األسعار بغية ّاّألسعار:تحريّرّد(

الوصول لألسعار الحقيقية لمختلف السلع والخدمات، بما في ذلك السلع ذات االستهالك الواسع، في هذا 
ى بتحويل عد ة منتجات ذات األسعار اإلجبارية إل 1449اإلطار باشرت الجزائر في أفريل من سنة 

منتجات ذات الهوامش الربح المحد دة، كم تم  إلغاء هوامش الربح المحد دة باستثناء بعض السلع ذات 
تم  تحرير كافة أسعار السلع الغذائية، كما استمرت إلية تعديل  1443االستهالك الواسع، ومع نهاية سنة 

  األمر الرئاسي رقم  ضعها بناءا علىأسعار الكهرباء والغاز. إن  التدابير الخاصة بتحرير األسعار قد تم  و 
، الذي يرسي مبدأ حرية تحديد األسعار لجميع 1المتعل ق بالمنافسة 1440جانفي  90الصادر بتاريخ  40-53

ّالمنتجات، ويحضر جميع الممارسات التي تتعارض مع المنافسة وكل أنواع االحتكار. 
ّالعموميةّه( ّالمؤسسات ّهيكلة ح نحو تحقيق األهداف األكثر اإلصال لقد تسارعت خطواتّ:إعادة
في هذا  امج لخوصصة مؤسسات القطاع  العام، وتصفية وحل العاجزة والمفلسة منها.هذا بتبني بر و ، عمقا

ة تعديله عد   الذي تم  االقتصادية العمومية، و ة قانونا لخوصصة المؤسسات ل مر  اإلطار اعتمدت الجزائر ألو  
، ضة للخوصصةاألجانب لشراء المؤسسات المعرو الخواص المحليين و يع المستثمرين ات من اجل تشجمر  

مؤسسة  810حل حوالي  قد تم  و ، الية للمؤسسات التي يمكن إنقاذهاوضع برنامج الستعادة القدرة الم كم تم  
ّمؤسسة عمومية كبري. 905، وحوالي 1448عمومية حتى نهاية 

يتفق الجميع بما في ذلك خبراء صندوق النقد الدولي أن  برامج التصحيح :ّو(ّتدابيرّالحمايةّاالجتماعية
الهيكلي لها أثار سلبية على الجبهة االجتماعية، وقد تسببت هذه اآلثار في اندالع العديد من 
االضطرابات مثل ما حصل في المغرب، تونس ومصر، وقصد التخفيف من هذه اآلثار ادخل صندوق 

                                                 
 .19(، العدد 1995الجريدة الرسمية ) –1 
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اية االجتماعية على برامج التصحيح الهيكلي، كما يرى خبراء الصندوق أن  اآلثار النقد الدولي بند الحم
 السلبية لهذه البرامج  ستزول بمجرد عودة النمو واالنتعاش االقتصادي من جديد. 

 ّالتصحيحّالهيكليّّوبرنامجّالتثبيتّّتقييمّنتائجّ.1.1.1
بتحقيق نتائج  1449لقد سمح برنامج التثبيت والتصحيح الهيكلي المطب ق في الجزائر منذ سنة 

، وفيما يلي عرض كمي ألهم المؤش رات 1448-1449ايجابية على مستوى التوازنات الكلية خالل الفترة 
 االقتصادية خالل هذه الفترة.

 
1992ّّّ-1991لالقتصادّالجزائريّخاللّالفترةّّاألساسيةّاالقتصاديةراتّ(:ّّتطورّالمؤشّ 1.7جدولّرقمّ)

1991 1991 1991 1991 1991 1993 
ّّّّّّالسنوات

 المؤشرات

 (1)مليارّدوالرّأمريكيّّ–حجمّالمديونيةّ 11.81 19.81 22.21 21.09 22.1 20.1
ّمليارّدوالرّأمريكيّّّ–احتياطيّالصرفّ 2.1 1.8 1 1.1 6 8.8

ّمليارّدوالرّأمريكيّّّّّّّ–الميزانّالتجاري 1.728+ 0.259- 0.179+ 3.439+ 5.79+ 0.839
ّمليارّدوالرّأمريكيّّّّّّّّّّّّّ–الواردات 7.774 9.158 10.10 9.441 8.35 9.32
ّدوالرّأمريكيّ-السعرّالمتوسطّللبرميلّ 17.52 16.31 17.58 21.43 19.49 13.4
ّ%الرصيدّاإلجماليّللخزينة/الناتجّالداخليّالخامّ 9.1- 4.4- 1.5- 2.9+ 2.4+ 3.6-

 %التضخمّّمعد ل 20.6 29.0 29.8 18.5 5.7 5
ّ%النموّاالقتصاديّّمعد ل 2.1- 0.9- 3.8+ 3.3+ 1.2+ 4.6+
ّ%النموّخارجّقطاعّالمحروقاتّّمعد ل 2.5- 0.4- 3.7+ 2.6+ 0.9- 5.1+
ّ%  البطالةّّمعد ل 23.2 24.4 28 28 28.2 28.6

 من إعداد الطالب من خالل البيانات الواردة في المراجع التالية: المصدر:
 .119 .، ص(1116)عبد الباقي روابح  -( 1)           

 . 111ص ،41 - 37.التوزيع، الجزائر، ص صموفم للنشر و  الجزائري، االقتصادتسعينيات  (،1999) عبد المجيد بوزيدي -               
 

الدين الخارجي بدأ في االنخفاض بداية  حجمتظهر البيانات بالجدول أعاله أن   الخارجية:أ(ّالتوازناتّ
، وعموما فإن  حجم المديونية الخارجية 1448مليار دوالر سنة  95.0، ليصل إلى حوالي 1447من سنة 

قفز من تطور بوتيرة يمكن التحكم فيها. أم ا فيما يخص احتياطي الصرف فقد تراكم بصفة مرضية، حيث 
. لقد تم  تحقيق رقم قياسي في الفائض 1447مليار دوالر سنة  8إلى حوالي  1449مليار دوالر سنة  1.0

مليار دوالر، وهذا بفضل تحس ن أسعار النفط في األسواق  3والذي كان يقارب  1447التجاري سنة 
وهذا  1448فة كبيرة سنة العالمية وكذا بفضل الحد  من حجم الواردات، إال  أن  هذا الفائض تقلص بص

بسبب االنخفاض في أسعار النفط في األسواق العالمية، حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى حوالي 
 دوالر أمريكي فقط. 19.9
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ّالعامة: ّالميزانية سج لت الميزانية العامة تحسنا ملحوظا، حيث قد ر الفائض اإلجمالي للخزينة  ب(
وهذا  1449في سنة  %4.1وج الداخلي الخام مقابل عجز بلغ من المنت 1443سنة  %9.4العمومية ب 

 بفضل التسيير الصارم للنفقات العمومية.

يت ضح من خالل البيانات أن  معد الت التضخم عرفت تراجعا هاما ومستمر مع نهاية فترة  ج(ّالتضخم:
في  %95ارب مقابل ما يق 1448سنة  %0برنامج التصحيح الهيكلي، حيث انخفض معد ل التضخم إلى 

 ، هذا التراجع كان نتيجة طبيعية لإلجراءات المالية والنقدية الصارمة.1440بداية البرنامج سنة 
معد الت نمو إيجابية وهذا  1448-1440حقق االقتصاد الوطني خالل الفترة  النموّاالقتصادي:ّمعد لّ(د

، إال  1448بعد عشرية من الركود االقتصادي، والشيء المالحظ أن ه بالرغم من انخفاض أسعار النفط سنة 
وهذا راجع لزيادة نسبة النمو المحققة  %4.6أن  نسبة النمو كانت هي األعلى في هذه السنة حيث بلغت 

  من نفس السنة.   %11.4الفالحة والتي بلغت  خارج قطاع المحروقات، وخاصة المحققة في قطاع

النتائج اإليجابية لبرنامج التعديل الهيكلي على المستوى الكلي لم تتحقق دون تكلفة ّإن  ّالفقر:(ّالبطالةّّوه
 اجتماعية باهظة، وفيما يلي أهم التأثيرات السلبية لهذا البرنامج على الجانب االجتماعي:

  إلى حوالي  1448التزايد المستمر في معد الت البطالة خالل فترة اإلصالحات، حيث وصلت
ألف  055وهذا راجع للتسريح الكبير للعمال حيث تشير المعطيات إلى تسريح أكثر من  ،98.3%

 ، إضافة إلى ضعف معّدالت التشغيل؛14471-1449عامل خالل الفترة 

 حيث انخفضت حصة كومية على قطاع التربية والصحةقات الحاالنخفاض المحسوس في النف ،
حصة  اأم   ،1447سنة  %17.8إلى  1449سنة  %13من قطاع التربية من النفقات اإلجمالية للميزانية 

  ؛2في نفس الفترة السابقة %9.7إلى %0قطاع الصحة فقد انخفضت من 
  95األجور فقدت  اإلحصائيات أن  ، حيث تشير اتساع رقعة الفقرتدهور كبير في القدرة الشرائية و% 

كل من الديوان  أنجزهادراسة ميدانية  أشارتقد ، و 1443 -1445من قدرتها الشرائية خالل الفترة 
، أي ما من المواطنين %19 هناك ما يقارب إلى أن   1440البنك الدولي سنة الوطني لإلحصاء و 

  .3ماليين شخص يعيشون تحت خط الفقر أربعةيعادل 
بالمقارنة مع معايير النجاعة المتفق عليها بين  1447المحققة سنة  االقتصاديةتحليل النتائج  إن  
قسوة من تلك و صرامة  أكثرقت سياسة اقتصادية الجزائر طب   ن  أن تبي   ،صندوق النقد الدوليو الجزائر 
نتوج الداخلي الخام نسبة فائض الخزينة / الم . فمثال فإن  يها مع خبراء صندوق النقد الدوليالمتفق عل

                                                 
الملتقى الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي والمسألة  –إعادة الهيكلة الصناعية على سوق العمل في الجزائر ، أثر (1111عبد الباقي روابح وعلي همال ) -1 

  ماي، غير منشور. 19/31جامعة قسنطينة  –اإلجتماعية 
 .114ص (، 1111سليم رضوان ) -2 
 .114 -113 ص. ، ص(1999)عبد المجيد بوزيدي  -3 
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قد رت احتياطات الصرف  فإن   أيضا ،%1.0بينما النسبة المتفق عليها هي  ،%9.9ب 1447سنة قد رت 
  .1أمريكيمليار دوالر  9.9بينما المتفق عليه هو  أمريكيمليار دوالر  8بحوالي 

الجزائر لم تستغل الموارد المالية الناتجة عن إعادة الجدولة في اإلنعاش  أن   تبي ن إن النتائج السابقة
 االقتصادية، األمر الذي انعكس سلبا على التنمية ادخارها على شكل احتياطات ما تم  ن  ا  و  ،االقتصادي
انتهاء العمل و  9555النفط في األسواق العالمية بداية من سنة  أسعار. لكن مع تحسن واالجتماعية

في يتمث ل  ه اقتصادي جديدالسلطة السياسة الجديدة في البالد توج  تبنت  ،امج التصحيح الهيكليببرن
نعاشو تحفيز  سميت ببرامج الدعم  ،عمومية ضخمةاستثمارات ب القيام االقتصاد الجزائري عن طريق ا 

 د الوطني.   نتائجها على االقتصا أهمفيما يلي لمحتوى هذه البرامج و  سنتطرقو  االقتصادي،واإلنعاش 
 

ّلنموادعمّّومرحلةّاإلنعاشّاالقتصاديّّ.7.1
إن  من النتائج السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي هو عدم تحقيق اإلنعاش االقتصادي الذي يؤد ي إلى 
نمو اقتصادي مستدام، األمر الذي مهد للتفكير في وضع برامج استثمارية لإلنعاش االقتصادي، وقد 

مة إلعداد وتنفيذ في توفير ظروف اقتصادية مالئ  9555ساعدت ارتفاع أسعار البترول ابتداء من سنة 
، البرنامج التكميلي 9559-9551برامج استثمارية ضخمة تتل خص في: برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

. وسنتطرق فيما يلي لمحتوى هذه البرامج وتقييم 9519-9515وبرنامج توطيد النمو  9554-9550لدعم النمو
 نتائجها.
1001ّ-1001برنامجّدعمّاإلنعاشّاالقتصاديّ.1.7.1

سياسة اقتصادية جديدة اعتمدت على التوسع في حجم  9555لقد تبنت الجزائر بداية من سنة 
قد تجلت المعالم األولى لهذه السياسة من خالل زية، و اإلنفاق االستثماري العمومي تطبيقا للوصفة الكين

ن بين ممليار دوالر أمريكي و  7صص له مبلغ قد خو ، 9559-9551م اإلنعاش االقتصادي برنامج دع
  : 2أهداف هذا البرنامج نذكر ما يلي

 ؛تنشيط الطلب الكلي -
 ؛تحسين مستوى المعيشةالحد  من الفقر و  -

 ؛من البطالة الحد  و خلق مناصب شغل  -

 ؛مناصب الشغلات المنتجة للقيمة المضافة و دعم النشاط -

عادة تنشيط الفضاءات الريفي  و دعم التوازن الجهوي  -  .ةا 

                                                 
 .119 -119ص. ص، (1999)عبد المجيد بوزيدي  -1 

مقارنة نقدية، المؤتمر الدولي حول تقييم أثار برامج  –االقتصاد الجزائري من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية  ، (1113) مبارك بوعشة -2
لتسيير، جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا. 1114 -1111االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .11مارس، ص. 11/11، 1سطيف
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، إضافة إلى مشاريع الخاصة باألشغال الكبرى والهياكل القاعديةأساسا لله هذا البرنامج وج  إن  
 ه الجدول الموالي:يوض ح هذا ماتنمية الموارد البشرية و تحسين اإلطار المعيشي للسكان و 

 
 مليار دج( :.) الوحدة7114-7111ّاالقتصادي(:ّمضمونّمخططّدعمّاإلنعاش7.7ّجدولّرقمّ)

 القطاعاتّاالقتصادية 1001 1001 1003 1001 المجموعّ %المجموعّ

 اشغالّكبرىّوهياكلّقاعدية 0 .93 8 .77 6 .37 0 .2 4 .210 1 .40

 تنميةّمحليةّوبشرية 8 .71 8 .72 1 .53 5 .6 2 .204 9 .38

 دعمّقطاعّالفالحةّوالصيدّالبحري 6 .10 3 .20 5 .22 0 .12 4 .65 4 .12

 اإلصالحاتدعمّ 0 .30 0 .15 0 0 0 .45 6 .8

 المجموع 4 .205 9 .185 2 .113 5 .20 0 .525 100

الدورة ، 9551، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة (9551)االجتماعيو المجلس الوطني االقتصادي ّالمصدر:    
 . 199 .ص ،9551نوفمبر  ،العامة التاسعة عشرة

 

1001ّ-1005البرنامجّالتكميليّلدمّالنموّّ.7.7.1
ع في اإلنفاق التي شرع في تطبيقها منذ سنة جاء هذا البرنامج في إطار مواصلة سياسة التوس  

االرتفاع المتزايد ألسعار خصوصا مع استمرار تحسن الوضعية المالية  بسبب  ،لكن بوتيرة أكبر 9551
الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة دوالر لتنفيذ هذا البرنامج و يار مل 119تخصيص ما يقارب تم  ، حيث النفط

  :1يهدف هذا البرنامج باألساس إلى في المسار التنموي للجزائر. 
 تحسين المستوى المعيشي لألفراد والذي يمس الجانب الصحي والتعليمي واألمني؛ -
 واالجتماعي؛ تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا ألهميتها في تطوير الجانبين االقتصادي -

تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارهما من أهم العوامل المساهمة في دعم عملية النمو  -
 االقتصادي؛

رفع معد الت النمو االقتصادي كهدف نهائي لهذا البرنامج والذي تصب فيها كل األهداف السابقة  -
 الذكر.

توجيه جزء هام من هذا البرنامج تم  السابق، حيث هذا البرنامج سار في نفس اتجاه البرنامج إن      
 وهذا من ،من إجمالي اعتمادات هذا البرنامج %45,4بحوالي  قد رلتحسين ظروف معيشة السكان بنسبة ت

حة، كما تم  توجيه جزء هام من هذه الصالحاصل في مجال السكن والتعليم و ستدراك التأخر أجل ا

                                                 
برامج االستثمارات العامة  أثارالمؤتمر الدولي حول تقييم ،، اثر االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي في الجزائر(1113)عماري ووليد محمادي  عمار -1 

 11/11، 1. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف1114 -1111وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 . 8، ص.1113مارس 
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سواء بإنشاء هياكل قاعدية جديدة أو استكمال  ،%40,5اإلعتمادات أيضا لتطوير المنشآت القاعدية بنسبة 
 الهياكل التي بوشر في انجازها في البرنامج السابق والجدول الموالي يوض ح مضمون هذا البرنامج .

 
 مليار دج( :.) الوحدة7119-7115(:ّمضمونّالبرنامجّالتكميليّلدعمّالنمو1.7ّجدولّرقمّ)

 القطاعات المبالغ النسبةّ%
 تحسينّظروفّمعيشةّالسكان 1908,5 45,4
 تطويرّالمنشآتّالقاعدية 1703,1 40,5
 دعمّالتنميةّاالقتصادية 337,2 8
 تطويرّالخدمةّالعمومية 203,9 4,9
 تطويرّتكنولوجياتّاالتصال 50 1,2
 المجموع 4202,7 100

 .8(، بتصرف، ص.1113)عمار عماري ووليد محمادي  المصدر:                      
 

 

 1011-1010.ّبرنامجّتوطيدّالنمو1.7.1ّ

ه الجديد للسياسة االقتصادية بالجزائر، وهذا باالستمرار في  دعم الطلب الكلي     كر س هذا البرنامج التوج 
مليار دوالر، وتم  تسطير مجموعة من ألهداف الرئيسية  983وقد رصد له غالف مالي قد ر بحوالي 

 :1والمهمة بغية تحقيق نتائج إيجابية على المستوى االجتماعي واالقتصادي، من أهمها
 التكفل بالتنمية المستدامة للبالد من خالل دعم التنمية البشرية؛ -
 دعم قطاع األشغال العمومية لفك العزلة وتحسين أمن الطرقات؛ -

 الوسائل الوطنية في مجال الدراسات واإلنجاز؛تدعيم  -

 تثمين القدرات السياحية، الصناعة التقليدية والصيد البحري؛ -

 تثمين الثروات الطبيعية المحلية والوطنية للبالد؛ -

 دعم تهيئة اإلقليم بصفة عقالنية ومتوازنة؛ -

 .منصب شغل 455.555المساهمة في خلق مناصب الشغل، حيث يتوقع توفير حوالي  -

                                                 
المؤتمر الدولي حول تقييم أثار برامج االستثمارات العامة ،نمو االقتصادي بالجزائر، تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام في دعم ال(1113)محمد كريم قروف  -1 

 11/11، 1. كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف1114 -1111وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 .17، ص.1113مارس 
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يمكن إيجاز مضمون هذا البرنامج في مواصلة الجهود التي بذلت من أجل دعم النمو االقتصادي من 
خالل دعم قطاع األشغال العمومية، وكذالك دعم كل ما يخص التنمية البشرية باعتبارها الركيزة األساسية 

 للتنمية االقتصادية، وهذا ما يوض حه الجدول الموالي.
  

 مليار دج( :)الوحدة.1011-1010 مونّبرنامجّتوطيدّالنمو:ّمض(1.1)جدولّرقمّ

 المحاور المبالغ النسبةّ%
 التنميةّالبشريةّ 15199 49,6
 المنشآتّالقاعدية 3998 31,6
 تحسينّالخدمةّالعموميةّ 1333 8,1
 التنميةّاالقتصادية 1033 7,7
 مكافحةّالبطالةّ 935 1,8
 الجديدةّلالتصالّالبحثّالعلميّوالتكنولوجيات 905 1,2
 المجموع 95919 100

 .18ص. (،1113)مبارك بوعشة  المصدر:                   
 

 1011-1001تقييمّّنتائجّبرامجّاإلنعاشّاالقتصاديّودعمّالنموّّ.4.7.1

سنعتمد على  ،9551من اجل تقييم نتائج برامج االستثمارات العمومية الضخمة التي بشارتها الجزائر منذ 
المالية للجزائر خالل نفس الفترة، االقتصادية و  عرات االقتصادية التي تعكس األوضامجموعة من المؤش  

 رات. أهم هذه المؤش   يوض ح الجدول المواليو 
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1013ّ-1001ّ-(:ّتطورّأهمّالمؤشراتّاالقتصاديةّفيّالجزائرّخاللّالفترة5.1جدولّرقمّ)
 2013 2012 2011 2010 2001 2001 2001 2002ّالمؤشرات

 209.20 222.81 222.20 89.28 201.08 88.18 26.11 11.11ّ(1)ّّّّأمريكيّدوالرّ-متوسطّسعرّالنفط

اإلنفاقّالعام DP-ّ6092.1 7058.2 5731 4467 4175 2453 1920 1550ّ(7)ّّّّّمليارّدينار 

 16569 16115 14526 11991 11043 8501 6149 4522ّ(7)ّّّّمليارّدينارّ-الناتجّالداخليّالخام

100
PIB

DPّ
34.28 31.22 28.86 37.81 37.25 39.45 43.80 36.77 

 21.1 28.6 26.2 28.1 16.2 16.1 10.8 21.8ّّ(1)%ّنصيبّالمحروقاتّمنّالقيمةّالمضافة

 1 1.6 1.9 1.1 1 1.8 8.6 6.2ّ(1)%نصيبّالصناعةّمنّالقيمةّالمضافة

 54.8 50.3 47.2 40.4 39.4 21.4 18.3 12ّ(4)ّّّّّّّّّمليارّدوالرّ–حجمّالوارداتّّ

 65.9 71.8 73.4 57 79.2 54.6 32 18.8ّ(4)ّّّّّّّّّّمليارّدوالرّ–حجمّالصادرات

 97 97 97 97 98 98 98 96ّ(4)ّّّّّّّ%مساهمةّصادراتّالمحروقات

 2.8 3.3 2.8 3.6 2 1.7 4.3 5.6ّ(5)ّّّّّّّّّّّّّ%النموّاالقتصاديّمعد ل

 9.8 11 20 20 22.2 21.2 28.8 11.9ّ(6)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ %البطالةّمعد ل

 3.3 8.9 4.5 3.9 4.9 2.3 4 1.4ّ(2)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ%التضخمّّمعد ل

 :من إعداد الطالب انطالقا من المصدر:
 . 1111-1113 (OPEC)النشرة اإلحصائية السنوية ألوبك -(1)

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm, 02/01/2015. 

 .1113-1111 المالية لسنواتو أهم المؤشرات االقتصادية  ،وزارة المالية  -(1)
http://www.mf.gov.dz/article/15/Archives/470/Flash-conjoncture-%C3%A0-fin-d%C3%A9cembre-2013.htm, 02/01/2015. 

 .15 -11 .ص ص ،669منشور إحصائي رقم  ،1113-1111، الحسابات االقتصادية لسنوات )1114( الديوان الوطني لإلحصاء -(3)
 .1113-1111 –إحصائيات تطور حجم التجارة الخارجية  ،المديرية العامة للجمارك -(4)

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf, 02/01/2015. 

 إحصائيات البنك الدولي. -(5)
http://donnees.banquemondiale.org, 02/01/2015. 

  .11.، ص683منشور إحصائي رقم  ،البطالةو ، إحصائيات الشغل )1114( الديوان الوطني لإلحصاء -(6)
 .1114إلى  1969التطور السنوي للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمدينة الجزائر من سنة  ،الديوان الوطني لإلحصاء -(7)

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Indice-annuelle1969-2014.pdf, 02/01/2015.  
 

 

 :التالية السابق يمكن اإلشارة إلى النتائجالجدول من خالل بيانات 
أن  تطور  تبيّن 9519-9551علقة بالفترة البيانات المتإن   تّنموّمحدودةّللناتجّالداخليّالخام:معد الأ(ّ

الناتج الداخلي الخام ال يتناسب مع حجم اإلنفاق العام، وقد قمنا بحساب مرونة اإلنفاق العام بالنسبة 
 %1هذا يعني أن  الزيادة في حجم اإلنفاق العام بنسبة ، 1.81 للناتج الداخلي الخام فوجدنها تساوي حوالي

مرونة ضعف في ، وهذا يدل على فقط %1.8تؤدي إلى زيادة في حجم الناتج الداخلي الخام بنسبة 

                                                 

حساب المرونة من العالقة الرياضية للمرونة تم   -1  
  PIB

DP

DPd

PIBd
E وهذا باستخدام المعادلة الخطية  المتحصل عليها بعد عملية التقدير وهي ،:  

DPPIB *15.258.20166  
 

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
http://www.mf.gov.dz/article/15/Archives/470/Flash-conjoncture-%C3%A0-fin-d%C3%A9cembre-2013.htm
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
http://donnees.banquemondiale.org/
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Indice-annuelle1969-2014.pdf
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من جهة أخرى تبي ن البيانات السابقة أيضا أن  قطاع  اإلنفاق العام بالنسبة للناتج الداخلي الخام.
المحروقات يساهم بنسبة كبيرة في القيمة المضافة اإلجمالية، حيث قد رت مساهمة هذا القطاع في نفس 

إال  ، بينما القطاع الصناعي لم يساهم مضافة اإلجماليةمن القيمة ال %41الفترة السابقة بحوالي 
هي نسبة متدنية ال تعكس حجم االستثمارات العمومية من القيمة المضافة اإلجمالية، و  %6بحوالي

باعتباره قطاع جد مهم في عملية التنمية  ،الضخمة التي رصدت من أجل النهوض بقطاع الصناعة
 . االقتصادية

 %3.5هي ال تزيد في المتوسط عن نسبة النمو االقتصادي تعتبر محدودة و ت معد الفيما يخص 
تطور تبي ن مؤش رات  ، حيثفية وتبرز جمود الجهاز اإلنتاجي، وهي غير كا1113-1111خالل الفترة 

  .1الخاصة بالقطاع لصناعي إلى تدهور معظم الفروع واألنشطةاإلنتاج ا
ّّ(ب ّالسلعي ّالتركيب ّّواختالل ّالخارجية:القيمي تظهر البيانات السابقة أن  حجم الصادرات ّللتجارة

، أما القيمة اإلجمالية 9519مليار دوالر سنة  33إلى حوالي  9559 مليار دوالر سنة 14ارتفعت من حوالي 
مليار دوالر، والسبب الرئيسي لهذا  375فقد بلغت حوالي  9519-9559لحجم الصادرات خالل الفترة 

في حجم الصادرات هو ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية، فقد ارتفع متوسط سعر  االرتفاع الكبير
. إن   9519دوالر للبرميل سنة  154إلى أكثر من  9559دوالر سنة  99.90نفط صحاري الجزائر من 

التركيب السلعي للصادرات يتشكل أساسا من المحروقات، وقد وصلت مساهمة صادرات المحروقات 
من إجمالي الصادرات، وهذا يدل على استمرار اإلختالالت الهيكلية  %47حوالي  9519نة خالل س

لالقتصاد الجزائري والذي مزال مرتبط بشكل أساسي على صادرات المحروقات، وبالتالي فإن أي تدهور 
في أسعار النفط سوف يكون له اثأر وخيمة على االقتصاد الوطني، وقد بدأت أسعار النفط في التدهور 

. فيما يخص الواردات فإن البيانات السابقة تبي ن االرتفاع 9519الثالثي األخير من سنة  فعال بداية من
مليار دوالر سنة  09.8إلى حوالي  9559مليار دوالر سنة  19المتزايد لحجم الواردات، فقد انتقلت من 

يث أن  معظم ، وهذا يعتبر رقم قياسي، وهو يعكس التبعية الكبيرة لالقتصاد الجزائري للخارج، ح9519
االحتياجات االستهالكية والتجهيزية المرتبطة ببرامج اإلنعاش االقتصادي تتم تغطيتها عن طريق 
الواردات، وبذلك تقلصت اآلثار اإليجابية المتعلقة بتحريك الجهاز اإلنتاجي المحلي المرجوة من خالل 

للواردات فيبي ن أن   واردات السلع تنفيذ البرامج االستثمارية العمومية الضخمة، أما التركيب السلعي 
من حجم الواردات اإلجمالية، وهي نسبة كبيرة تعرض األمن الغذائي  %14الغذائية أصبحت تمثل حوالي 

 القومي للخطر.

                                                 
تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو  (،1113) صالح صالحي :تطور اإلنتاج الصناعي يمكن الرجوع إلى مداخلةمؤش رات  يخص إحصائياتفيما  -1 

الدولي حول تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل  ر، المؤتماالقتصادي واالندماج القطاعي بالجزائر
 .14-11. ص 1113مارس  11/11، 1ير، جامعة سطيف. كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسي1114 -1111الفترة 
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ّّ(ج ّالبطالةمعد الانخفاض ّت األرقام السابقة أن  هناك تراجع كبيرا  في معد الت البطالة، حيث  تبي ن:
، وتدل  هذه 9519سنة  %15إلى حدود  9559سنة  %93الجزائر من حوالي  أنخفض معد ل البطالة في

األرقام على تحس ن ملحوظ في سوق العمل، لكن عند التدقيق وتحليل بيانات سوق العمل والتشغيل في 
  :1الجزائر يمكن مالحظة النقاط التالية 

في نهاية  %90.9ظلت مرتفعة، حيث قد رت بحوالي  (سنة 99-13)معد الت البطالة بين الشباب -
  ؛%13.9، واألمر نفسه بالنسبة لحاملي الشهادات، حيث قد ر معد ل البطالة بحوالي9519

، ويعتبر %35.8يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على الجزء األكبر من مناصب الشغل بنسبة  -
 دخل مباشرة في عملية اإلنتاج؛هذا القطاع حسب بعض االقتصاديين غير منتج، ألنه ال ي

من إجمالي عدد البطالين،  %90.9إن نسبة البطالين الذين اشتغلوا في فترات سابقة تقد ر بحوالي  -
 ؛(%74.7)معظمهم كانوا من فئة األجراء غير الدائمين 

لكنهم لم يقوموا بإجراءات فعلية  (سنة 04-13)هناك فئة من األشخاص في سن النشاط االقتصادي -
للبحث عن العمل، وهم مستعدين للعمل في أقرب فرصة ممكنة، هذه الفئة تم  حذفها من فئة 

شخص، وعند دمج  483555حوالي  9519السكان النشطين، وقد قد ر حجم هذه الفئة في سبتمبر 
 .  %18 هذه الفئة في السكان النشطين  سوف يرتفع معد ل البطالة إلى حوالي

إن  معد الت التضخم قد عاودت االرتفاع مرة أخرى خالل فترة تنفيذ برامج  ارتفاعّمعد التّالتضخم:ّد(
االقتصادي ودعم النمو مقارنة بقترة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، حيث ارتفع معد ل التضخم إلى  شاإلنعا
خالل هذه الفترة في  التضخمي ة وسنتطرق بالتفصيل ألسباب عودة الضغوط  ،9519سنة  %4حوالي

 المبحث الموالي. 
 
 
7114ّ-7111وسياساتّعالجهّخاللّالفترةّّأسبابّالتضخمّفيّالجزائر .7
ّ

سنتطرق في هذا المبحث ألهم أسباب التضخم خالل فترة برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو، 
 من الضغوط التضخمي ة.إضافة إلى أهم أدوات السياسة النقدية والمالية المتبعة للحد 

 
ّأسبابّالتضخمّفيّالجزائرّ.1.7

في العوامل التالية: األسباب النقدية، توسع  11114-1111يمكن حصر أهم أسباب التضخم خالل الفترة 
 النفقات العامة والتضخم المستورد، وفيما يلي عرض وجيز لهذه األسباب.

                                                 
 .3-1، ص ص. 683، إحصائيات الشغل والبطالة، منشور إحصائي رقم )1114(الديوان الوطني لإلحصاء  -1 
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ّاألسبابّالنقديةّ.1.1.7
النقود دورا هاما في تغذية وازدهار االقتصاد، إال  أن  اإلفراط في في كثير من الحاالت تلعب 

اإلصدار النقدي دون الزيادة في المعروض من السلع ولخدمات من شأنه أن يدفع األسعار نحو االرتفاع، 
من جهة أخرى فإن  تغي ر سعر صرف العملة المحلية يكون له تأثير مباشر على مستوى األسعار. 

الكتلة النقدية مقارنة بمعد ل نمو الناتج الداخلي الخام وتطور سعر  محج ي تحليل تطورسنحاول فيما يل
 .ور صرف الدينار الجزائري مقارنة بالعملة األوروبية الموحدة األو 

 
7114ّ-7111حجمّالكتلةّالنقديةّّومعد لّنموّالناتجّالداخليّالخامّخاللّالفترةّ (:ّتطور6.7جدولّرقم)

7111ّ7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّ7112ّّالسنوات
 5994.6 4827.6 4157.6 3738 3354.4 2901.5 2473.5 مليارّدجّ–M2ّحجمّالكتلةّالنقدية

 M2ّ 22.30 17.30 15.61 11.44 11.23 16.12 24.17نموّّمعد ل

 PIBّ 3.3 6.6 16 16.3 23 12.6 10نموّّمعد ل

7112ّ7119ّ7111ّ7111ّ7117ّ7111ّ7114ّّالسنوات
 13673.2 11941.5 11014.9 9929.2 8162.8 7178.7 6955.9 مليارّدجّ–M2ّحجمّالكتلةّالنقدية

 M2ّ 16.04 3.20 13.71 21.64 10.93 8.41 14.50نموّّمعد ل

 PIBّ 18.2 -9.7 20.3 21.2 10.9 2.8 4نموّّمعد ل

 Source:   - Banque d’Algérie (2007), bulletin statistique trimestriel, N° 1, Alger, p.6. 

                   - Banque d’Algérie  (2011), bulletin statistique trimestriel, N° 13, Alger, p.11. 

                   - Banque d’Algérie  (2015), bulletin statistique trimestriel, N° 29, Alger, p.11. 

 

معد ل متوسط  حيث قد رحجم الكتلة النقدية في تزايد مستمر،  أن   أعالهالجدول خالل نالحظ من  
 9557، وقد بلغ أعلى معد ل نمو سنة 14.1بحوالي 9519-9551نمو الكتلة النقدية خالل الفترة 

، وبمعد ل متوسط 15بينما قد ر معد ل نمو الناتج الداخلي الخام لنفس السنة ب  99.17بحوالي
11.75  كما أن  متوسط معد ل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 9519-9551خالل الفترة ،

وتيرة نمو الكتلة النقدية أكبر من وتيرة نمو الناتج  أي أن   ،19المحروقات خالل نفس الفترة قد ر بحوالي 
 الداخلي الخام، هذا يدل على وجود ضغوط تضخمي ة على االقتصاد الوطني. 
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ّسعرّالصرفّالدينارّالجزائريّمقابلّاألورو (:ّتطورّمتوسط2.7رقم)جدولّ
7111ّ7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّ7112ّّالسنوات

 69.2 75.34 87.47 89.64 91.3 91.24 94.99 (1EUR/DZD)سعرّالصرفّ

1009ّ1001ّ1010ّ1011ّ1011ّ1013ّ1011ّّالسنوات
 94.86 101.29 99.19 102.21 102.16 105.43 106.9 (1EUR/DZD)سعرّالصرفّ

ّّّ       Source: - Banque d’Algérie (2007), bulletin statistique trimestriel, N° 1, Alger, p.15 

                          - Banque d’Algérie  (2011), bulletin statistique trimestriel, N° 13, Alger, p.20. 

                          - Banque d’Algérie  (2015), bulletin statistique trimestriel, N° 29, Alger, p.20. 

 

لقد وقع اختيارنا على سعر صرف الدينار الجزائري مقابل األورو ألن معظم واردات الجزائر من 
، ونالحظ من خالل الجدول أعاله أن  وتسوى بواسطة العملة األوروبية الموحدة األور  السلع والخدمات

هناك اتجاه عام نحو انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل األورو، وكان أدنى انخفاض لقيمة الدينار سنة 
، إن  هذا 9519-9551من قيمته خالل الفترة  09، كما أن  الدينار الجزائري فقد حوالي 13 بنسبة 9559

ة يؤد ي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وأسعار السلع المحلية باعتبار االنخفاض في قيمة العملة المحلي
 أن  معظم وسائل اإلنتاج في الجزائر يتم  استيرادها أيضا.

 النفقاتّالعامة.ّتوسع7.1.7ّ
هي السياسات التوسعي ة  9519-9551إن من أهم العوامل المسئولة عن ارتفاع األسعار خالل الفترة 

ماط االستثمار التي اعتمدتها الجزائر، من خالل تنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم في االستهالك وأن
النمو والتي خص صت لها مبالغ مالية ضخمة، كما أن  زيادة كتلة األجور خالل هذه الفترة ساهم أيضا في 

عرض فيما يلي ارتفاع األسعار، وتعتبر األجور المكون الرئيسي لنفقات التسيير في ميزانية الدولة. سن
 .1114-1111تطور كل من نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خالل الفترة 

 
7114ّ-7111(:ّتطورّحجمّنفقاتّالتجهيزّوالتسييرّخاللّالفترة1.7ّشكل)

 
 .11، الجدول رقم 16الملحق رقم  بيانات المصدر:                     
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وبوتيرة  ،9511أن  نفقات التجهيز عرفت تزايد مستمر إلى غاية أعالهنالحظ من المنحنى البياني 
وهذا بسبب االستثمارات العمومية الضخمة المسطرة ضمن البرنامج  ،9511-9553أكبر خالل الفترة 

التكميلي لدعم النمو وبرنامج توطيد النمو، ونظرا لضعف مرونة ومحدودية الجهاز اإلنتاجي فإن  معظم 
ي ة المرتبطة بالبرامج االقتصادية السابقة يتم  تغطيتها عن طريق الواردات، األمر الذي االحتياجات التجهيز 

يؤد ي إلى زيادة الضغوط التضخمي ة على االقتصاد الوطني. نالحظ أيضا أن  نفقات التسيير عرفت تزايد 
، وكان لهذه 99بنسبة  9519وقد بلغ أعلى معد ل زيادة سنة  ،95519-9553بوتيرة عالية خالل الفترة 

الزيادة الكبيرة األثر المباشر على حركة األسعار حيث ارتفع معد ل التضخم خالل نفس السنة إلى حوالي 
4  9519-1447وهو أعلى معد ل تضخم عرفته الجزائر خالل الفترة.  

 95519-9511الملفت لالنتباه من خالل المنحنى البياني السابق، أنه خالل الفترة  راألمر األخ
حدثت فجوة كبيرة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز، حيث أصبحت نفقات التسيير أعلى بكثير من 
نفقات التجهيز األمر الذي يعر ض االقتصاد الوطني إلى إختالالت ومخاطر كبيرة، خاصة أمام تراجع 

والتحويالت عائدات الجزائر من المحروقات وعدم إمكانية تقليص نفقات التسيير التي تشكل األجور 
االجتماعية النسبة األكبر منها، وبالتالي فإن ه في حالة استمرار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات، 
فإن  اللجوء إلى اإلصدار النقدي واالقتراض من البنك المركزي يعد من بين الخيارات المتاحة لتغطية 

 لى االقتصاد الوطني. نفقات التسيير األمر الذي يزيد من حدة الضغوط التضخمي ة ع

ّالتضخمّالمستوردّ.1.1.7
المستورد من المصادر الرئيسية لتغذية الضغوط التضخمي ة خصوصا في الدول التي يعتبر التضخم 

تمتاز بانفتاح اقتصادي كبير على العالم الخارجي، كما هو الحال بالنسبة لالقتصاد الجزائري الذي يتمي ز 
األثر المباشر لألسعار العالمية على األسعار المحلية وتكاليف اإلنتاج من بتبعية كبيرة للخارج، ويعتبر 

أهم القنوات التي ينتقل عبرها التضخم من االقتصاد العالمي إلى االقتصاد المحلي، إضافة إلى قنوات 
أخرى مثل تأثير الفوائض المالية لميزان المدفوعات وارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العمالت 

 األجنبية. 
تكاليف اإلنتاج يعتمد على ية على كل من األسعار المحلية و التأثير المباشر لألسعار العالم إن     

سنحاول فيما لهذه الواردات، و طبيعة التركيب الهيكلي و  ،األهمية النسبية للواردات في االقتصاد المحلي
 .خيص لهيكل الواردات الجزائريةيلي تش
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ّ): مليون دوالر أمريكيالوحدة(.هيكلّالوارداتّالجزائرية:ّ(2.7جدولّرقم)
 

ّمجموعةّالسلع
1001ّ1011ّ
 %التركيبّالهيكليّالقيمة %التركيبّالهيكليّالقيمة

 18.74 11550 99.1 9940ّالسلعّالغذائية

 9.41 9874 1.9 194ّالطاقة

 9.99 1841 9.8 978ّالموادّاألولية

 91.49 19809 18.8 1879ّالموادّنصفّالمصنعة

 1.19 308 1.3 100ّالتجهيزاتّالفالحيةّ

 99.97 18431 99.3 9990ّالتجهيزاتّالصناعية

 17.39 15999 19.7 1933ّالسلعّاالستهالكيةّغيرّالغذائية

 155 08085 155 4495ّاإلجماليةّتالواردا

       Source: Direction Générale des Douanes(2014), statistiques du commerce extérieur . 

       http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Ann%C3%A9e%202014%20DEFINITIVE.pdf, 01/05/2015. 

 
نالحظ من الجدول أعاله إن  حجم الواردات قد بلغ مستويات قياسية، حيث ارتفعت قيمة الواردات 

وهذا راجع لالرتفاع  ،9519مليار دوالر سنة  04إلى حوالي  9551مليار دوالر فقط سنة  15من حوالي 
الكبير لحجم الطلب على السلع االستهالكية واإلنتاجية الذي صاحب برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم 

 9519، من جهة أخرى نالحظ أن  التركيب الهيكلي للسلع المستوردة  لسنة 9519-9551النمو خالل الفترة 
من إجمالي  99التجهيزات الصناعية حوالي ، حيث تمث ل9551يشابه إلى حد ما التركيب الهيكلي لسنة 

والسلع  14 السلع الغذائية بحوالي، 99قيمة الواردات ثم تليها المواد نصف المصنعة بحوالي
االقتصاد الجزائري يعتمد باألساس  أن   تبي ن األرقام السابقة إن  . 17 االستهالكية غير الغذائية بحوالي
هناك تأثير  األمر بالحاجيات االستهالكية أو اإلنتاجية، وبالتالي فإن  ق على العالم الخارجي سواء تعل  

مباشر لألسعار العالمية على أسعار السلع المحلية خاصة ذات االستهالك الواسع منها، حيث تشير 
اإلحصائيات على وجود اتجاه عام نحو ارتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية على المدى المتوسط 

  :1ذا بسبب عدة عوامل أهمهاهو الطويل و 
التغير المناخي وموجات الجفاف المحاصيل الزراعية بسبب فاض اإلنتاج العالمي من الحبوب و انخ -

 ؛الصقيع المتبادلةو 

                                                 
(، تداعيات ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها على مستوى معيشة 1119المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ) -1 

 .6-4، الخرطوم، ص83المواطن، ورقة عمل مشتركة،الدورة 
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فرض قيود على زراعية بفرض رسوم جمركية عالية و قيام بعض الدول المصدرة للمنتجات ال -
 ؛صادراتها

 ؛في االقتصاديات الناشئةت النمو ومعد التحسن مستويات المعيشة  -
 ؛زيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار النفط -
ت كالواليا ةبعض األغذية في إنتاج الوقود الحيوي، حيث تتجه الدول المنتجة الرئيسي ماستخدا تزايد -

في  دول االتحاد األوروبي نحو مضاعفة إنتاج الوقود الحيويالمتحدة األمريكية، البرازيل و 
 ؛السنوات القادمة

 المضاربات في بورصات السلع الغذائية من خالل المشتقات المالية.    -
  
ّدورّالسياسةّالنقديةّفيّمعالجةّالتضخمّ.7.7ّ

التضخم في الجزائر وهذا بسبب تطبيق سياسة نقدية  معد لأدنى مستوى ل 9555لقد شهدت سنة  
انكماشية في إطار برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، لكن خالل الفترة 

 معد لأعلى مستوى ل 9519الظهور من جديد، حيث شهدت سنة التضخمي ة عاودت الضغوط  9551-9519
ت التضخم بالزيادة معد الر هذا االرتفاع في ، ويفس  %4لى حدود التضخم خالل هذه  الفترة حيث وصل إ

الكبيرة في صافي األصول الخارجية الناتجة عن االرتفاع الكبير في أسعار المحروقات، إضافة إلى زيادة 
رات الجديدة كان لزاما على البنك الناشئة عن التضخم المستورد. أمام هذه التغي  التضخمي ة الضغوط 
ة تعديالت على إدخال عد  تم  فيذ سياسة نقدية تهدف إلى استقرار األسعار، في هذا اإلطار المركزي تن
، 95151أوت  93المؤرخ في  59-15 المتعلق بالنقد والقرض كان أخيرها األمر الرئاسي رقم 11-91القانون 

النقدية، حيث نصت وقد أعطى هذا القانون أهمية كبيرة الستقرار األسعار باعتباره هدفا أوليا للسياسة 
ل في الحرص على استقرار األسعار باعتبارها هدفا المهمة الرئيسية للبنك المركزي تتمث   على أن   35المادة 

والسهر على االستقرار النقدي والمالي الحفاظ على نمو سريع لالقتصاد  ويأتي هدف ،أوليا للسياسة النقدية
 في المرتبة الثانية من حيث األهمية.

-15 ه النوعي واإليجابي المالحظ على أهداف السياسة النقدية في األمر الرئاسيمن التوج  بالرغم 

سعار ه البنك المركزي نحو استهداف التضخم البد من أن يكون هدف استقرار األه وفي ظل توج  أن  إال   59
دوات السياسة النقدية التركيز على استخدام أ 9519-9551خالل الفترة تم  لقد  .هدفا وحيدا للسياسة النقدية
تم  إعادة الخصم، االحتياطي النقدي اإللزامي والسوق المفتوحة، كما  معد لغير المباشرة مثل أداة 

، وسنتطرق فيما يلي لمدى تأثير 9559استحداث أدوات جديدة المتصاص فائض السيولة بداية من سنة 
 .9519-1551هذه األدوات في امتصاص فائض السيولة النقدية خالل الفترة 

 
                                                 

 .51(، العدد 1111الجريدة الرسمية ) -1 
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ّإعادةّالخصمّمعد لّ.1.7.7
، فإذا ر في حجم االئتمان المصرفييهدف البنك المركزي من خالل سياسة إعادة الخصم إلى التأثي

، تضخم يقوم برفع معد ل إعادة الخصممن ظاهرة ال أراد البنك المركزي التقليص من اإلنفاق النقدي للحد  
إعادة الخصم من أجل زيادة حجم  معد لا في فترات االنكماش االقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض أم  

إعادة الخصم لدى البنك المركزي الجزائري خالل  معد لتطور  يوض ح تاليالجدول الإن  .اق النقدياإلنف
 .9519-1449الفترة 

 

 

ّإعادةّالخصمّلدىّبنكّالجزائرّمعد ل:ّتطورّ(9.7جدولّرقم)
 الفترة إعادةّالخصم%ّّمعد ل الفترة إعادةّالخصم%ّمعد ل

8.0 1999 11.0 1991 
3 7111 10 1994 
3 7111 19 1995 
0.0 7117 19 1996 
9.0 7111 11 1992 
9 7114-ّ1015 4.0 1992 

                  Source: - Banque d’Algérie (1008), bulletin statistique trimestriel, N° 1, Alger, p.12. 
                                   - Banque d’Algérie (1021), bulletin statistique trimestriel, N° 29, Alger, p.17. 
                                   - Banque d’Algérie (1021), bulletin statistique trimestriel, N° 31, Alger, p17.  
            

 

وهذا تماشيا مع  ،إعادة الخصم قد عرف عدة تعديالت معد ل أعاله أن  نالحظ من خالل الجدول 
رة من طرف بنك الجزائر في كل مرحلة، حيث نستطيع التمييز بين عدة أهداف السياسات النقدية المسط  

 مراحل:
ّ ّالفترة 1999ّ-1991أ(  8ت إعادة الخصم باالرتفاع وقد تراوحت بين معد الفي هذه الفترة تميزت :

المفروضة من طرف ماشية التي أتبعها بنك الجزائر و ويرجع هذا االرتفاع إلى السياسة االنك ،10و
ّمن التضخم المرتفع في تلك الفترة. صندوق النقد الدولي للحد  

ت إعادة الخصم بصورة كبيرة وقد تراوحت بين معد الفي هذه الفترة انخفضت :7114ّ-7111ب(ّالفترةّ
ديد ه االقتصادي الجة تماشيا مع التوج  هذا االنخفاض راجع لتطبيق بنك الجزائر سياسة توسعي   ،3و 9

نعاش االقتصاد الوطني بعد سنوات من الركود االقتصادي عن طريق للبالد والمتمثل في تحفيز و  ا 
ات العمومية المسطرة في إطار برامج الدعم واإلنعاش االقتصادي، وقد كانت الظروف مواتية االستثمار 
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ت التضخم إلى مستويات متدنية وبالتالي ال يوجد مبرر لإلبقاء معد الة بانخفاض لهذه السياسة التوسعي  
ّعلى السياسة االنكماشية الصارمة السابقة. 

ّالفترةّ 7114ّ-7115ج( ، 9تمي زت هذه الفترة بثبات معد ل إعادة الخصم لفترة طويلة عند مستوى :
إلى عدم حاجة البنوك  9559من طرف بنك الجزائر منذ سنة  معد لويرجع سبب عدم تغيير هذا ال

هذا بسبب التراكم الكبير لحجم الودائع لديها، إعادة التمويل لدى بنك الجزائر، و المؤسسات المالية إلى و 
مليار دينار جزائري إلى أكثر من  9875.3من  -ألجلالودائع تحت الطلب و  –تفعت قيمة الودائع حيث ار 
المؤسسات المالية عن إعادة إن  استغناء البنوك و  . 1 9519مليار دينار جزائري في نهاية سنة  15555

إعادة الخصم للحد من  معد لأثر بشكل كبير في فعالية أداة  ،التمويل لدى بنك الجزائر في هذه الفترة
  .التضخمي ةالضغوط 

ّنسبةّاالحتياطيّاإلجباريّ.7.7.7
أداة االحتياطي اإلجباري من األدوات النشيطة للسياسة النقدية في الجزائر، وهي تتمثل في تعتبر 

إلزام البنوك التجارية بتشكيل نسبة معينة من ودائعها لدى بنك الجزائر، وقد نص قانون النقد والقرض  
، 95592مارس  59المؤرخة في  59-59على هذه األداة وأعيد تقنينها عبر تعليمة بنك الجزائر رقم  45-15

حيث حد دت هذه التعليمة الشروط والمبادئ العامة لتشكيل االحتياطات اإلجبارية مثل: تحديد الهيئات 
من الشهر الجاري إلى  10الملزمة بتشكيل االحتياطات، تحديد فترة تكوين االحتياطات) الفترة الممتدة من 

حالة عدم تشكيل االحتياطات أو من الشهر الموالي.(، تحديد المكافآت وكذلك العقوبات المطبقة في  19
في حالة تشكيلها إلى حد غير كاف، إمكانية تغيير شروط تشكيل االحتياطات اإلجبارية عن طريق 

يوض ح تطور نسبة االحتياطي اإلجباري خالل الفترة  التاليإن  الجدول  .تعليمة يصدرها بنك الجزائر
9551-9519   . 

ّبنكّالجزائرّاإلجباريّلدىّاالحتياطيّنسبةتطورّّ:(11.7جدولّرقم)
 %نسبةّاالحتياطيّاإلجباريّالسنوات

2001 3 

2002 4.25 

2003 6.25 

2007-2004 6.5 

2009-2008 8 

2011-2010 9 

2012 11 

2014-2013 12 
                                             Source: - Banque d’Algérie (1008), op. cit. , p.21 
                                                                - Banque d’Algérie (1022), ), bulletin statistique trimestriel, N° 13, p.17. 
                                                                - Banque d’Algérie (1021), bulletin statistique trimestriel, N° 31, Alger, p17.    

 

                                                 
1- Banque d’Algérie ( 2015), bulletin statistique trimestriel, N° 31, Alger, p.14. 

 .148 .، التقرير السنوي االقتصادي والنقدي للجزائر، ص)1113(بنك الجزائر - 2 
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في ارتفاع مستمر، حيث حد د بنك  أعاله أن  نسبة االحتياطات اإلجبارية نالحظ من الجدول
. إن  التغييرات التي أدخلها بنك 9551فقط سنة  9مقابل  9519سنة  19الجزائر هذه النسبة ب 

تعكس أهمية هذه األداة في امتصاص  9519-9551الجزائر على نسب االحتياطات اإلجبارية خالل الفترة 
فائض السيولة النقدية لدى البنوك التجارية والحد  من مقدرتها على التوس ع في االئتمان، وبالتالي تعزيز 
دور السياسة النقدية في الحد  من الضغوط التضخمي ة، حيث  تشير اإلحصائيات أن  هذه االحتياطات 

من السيولة المصرفية لدى بنك الجزائر، وقد قد رت قيمة هذه االحتياطات  99.0و 93.9مثلت ما بين 
 .1مليار دينار 709بحوالي  9519سنة 

ّ.ّعملياتّالسوقّالنقدية1.7.7
نظرا لكون أداة معد ل إعادة الخصم أصبحت عديمة الفعالية في امتصاص فائض السيولة النقدية 

إلى إدخال أداة جديدة للسياسة  9559، أضط ر بنك الجزائر ابتداء من شهر أفريل 9519-9551خالل الفترة 
النقدية تتمث ل في آلية استرجاع السيولة، حيث تعتمد هذه اآللية على قيام البنك المركزي بإعالن مناقصة 

نك السترجاع السيولة تشارك فيها البنوك التجارية، عن طريق وضع سيولتها على شكل ودائع لدى ب
الجزائر لفترة زمنية معينة مقابل حصولها على معد ل فائدة ثابت يحسب على أساس فترة االستحقاق. في 

، وبداية من شهر 9559البداية تم  استحداث أداة استرجاع السيولة لمدة سبعة أيام في شهر أفريل سنة 
استحدثت أداة استرجاع  9519 تم  استحداث أداة استرجاع السيولة لمدة ثالثة أشهر، وفي سنة 9550جوان 

 194.7بفضل آلية استرجاع السيولة تمكن بنك الجزائر من امتصاص ما قيمته  .2السيولة لمدة ستة أشهر

، كما 9550مليار دينار في سنة  055وحولي  ،9559مليار دينار جزائري من فائض السيولة النقدية سنة 
مليار دينار سنويا ابتداء من سنة  1155اع السيولة في قام بنك الجزائر بتثبيت المبلغ اإلجمالي السترج

95543.  
لت في تسهيلة أداة أخرى المتصاص فائض السيولة النقدية تمث   9550أدخل بنك الجزائر في جوان 

هي عبارة عن ودائع البنوك التجارية لدى بنك الجزائر على مدى يوم واحد و ة بالفائدة، الودائع المغل  
فائدة يعلن عنه بنك الجزائر، وقد ساهمت هذه األداة بشكل كبير في  معد لمصنفة على بياض مقابل و 

فوائض قد رت من إجمالي فائض السيولة، وقد %95امتصاص فائض السيولة النقدية بنسبة تزيد عن 
  .95114 مليار دينار جزائري سنة 1908السيولة الموظفة من طرف البنوك في إطار هذه األداة حوالي 

بالرغم من أن  قانون النقد  1443فيما يخص أداة السوق المفتوحة فقد طب قت ألول مر ة  في سنة 
لم يكن لهذه األداة دور يذكر في امتصاص  9519-9551قد نص عليها، وخالل الفترة   15-45والقرض 

                                                 
 .175(، ص.9519بنك الجزائر )  -1 

 .148(،. ص.1113بنك الجزائر )  -2 
، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية 1111-1111تراكم احتياطات الصرف األجنبي خالل الفترة (، فعالية بنك الجزائر في تعقيم 1114عبد العزيز طيبة ) -3 

 .31، ص. 11واإلنسانية، جامعة الشلف، العدد 
 .31عبد العزيز طيبة، ص.   -4 
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التداول بسبب فائض فائض السيولة وهذا راجع لمحدودية معامالت السندات العمومية من حيث الحجم و 
 السيولة الذي تمتعت به الخزينة العمومية خالل هذه الفترة.   

 
ّفيّمعالجةّالتضخمّّالماليةدورّالسياسةّ.1.7ّ

مع بداية األلفية الجديدة انتهجت الجزائر سياسة مالية جديدة تتمث ل في التوس ع في النفقات العامة 
نعاش النشاط وفق المقاربة الكينزية، التي ترتك ز على  أهمية دور الدولة من خالل اإلنفاق العام في دعم وا 

االقتصادي، وقد كان للوفرة المالية الكبيرة الناتجة عن ارتفاع األسعار دور هام في تعزيز وتكريس هذه 
السياسة، وسنحاول فيما يلي تحليل أثر السياسة المالية المتبعة على التضخم من خالل تحليل سياسة 

 وسياسة األنفاق العام. اإليرادات
ّسياسةّاإليراداتّالعامة1ّ..1.7

تعتبر السياسة الجبائية من أهم أدوات السياسة المالية المستخدمة في معالجة التضخم، حيث تلجأ 
الحكومة إلى زيادة معد الت الضرائب أو فرض ضرائب جديدة قصد تخفيض معد الت االستهالك مقابل 

ر، وبالتالي الحد  من الضغوط التضخمي ة، وللوقوف على مالمح السياسة الزيادة في معد الت االستثما
 الجبائية في الجزائر نعرض البيانات المدونة في الجدول التالي.

 )الوحدة: مليار دج(.7114ّ-7111البتروليةّخاللّالفترةّّوالجبايةّالعاديةّتطورّّ:(11.7جدولّرقم)

100*
PIBHH

FHH
  

100*
FHRFHH

FHH


 

الناتج الداخلي الخام 

خارج قطاع  –

 -المحروقات

PIBHH 

الجباية 

 البترولية

 -الفعلية-

FHR 

الجباية 

 البترولية

قانون -

 -المالية

FHLF 
 

الجبايةةةةةةةة 

 العادية

FHH 
 السنوات 

14.3 29.2 1362.6 964.4 840.6 398.2 2001 

15.9 33.9 1425.8 942.9 916.4 482.9 2002 

15.5 29.0 1809.8 1284.9 836.1 524.9 2003 

15.2 28.1 2066.1 1485.7 862.2 580.4 2004 

15.2 22.0 2908.3 2267.8 899 640.5 2005 

15.6 21.0 3434.9 2714 916 720.9 2006 

14.6 22.0 3478.6 2711.8 973 766.8 2007 

16.0 19.4 4968.8 4003.5 1715.4 965.3 2008 

16.7 33.0 3474.2 2327.6 1927 1146.6 2009 

16.6 31.5 4117.9 2820 1501.7 1297.9 2010 

16.3 28.5 5356.8 3829.7 1529.4 1527.1 2011 

17.9 32.0 5962.9 4054.3 1519 1908.6 2012 

17.4 35.6 5709.1 3678.1 1615.9 2031 2013 

16.6 38.0 5466.95 3388.35 1577.7 2078.6 2014 
Source: Ministère des finances ,Direction générale de la prévision et des politiques. 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/tresor/SROT2014.pdf, [28/12/2015]. 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/FRR2014.pdf, [28/12/2015]. 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB1014.pdf, [ 28/12/2015]. 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB1014.pdf
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن  الجباية العادية ال تزال مساهمتها ضعيفة في تكوين اإليرادات 
العامة مقارنة بالجباية البترولية، إذ تراوحت نسبة مساهمة الجباية العادية في حصيلة اإليرادات العامة 

خالل نفس  94وبنسبة مساهمة متوسطة قد رت بحوالي  95519-9551خالل الفترة  98و 91مابين
وهذا راجع للزيادة  2012و 9511 الفترة، كما نالحظ أن  الجباية العادية عرفت زيادة معتبرة خالل سنتي

لألجراء بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها أجور  (IRG)الكبيرة في حصيلة الضريبة على الدخل اإلجمالي
أثر رجعي خالل السنتين السابقتين، حيث تشير اإلحصائيات أن  اكبر نسبة زيادة في الوظيف العمومي وب

 9519ثم تليها سنة  ،03بحوالي 9511الحصيلة اإلجمالية للضريبة على الدخل اإلجمالي كانت سنة 
 حصيلة الضريبة على الدخل اإلجمالي في الجباية العادية اإلجماليةمع العلم أن  مساهمة  ،99بحوالي

من جهة أخرى نالحظ أن  الضغط  93.1و 94.0خالل السنتين السابقتين هي على الترتيب حوالي
حاصل قسمة الجباية العادية على الناتج الداخلي الخام خارج قطاع  -للجباية العادية  2الجبائي

 هخالل نفس الفترة السابقة، وتعتبر هذ 13وبمتوسط   17.4و 19.9ما بين تراوح  -المحروقات
النسبة ضعيفة مقارنة بمستوى الضغط الجبائي النموذجي الذي حدده العالم االقتصادي األسترالي كولن 

ضعف نسبة الضغط الجبائي للجباية العادية يعكس وجود إمكانيات متاحة غير  إن   .90 3كالرك وهو 
السياسة الجبائية  قطاع المحروقات، وبالتالي يمكن أن نستنتج  أن  مستغلة لزيادة اإليرادات الجبائية خارج 

التي عرفها االقتصاد الوطني التضخمي ة من الضغوط  لم تحد   9519-9551المتبعة في الجزائر خالل الفترة 
 خالل هذه الفترة.

ّ.ّسياسةّالنفقاتّالعامة7.1.7
سياسة إنفاقية توسعي ة وهذا بسبب الزيادة الكبيرة في  9519-9551لقد عرفت الجزائر خالل الفترة 

 1901بحوالي  9551األصول الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث قد رت حجم النفقات العامة لسنة 

مليار دينار، أي أن  النفقات العامة قد تضاعفت خالل الفترة  7300إلى  9519مليار دينار لترتفع سنة 
ن خمسة مرات، كما أن  في السنوات األخيرة أصبحت نفقات التسيير تشكل الجزء بأكثر م 9551-9519

إن  هذا االرتفاع الكبير في النفقات العامة لم تصاحبه زيادة  4.%35األكبر من النفقات العامة بنسبة تفوق 
 بنفس الوتيرة في الناتج الداخلي الخام وهذا ما يوض حه الجدول التالي.

                                                 
1- Ministère des finances ,Direction générale de la prévision et des politiques. 
 http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/donnees_statistique/Budget.pdf, [28/12/2015]. 

حيث يبحث عن اإلمكانيات المتاحة لالقتطاعات الضريبية لتحصيل أكبر  ،قياس فعالية ومردودية النظام الضريبيمؤش رات  الضغط الجبائي يعتبر من أهم -2
ة/ الناتج الداخلي اإليرادات دون إحداث ضرر في االقتصاد الوطني. يحسب الضغط الضريبي بالعالقة التالية: الضغط الضريبي = )اإليرادات الضريبية اإلجمالي

 111الخام (*
 .94، جامعة ورقلة، ص. 59ية في الجزائر، مجلة الباحث، العدد ( اإلصالحات الضريب9559مراد  ناصر،) -3

 .11، الجدول رقم 16الملحق رقم انظر  -4
 

 
 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/donnees_statistique/Budget.pdf
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7114ّ-7111تطورّنسبةّنموّالناتجّالداخليّالخامّخاللّالفترةّ:ّ(17.7جدولّرقم)
7111ّ7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّ7112ّّالسنوات
PIB% 9.5 0.3 7.9 9.9 0.4 1.7 9.9 

7112ّ7119ّ7111ّ7111ّ7117ّ7111ّ7114ّّالسنوات
PIB% 9.9 1.3 9.3 9.4 9.9 9.8 9.8 

                                   Source: Ministère des finances, Direction générale de la prévision et des politiques. 
                                                   http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB1014.pdf, 

[28/12/2015]. 

 

كانت  9519-9551نالحظ من الجدول أعاله، أن  معد الت نمو الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 
متذبذبة وضعيفة على العموم، حيث قد ر متوسط معد ل نمو الناتج الداخلي الخام خالل الفترة السابقة 

نفقات العامة، هذا هذه النسبة تعتبر ضعيفة وال تتناسب مع الزيادات الكبيرة في حجم ال ،9.7بحوالي 
االختالل يؤد ي إلى زيادة الضغوط التضخمي ة خاصة الناتجة عن التضخم المستورد، بسبب أن  معظم 

 الطلب الكلي تم  تلبيته عن طريق االستيراد بسبب ضعف الجهاز اإلنتاجي وقلة مرونته.
 

 
 

ّمدىّكفاءتهاّوقياسّالتضخمّفيّالجزائرّمؤش راتّّ.1
 

ألهم أنظمة األسعار في الجزائر، وتحليل تطور أهم مؤش رات قياس  سنقوم فيما يلي بعرض
 التضخم وتحليل مدى كفاءتها في قياس الضغوط التضخمي ة في الجزائر.

 
ّسياسةّاألسعارّفيّالجزائرّ.1.1

، منها ما كان يتالءم مع متطلبات النهج لقد عرفت الجزائر عدة أنظمة لألسعار منذ االستقالل
االشتراكي ومخططات التنمية ومنها ما يتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق، وفي ما يلي أهم األنظمة 

 المنتهجة منذ االستقالل.
1921ّّنظام األسعار قبل سنة.1.1.1ّ

مرحلة االستعمارية ال نتمي زت هذه الفترة باستمرار العمل بنظام األسعار الذي ورثته الجزائر ع
النظام على التحديد اإلداري  هذا ويرتكز، 14901جوان  95  خوالذي يستند إلى األمر الصادر بتاري

                                                 
1- Ministère du Commerce, Bilan des actions du secteur du commerce réalisées durant la période 1962-2012, p11. 

 http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers12/bilan62-12fr.pdf,  12/02/2015. 

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers12/bilan62-12fr.pdf
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ألسعار السلع والخدمات من طرف اإلدارة الفرنسية من أجل مواجهة الظروف االقتصادية واالجتماعية 
تم  ، حيث 1433 للحكومة الجزائرية سنةالتي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وكانت التدخالت األولى 

 : 1ل هذه اإلجراءات فيما يليمواصلة الرقابة على األسعار وتتمث  إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد و  اتخاذ
تحديد أسعار السلع المستوردة بحيث يعادل هامش الربح لهذه السلع هامش الربح الممنوح لتجار  -

 ؛الجملة والتجزئة
 ؛مستوردة ذات الطابع اإلستراتيجي بقرار من وزارة التجارةتحديد أسعار السلع ال -
تحسب أسعار كل السلع في مرحلة التوزيع على أساس أسعار اإلنتاج أو االستيراد مضافا إليها  -

 ا.دة مركزيهوامش الربح للجملة أو التجزئة المحد  
تجميد األسعار عند اإلنتاج لمعظم  38-98قررت الحكومة بموجب المرسوم  1438وفي سنة 

، وكان الهدف من هذا اإلجراء هو 51/51/14382الخدمات عند المستوى الذي كانت عليه في و السلع 
 في األسعار  بشكل عام واألسعار الحرة بشكل خاص. رتحقيق استقرا

1191ّ-1190نظام األسعار خالل الفترة .7.1.1ّ
وضع أنظمة لألسعار تتالءم مع تم  زت بتطبيق وتنفيذ المخططات التنموية وقد هذه الفترة تمي  

نموذج التنمية المنتهج من طرف الجزائر خالل هذه الفترة، والهدف من هذه األنظمة هو الحفاظ على 
  :3اعتماد أربعة أنظمة وهي 1485-1475 خالل الفترةتم  قد و استقرار األسعار 

الخدمات التي تدخل في انجاز برامج االستثمار المقررة حسب أسعار السلع و تخص  أ(ّاألسعارّالقارة:
إعادة تم  التقديرات الواردة في مخططات التنمية، ومن أجل المحافظة على أسعار هذه السلع فإنه ال ي

ّة ومواد البناء.وهي تشمل منتجات صناعة الحديد والصلب، الصناعة التعديني   ،تقييمها
ها ضرورية وتوصف على أن   ،هي أسعار السلع والخدمات ذات االستهالك الواسع الثابتة:ب(ّاألسعارّ

القهوة،  :بالنسبة للسكان وتحدد من طرف وزارة التجارة عن طريق مرسوم وزاري، ومن بين هذه السلع نجد
ّغيرها.و السكر، الحبوب 

بعين االعتبار تكاليف اإلنتاج  ق األمر بتحديد أسعار بعض السلع دون اخذيتعل  ج(ّاألسعارّالخاصة:ّ
ة بمواد االستهالك أو تدعيم المرجعية أو تكاليف التوزيع، وهذا بهدف تزويد بعض الفئات السكانية المعوز  

المستثمرات الفالحية بالمواد األولية والتجهيزات الضرورية بهدف تشجيعها و بعض المؤسسات الصناعية 
ّوتطويرها.

ّالمراقبة: ّاألسعار الخدمات التي ال ينطبق عليها أي نمط من أنماط السعر و ميع السلع تخص ج د(
 السابقة، والمقصود بالمراقبة هنا هو التحديد المباشر لألسعار أو تسقيفها أو تحديد هوامشها الربحية. 

                                                 
1- BENISSAD, H. (1991), La réforme économique en Algérie (ou l'indicible ajustement structurel), Ed. OPU, Alger, pp.46-47 
2- Bali, H. (1993), Inflation et Mal-développement en Algérie, OPU, Alger, p.89. 

 

 .3-9(، ص ص.9554المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ) -3 
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1929ّ-1921نظامّاألسعارّخاللّالفترةّّ.1.1.1
تجاوز تم  ك سياسة األسعار المطبقة في سنوات السبعينات، حيث ظهرت بوادر تفك   1477منذ سنة 

 : 1هذه السياسة بشكل واضح على مستوى الواقع  وقد تجلى ذلك من خالل
مكلفة أساسا الدواوين العمومية الالمنصوص عليها من طرف المؤسسات و عدم احترام األسعار  -

 ؛بالتطبيق الدقيق لها
 ؛المنصوص عليها بسبب قلة الرقابةعدم تقيد القطاع الخاص باألسعار  -
الخدمات سواء المحلية أو دة بين الطلب والعرض من السلع و ارتفاع األسعار بسبب الفجوة المتزاي -

 ؛المستوردة
 .1478حل المعهد الوطني لألسعار سنة  -

كلفت بتقييم نظام  ،إنشاء لجنة وزارية مشتركة 1481سنة تم  من أجل تجاوز اإلختالالت السابقة 
عادة صياغته وفقا لتوجيهات المخطط ااأل في تم  أهداف المرحلة الجديدة، ليلخماسي األول و سعار القائم وا 

 تبني نظام أسعار جديد اشتمل على نوعين من نظام األسعار: 1489في أكتوبر سنة 
الواسع  والتي الخدمات األساسية ذات االستهالك ق األمر بأسعار السلع و يتعل  :ّدةنظامّاألسعارّالمحدّ ّ(أ

تحديد األسعار مركزيا تم  لها تأثير مباشر على االقتصاد الوطني أو على القدرة الشرائية لمواطنين، حيث ي
الوالي فيما يخص بعض  بواسطة )مراسيم، مقرر وزاري مشترك، مقرر وزاري(، أو عن طريق قرارات

ّ .2الخدمات ذات الطابع المحليالسلع و 
الخدمات التي ال تخضع للنظام السابق، وهو يخص هذا النظام أسعار السلع و  :بةنظامّاألسعارّالمراقّ(ب

يقوم على حساب المستوى العادي لتكاليف اإلنتاج والتوزيع، وعلى ربط ارتفاع التكاليف بارتفاع األسعار، 
حتى يتسنى للدولة تمويل هذه  ،على توضيح الفوارق بين األسعار الحقيقية واألسعار المثبتة يرتك ز وكذلك

  .3الفوارق وعدم اإلخالل بالتوازنات المالية للمؤسسات الوطنية
1929ّّنظامّاألسعارّبعدّسنةّ.4.1.1

تبني سياسة تم   ،ه الجزائر نحو اقتصاد السوقمع بداية اإلصالحات االقتصادية المرتبطة بتوج  
عطاء الحرية لألعوان االقتصاديين في تحديد جديدة لألسعار ترتك   ز على التحرير الشبه الكامل لألسعار وا 

 19-84أسعار السلع والخدمات حسب قانون العرض والطلب، هذه السياسة تبلورت في أحكام القانون رقم 
1484جويلية  50المؤرخ في 

 على نوعين من األسعار: أشتملق باألسعار والذي المتعل   4

                                                 
1 - Bali, H. (1993), pp. 96-97. 
2 - Bali, H. (1993), p.102. 

، ملتقى وطني حول التضخم في الجزائر، كلية العلوم 1989و 1966(، مداخلة تحت عنوان: نظام األسعار في الجزائر بين سنة 1113الدراجي شعوة ) - 3 
 . 13أكتوبر، ص.  19و18جيجل،  –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يحي 

 .19د (، العد1989الجريدة الرسمية ) - 4 
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ّاّ(أ ّالمقنّ نظام ّنةألسعار تهدف الدولة من وراء هذا النظام إلى االستمرار في حماية القدرة الشرائية :
 د أشكال تدخل الدولة في النظام من للمستهلكين وتشجيع النشطات االقتصادية اإلستراتيجية، وتتجس  

ّ :1خالل
حتى ال ترتفع ضمان األسعار في مرحلة اإلنتاج وهذا عن طرق تقديم الدعم في هذه المرحلة  -

األسعار في مرحلة االستهالك، هذا الدعم يمس المنتجات االستهالكية مثل: الحبوب وبذور 
 إلخ؛الحبوب، الطماطم الصناعية، البنجر السكري، حليب البقر الطازج، البطاطا...

   تسقيف األسعار أو الهوامش على السلع والخدمات ذات األولوية االقتصادية  واالجتماعية مثل:   -
المياه الصالحة للشرب، الخدمات الطبية، العتاد الفالحي  ،الكهرباء، الغاز، المنتجات البترولية

 إلخ.الكراء....و والزراعي، النقل 
هذا النظام يخص أسعار كل السلع والخدمات التي ال تخضع لنظام :ّرحّبهانظامّاألسعارّالمصّ ّ(بّ

الخدمات تبعا لظروف السوق ولكن بشرط التصريح وهو يسمح بتغيير أسعار السلع و  نة،األسعار المقن  
ة، وهذا بإبراز تكاليف اإلنتاج والضرائب لدى السلطات العمومية المختص   اإلنتاجعنها وتبريرها عند 

 والرسوم والهوامش من أجل تشجيع المنافسة.
عدة على حل أزمة المديونية الخارجية لت للمسامع ضغط المؤسسات المالية الدولية التي تدخ   
رح المص   لصالح نظام األسعارنة صت نسبة السلع والخدمات المدرجة تحت نظام األسعار المقن  تقل   ،للبالد

جويلية سنة  14 المؤرخ في 59-59بها، وتدعمت عملية تحرير األسعار أكثر بعد صدور القانون رقم 
9559

ّ.1440جانفي  90المؤرخ في  40-53والمتمم للقانون رقم  معد لالمتعلق بالمنافسة ال 2
ّ

ّقياسّالتضخمّفيّالجزائرمؤش راتّّ.ّتطور7.1
ح المقاييس الدالة على وجود ضغوط تضخمي ة في إي        إن  قياس حركة األسعار هو ابسط وأوض 

لجزائر يقوم الديوان اقتصاد، لهذا تكتسب األرقم القياسية لألسعار أهمية كبيرة  في هذا الخصوص. في ا
بنشر بيانات دورية عن ثالثة مؤش رات رئيسية لألرقام القياسية لألسعار: الرقم  (O.N.S)الوطني لإلحصاء 

القياسي ألسعار االستهالك، الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج الصناعي والرقم القياسي ألسعار الجملة 
س آخر مهم لقياس حركة األسعار يعتمد عليه عدد للخضر والفواكه.إضافة للمؤشرات السابقة يوجد مقيا

كبير من االقتصاديين من بينهم خبراء صندوق النقد الدولي، هو المخف ض الضمني للناتج الداخلي الخام، 
 وسنتطرق فيما يلي لتحليل تطور أهم هذه المؤشرات.

 
 

                                                 
 .17(، ص. 1113الدراجي شعوة ) -1
 .43العدد ، (1113الجريدة الرسمية ) -2
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ّ(DPIB)ضّّالضمنيّللناتجّالداخليّالخامّفيّالجزائرالمخفّ مؤش رّّتطور.1.7.1ّ
يقيس التغي ر في المستوى العام لألسعار، وهو  الداخلي الخامض الضمني للناتج المخف  إن مؤش ر 

عبارة عن حاصل قسمة الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية على الناتج الداخلي الخام باألسعار 
 والخدمات السلع أسعار جميع على ،كسعار االستهالخالفا للرقم القياسي أل رالمؤش   هذا ويحتويالثابتة، 
، والبيانات التالية النهائية واالستهالكية اإلنتاجية ،طيةيالوس السلع من الوطني االقتصاد في الموجودة

ح معد ل التغي ر السنوي  لهذا المؤشر خالل الفترة    .1022-1000توض 
 

7111ّ-7111الداخليّالخامّفيّالجزائرّضّالضمنيّللناتجّرّالسنويّللمخفّ التغيّ ّمعد ل تطورّ:(11.7جدولّرقم)
ّ%DPIBّّالسنوات %DPIBّالسنوات
7111ّ24.6 7112ّ6.4 

7111ّ-2.01 7112ّ15.76 

7117ّ1.32 7119ّ-11.16 

7111ّ8.33 7111ّ16.12 

7114ّ12.25 7111ّ17.79 

7115ّ16.13 7117ّ5.63 

7116ّ10.55 7111ّ2.43 

  .بيانات البنك الدولي المصدر:                           
                        http://donnees.banquemondiale.org, 02/01/2015. 

 

ر التغي   معد لتباين كبير في أعاله، أن  هناك تغي رات غير منتظمة و نالحظ من خالل الجدول 
حوالي  9555، فقد بلغ سنة 9519-9555 للناتج الداخلي الخام خالل الفترةض الضمني السنوي للمخف  

هذا يدل على و ، %2.01-بحوالي قد رحيث  9551انخفاض كبير سنة  معد لبعدها عرف هذا ال، 99.3%
بنسبة  9554انخفاض مهم في المستوى العام لألسعار، هذا األخير عرف انخفاض كبير مرة أخرى سنة 

في األسواق  النفطبات التي عرفتها أسعار رات الحادة إلى التقل  السبب الرئيسي لهذه التغي  يعود و  ،-11.13%
ام يدخل في ض الضمني للناتج الداخلي الخالمخف  مؤش ر  . فكما هو معلوم فإن  ل هذه الفترةالدولية خال

في الناتج الداخلي صادرات المحروقات في الجزائر تساهم بنسبة كبيرة  ، وبما أن  حسابه أسعار الصادرات
رات التي تطرأ على هذا المؤش ر، ر بشكل كبير التغي  يفس   النفطارتفاع أسعار و انخفاض  الخام فإن  

حالبياني المنحنى و  ر السنوي للمخفض الضمني للناتج الداخلي التغي   معد لاالرتباط بين درجة  التالي يوض 
  .صحاري الجزائر طنف معد ل التغي ر السنوي ألسعارالخام و 

 
 

http://donnees.banquemondiale.org/
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 1013-1000االرتباط بين معّدل تغير المخفض الضمني ومعّدل تغير أسعار النفط خالل الفترة  (:27.شكل رقم)

 
 . 9555-9519 (OPEC)النشرة اإلحصائية السنوية ألوبك( و 13.1الجدول رقم)بيانات  المصدر:

 
ر تغي   بين معد ل تغي ر أسعار النفط ومعد لقوي هناك ارتباط  أن   أعاله، المنحنى البيانينالحظ من 

إلى  9554ى االنخفاض الكبير ألسعار النفط لسنة حيث أد   ،ض الضمني للناتج الداخلي الخامالمخف  
بينهما     معامل االرتباط الخطيا في معد ل تغي ر المخف ض الضمني، وهذا ما يؤك ده انخفاض كبير أيض

ض الضمني للناتج الداخلي المخف  و طردية قوية بين أسعار النفط يدل على وجود عالقة وهو  ،)5.871(
  للتضخم في الجزائر.  ار ال يعتبر مقياس جيدهذا  المؤش   بالتالي فإن  و الخام في الجزائر، 

ّ(IPPI)فيّالجزائرالقياسيّألسعارّاإلنتاجّالصناعيّّالرقم تطور.7.7.1ّ
يصدر الديوان الوطني لإلحصائيات بيانات ثالثية عن الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج       

الصناعي، ويشتمل هذا الرقم على أسعار الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم ماعدا تكاليف 
 %85مؤسسة عمومية، وهذه العينة تغطي ما يقارب  107النقل، ويتم  حسابه انطالقا من عينة تتكون من 

توض ح  لتاليةالمعتمدة كسنة أساس. والبيانات ا 1484ن المبيعات اإلجمالية للقطاع الصناعي لسنة م
9519-9551تطور هذا الرقم القياسي خالل الفترة 

2.  
 

 
 
 

                                                 
 بين متغيرين يعطى بالعالقة الرياضية التالية:الخطي  معامل االرتباط -1  
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2 -  ONS (2011), IPPI (2001 – 2011), Collections Statistiques N° 175/2011, p51. 
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 1011-2001للفترة  ألسعار اإلنتاج الصناعي للمؤسسات العمومية الرقم القياسي ّتطور (:14.2جدولّرقم)

ّالسنوات
قطاعّّالصناعةّخارج

ّالصناعةّالتحويليةّالمحروقات

IPPIّالتغير% IPPIّالتغير% 

2001 829.3 1.1 825.5 1.1 

2002 611.8 1.6 836.7 1.4 

2003 878 4.2 872.0 4.2 

2001 920.3 4.8 913.3 4.7 

2001 961.9 4.5 953.3 4.4 

2001 987.6 2.7 975.5 2.3 

2001 1029.4 4.2 1016.8 4.2 

2001 1088.3 5.7 1065.7 4.8 

2009 1125.1 3.4 1097.6 3 

2010 1160 3.1 1134.5 3.4 

2011 1184.9 2.1 1146.3 1 

2012 1216.2 2.6 1158.6 1.1 

2013 1218.4 0.2 1174.9 1.4 

2011 1228.15 0.8 1189.25 1.2 
                                 Source: - ONS (2011), IPPI (2001 – 2011), Collections Statistiques N° 175/2011, p6. تقريبية   )*(معطيات  

                                              - ONS,IPPI,2012-2014  

                                              http://www.ons.dz/-Prix-a-la-Production-Industrielle-.html, 31/01/2016. 

 

نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن  الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج الصناعي للمؤسسات العمومية 
في تزايد مستمر، سواء بالنسبة للصناعة خارج قطاع المحروقات أو الصناعة التحويلية، حيث قد ر 

بالنسبة للصناعة خارج قطاع المحروقات  %9.10بحوالي 9519-9551متوسط معد ل التضخم خالل الفترة 
 %0.7بنسبة  9558بالنسبة للصناعة التحويلية، وقد بلغ معد ل التضخم أعلى قيمة له سنة  %1.96و

للصناعة التحويلية. في المقابل تشير إحصائيات الديوان  %9.8للصناعة خارج قطاع المحروقات و
لقياسي لإلنتاج الصناعي للمؤسسات الخاصة خالل الوطني لإلحصاء أن  متوسط معد ل التضخم للرقم ا

، وهذا يدل على أن  المستوى العام ألسعار اإلنتاج الصناعي %1.9نفس الفترة السابقة يقد ر بحوالي 
 المستوى العام ألسعار اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي.  للقطاع الخاص أقل من
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ّ(IPC)فيّالجزائرالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّ تطورّ.1.7.1
سنة باعتبارها  ،1989بداية  1لمدينة الجزائرسنقوم بدراسة  تطور الرقم  القياسي ألسعار االستهالك     

 ، وقد قسمنا الدراسة إلى فترتينبداية اإلصالحات االقتصادية المرتك زة على  ميكانيزمات اقتصاد السوق
 برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو.زمنيتين: فترة اإلصالحات االقتصادية وفترة تنفيذ 

ح تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك خالل فترة الجدول  إن  :7111ّ-1991الفترةّأ(ّ التالي يوض 
 اإلصالحات االقتصادية.

ّ
 (111=1989) 7111-1991للفترةّّلمدينةّالجزائرّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّتطورّ(:15.7جدولّرقم)

1110ّ1111ّ1111ّ1113ّ1111ّ1115ّ1111ّ1119ّ1119ّ1111ّ1000ّّالسنوات

IPC 117.9 148.4 195.4 235.5 303.9 394.4 468.1 494.9 519.4 533.2 535 

 0.34 2.66 4.95 5.73 18.69 29.78 29.04 20.52 31.67 25.87 17.90 %التغير

Source: ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, Indice des Prix, Alger, p.83. 
                http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4-INDICE_.pdf, [30/01/2016]. 

 

نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن  الرقم القياسي ألسعار االستهالك في تزايد مستمر، حيث قد ر متوسط 
ويعتبر هذا المعد ل جد مرتفع وهو يعكس حجم ، %17بحوالي 9555-1445معد ل التضخم خالل الفترة 

موما يمكن أن  نمي ز الضغوط التضخمي ة الكبيرة التي تعرض لها االقتصاد الوطني خالل هذه الفترة . وع
 هنا بين مرحلتين:

في هذه المرحلة عرف معد ل التضخم مستويات مرتفعة، حيث لم يقل  :1996-1991المرحلة األولى  -
، ويرجع االرتفاع الكبير في معد الت التضخم خالل هذه الفترة %99حوالي  1449، وقد بلغ سنة %18عن 

 إلى عدة عوامل نذكر منها:
، ومرورا بقانون 1484من سنة  19-84التحرير المستمر لألسعار والذي بدأ مع إصدار القانون  -    

 ؛1440المنافسة المعتمد في شهر جانفي 
وبنسبة   1441سنة  %99التخفيض المستمر في قيمة الدينار الجزائري، حيث خف ضت قيمته بنسبة  -    
  ؛1449سنة  95%
إلى  1445دج سنة  1555حيث ارتفع الحد األدنى لألجر المضمون من  الزيادة في األجور، -    

1449دج سنة 9555
2. 

                                                 
رأسها وزارة المالية  إن الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمدينة الجزائر أكثر دقة من الرقم القياسي الوطني، لهذا فإن المؤسسات الحكومية في الجزائر وعلى -1

 تعتمد بيانات الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمدينة الجزائر في عرضها لمعد الت التضخم في الجزائر. 
2 - http://www.ons.dz/IMG/pdf/Masse-salarial.pdf, 28/12/2015. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4-INDICE_.pdf
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شهدت معد الت التضخم في هذه المرحلة انخفاضا متواصال، حيث  :1996-1991المرحلة الثانية  -
، ويرجع االنخفاض في معد الت التضخم خالل هذه الفترة %5.99بحوالي  9555عرف أدنى قيمة له سنة 

عدة عوامل أهمها التطبيق الصارم لإلجراءات المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي في إطار  إلى
 برنامج التعديل الهيكلي، ومن بين هذه اإلجراءات والعوامل نذكر ما يلي:

 التقليص في حجم النفقات العمومية وتحرير التجارة الخارجية؛  -    
 التحكم في األجور والكتلة النقدية؛ -    
 تراجع مستوى الطلب الكلي بسبب البطالة والر كود االقتصادي. -    
التالي يوض ح تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك خالل فترة الجدول  إن   :7114-7111الفترةّّب(

ّتنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو.
ّ

 (111=1111)7114-2001للفترةّّلمدينةّالجزائرّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّتطورّ(:16.2جدولّرقم)
1001ّ1001ّ1003ّ1001ّ1005ّ1001ّ1009ّّالسنوات

IPC 200 202.12 201.81 209.91 222.18 221.01 226.11 

 2.86 1.22 2.26 2.98 1.18 2.12 - %التغير

1009ّ1001ّ1010ّ1011ّ1011ّ1013ّ1011ّّالسنوات

IPC 212.96 222.20 228.12 211.29 211.01 280.09 281.88 

 1.91 2.11 6.69 1.11 2.92 1.81 1.68 %التغير

                        Source: - ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, Indice des Prix, Alger, P83. 
                                          http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4-INDICE_.pdf , [30/01/2016]. 
                                        - ONS, indices des prix, 2012-2014 
                                           http://www.ons.dz/-Indice-des-prix-a-la-consommation,124-.html, [30/01/2016]. 

 

 
معد الت التضخم قد عادت لالرتفاع مرة أخرى مقارنة بالفترة  أن   نالحظ من خالل الجدول أعاله      
، وكانت أعلى %3.93ب  1114-1111، حيث قد ر متوسط معد ل التضخم خالل الفترة 1997-1111

، يرجع هذا االرتفاع الجديد في معد الت التضخم إلى عدة أسباب نذكر %8.9بحوالي  1111قيمة له سنة 
 منها ما يلي:

الية ، والتي رصدت لها مبالغ م1111تنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي الثالثة بداية من سنة  -
 ؛مليار دينار جزائري 15111ضخمة فاقت 

 الزيادة في األرصدة النقدية الخارجية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية؛ -
بسبب دفع المستحقات والمخلفات المالية الناتجة عن  1111الزيادة الكبيرة في كتلة األجور سنة  -

 تطبيق شبكة األجور الجديدة ونظام التعويضات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي.

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4-INDICE_.pdf
http://www.ons.dz/-Indice-des-prix-a-la-consommation,124-.html


 تحليل ظاهرة التضخم في الجزائر                                                                   الثاني:         الفصل 
 

84 
 

ّبالجزائرالتضخمي ةّكفاءةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّفيّقياسّالضغوطّّ.1.1
السياسة المالية المنتهجة خالل الفترة و من خالل التحليل السابق ألسباب التضخم في الجزائر 

ت في حجم النفقات العامة، إال  أن  معد الو المستمرة الكبيرة نالحظ أنه بالرغم من الزيادة  ،1111-1114
مدى  ضرورة تحليلهذا األمر يقودنا إلى  ،8.89و 1.43، حيث تراوحت بين كانت متذبذبةالتضخم 

-1111خالل الفترة التضخمي ة ك في الجزائر في قياس الضغوط كفاءة الرقم القياسي ألسعار االستهال
ر تابع تحليل االنحدار واالرتباط بين الرقم القياسي ألسعار االستهالك كمتغي  بقوم من أجل هذا سن .1114

 مقارنتها مع القترة، و 1114-1111ي الجزائر خالل لظاهرة التضخم ف المفس رةالمستقلة المتغي رات بعض و 
سياسة اقتصادية انكماشية في إطار برنامج التعديل خالل تلك الفترة أين انتهجت الجزائر ، 1111 -1991

الجزائر في تلك الفترة عرفت تحرير كبير  كما أن   ،الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي
 لألسعار. 

7111ّ-1991تحليلّاالنحدارّواالرتباطّخاللّالفترةّّ.1.1.1
االنحدار واالرتباط بين الرقم القياسي ألسعار االستهالك سوف نقوم بتحليل IPC  والمتغي رات

ح ويقيس قوة العالقة بين هذه المتغي رات، بعدها سنقوم  المفس رة من خالل بناء نموذج انحدار خطي  يوض 
رات الحاصلة في المتغي رات بتحليل المرونات لمعرفة مدى حساسية الرقم القياسي ألسعار االستهالك للتغي  

 المفس رة.
المتغي رات المفس رة انطالقا من أهم النظريات المفس رة  قمنا باختيارالمفس رة:ّأ(ّالدراسةّالوصفيةّللمتغيراتّ

للتضخم المدرجة في الفصل األول، وأيضا من خالل أهم أسباب التضخم في الجزائر التي أشرنا إليها 
ّسابقا، وتتمث ل المتغي رات المفس رة المقترحة فيما يلي:

الناتج الداخلي الخام  - PIB؛ 
ة الكتلة النقدي - 2M؛ 
النفقات العامة  - DG؛ 
قيمة الواردات  - IMP؛ 
دوالر أمريكي 1سعر صرف الدينار الجزائري مقابل  - S1

. 
إن الجدول والمنحنى البياني التالي يوض حان تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك والمتغي رات المفس رة 

 السابقة.
 

 
 

                                                 
ألول مرة   قمنا باختيار سعر صرف الدوالر األمريكي بدل العملة األوربية الموحدة  األورو، ألن هذه األخيرة  تّم إدخالها  في العمليات المصرفية -1

 .1444سنة 
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ّ) الوحدة: مليار دج( 7111-1991تطورّأهمّالمتغي راتّالمفس رةّلظاهرةّالتضخمّخاللّالفترةّ(:12.7ّ)رقمّجدول

𝑰𝑷𝑪(𝟐𝟎𝟎𝟏ّالسنوات = 𝟏𝟎𝟎)  𝑫𝑮ّّ𝑴𝟐ّّ𝑰𝑴𝑷ّّ𝑷𝑰𝑩ّّ𝑺ّ-ّدج-ّ

1991ّ21.16 136.5 343 87 554.4 9 

1991ّ26.64 212.1 415.2 139.2 862.1 18.5 

1997ّ35.08 420.1 515.9 188.5 1074.6 21.8 

1991ّ42.28 476.6 627.4 205 1189.7 23.4 

1994ّ54.54 566.3 723.5 340.1 1487.4 35.1 

1995ّ70.79 759.5 799.5 513.2 2004.9 47.74 

1996ّ84.03 724.5 915 498.3 2570 54.75 

1992ّ88.82 845.1 1081.5 501.5 2780.1 57.71 

1992ّ93.26 875.6 1592.4 522.3 2830.4 58.74 

1999ّ95.68 931.5 1789.3 610.6 3238.2 66.64 

7111ّ95.97 1178 2022.5 690.4 4123.5 75.28 
        Source: http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.htm, [30/01/2016].  

 

 7111-1991تطورّأهمّالمتغي راتّالمفس رةّلظاهرةّالتضخمّخاللّالفترةّّ:(1.7رقم)ّشكل
 

 
 .(17.1جدول رقم)البيانات  المصدر:ّ              

 

أن  هناك اتجاه عام نحو الزيادة بالنسبة لكل المتغي رات  ،نالحظ من الجدول والمنحنى البياني أعاله
المفس رة، ومن جهة أخرى نالحظ إمكانية وجود عالقة خطية بين المتغي رات المفس رة فيما بينها وللتأكد من 
ح قيم معامل  ذلك سوف نقوم بحساب مصفوفة االرتباط بين المتغي رات المفس رة، والجدول التالي يوض 

 خطي لكل متغي ر بالنسبة للمتغي رات األخرى.االرتباط ال
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  7111-1991مصفوفةّاالرتباطّبينّالمتغي راتّالمفس رةّخاللّالفترةّ(:12.7ّ)رقمّجدول
 
 
 
 

 (. 17.9باالعتماد على بيانات الجدول رقم) Eviews9مخرجات برمجية  المصدر:

 
ة قوية بين كل المتغي رات هناك عالق أن  بين المتغي رات المفس رة أعاله، نالحظ من مصفوفة االرتباط 

 . 1.99و 1.89، حيت يترواح معامل االرتباط الخطي بين المفس رة
تتمثل الدراسة القياسية  في بناء نموذج انحدار خطي بين الرقم القياسي ألسعار  :ب(ّالدراسةّالقياسية

كمتغير تابع والمتغي رات المفس رة للتضخم السابقة، ونظرا لوجود عدد قليل من  (IPC)االستهالك 
قوي بين المتغي رات  1خطي متعدد إضافة إلى وجود ارتباط   -مشاهدة فقط 11 –لكل متغير  تالمشاهدا

طي المفس رة فيما بينها، فإننا سوف نقوم ببناء نموذج انحدار خطي بسيط  بدال من نموذج االنحدار الخ
ّالمتعدد وهذا تفاديا للنتائج غير الصحيحة وغير الدقيقة الختبارات اإلحصائية  الخاصة بجودة النموذج .

 باالعتمادإن الجدول التالي يلخ ص نتائج الدراسة القياسية لمختلف نماذج االنحدار الخطي البسيط 
بعد إجراء مختلف وهذا  (EVIEWS9)على مخرجات البرنامج المتخصص في القياس االقتصادي 

 االختبارات اإلحصائية والمتمثلة في:
 المقد رة ؛ معنوية  المعالم رالختبا  (t-Statistic)ستيودنتاختبار  -
 معنوية  النوذج المقد ر ككل؛ رالختبا (F-Statistic)اختبار فيشر -
 ؛عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء رلالختبا  (Darbun Watson-stat)اختبار داربن واتسون -
 المفس ر المتغي رلقياس قوة االرتباط بين   2R ( Adjusted R-squared)معامل االنحدار المعد ل -

 والمتغي ر التابع.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المستقلة وهذاالمتغي رات هي ظاهرة تحدث عندما يكون هناك ارتباط وعالقة بين متغيرين أو أكثر من    (Multicolinéarité)مشكلة االرتباط الخطي المتعدد -1 

 . 1934اكتشافها أول مرة من طرف العالم اإلحصائي فيشر سنة تم  إلى نتائج مغلوطة في االختبارات اإلحصائية،  وقد يؤد ي 

  S IMP M2 PIB DG 

S 1.00 0.99 0.92 0.99 0.98 

IMP 0.99 1.00 0.89 0.96 0.98 

M2 0.92 0.89 1.00 0.95 0.92 

PIB 0.99 0.96 0.95 1.00 0.97 

DG 0.98 0.98 0.92 0.97 1.00 



 تحليل ظاهرة التضخم في الجزائر                                                                   الثاني:         الفصل 
 

87 
 

7111ّ-1991نتائجّالدراسةّالقياسيةّخاللّالفترةّ(:19.7ّ)رقمّجدول
2Rّّذوّالداللةّاالحصائيةّقد رالنموذجّالمّالشكلّالرياضيّللنموذج

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝐷𝐺) + 𝜇     (1)  𝐼𝑃�̂� = 0.097(𝐷𝐺)  0.903 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝑀2) + 𝜇         (2)  𝐼𝑃�̂� = 0.06(𝑀2)  0.663 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝑃𝐼𝐵) + 𝜇      (3) 𝐼𝑃�̂� = 0.03(𝑃𝐼𝐵)  0.86 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝑆) + 𝜇         (4) 𝐼𝑃�̂� = 1.47(𝑆)  0.95 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝐼𝑀𝑃) + 𝜇    (5) 𝐼𝑃�̂� = 0.16(𝐼𝑀𝑃)  0.917 

 .11أنظر الملحق رقم (.،17.9باالعتماد على بيانات الجدول رقم) Eviews9مخرجات برمجية  المصدر:ّ

 
بين   - 0,7أكبر من  التحديدمعامل   -نالحظ من الجدول أ عاله أن  هناك ارتباط  قوي موجب 

سعر  ،PIB)( الناتج الداخلي الخام، DG)( كل من اإلنفاق العامو  IPC)( كالرقم القياسي ألسعار االستهال
 هناك ارتباط ضعيف بين الرقم القياسي ألسعار االستهالك ينماب، IMP)( الوارداتوحجم  S)( الصرف

من الدراسة الخاصة بتحليل النموذج الثاني لهذا سوف نستبعد ، M)2( حجم الكتلة النقدية المتداولةو 
 المرونات.

نهدف من خالل تحليل المرونات إلى معرفة درجة حساسية الرقم القياسي ألسعار  :ج(ّتحليلّالمورناتّ 
االستهالك للتغيرات التي تحدث على مستوى  المتغي رات المستقلة السابقة والجدول التالي يوض ح  قيمة 

 المرونة بالنسبة لكل متغير مستقل. 
 

7111ّ-1991الكّخاللّالفترةّقياسّمرونةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالسته(:71.7ّ)رقمّجدول
ّالخامسّالرابعّالثالثّاألولّالنماذجّ

   حسابّالمرونة:

 
 

XbcY

Y

X

Xd

Yd
E

ˆˆˆ

ˆ

ˆ



 

0.976 0.962 0.862 0.97 

 من إعداد الطالب بناء على العالقة الرياضية لحساب المرونة . المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن  درجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك عموما متوسطة 
 بالنسبة لكل المتغي رات و تقترب من الواحد، والمعنى االقتصادي لهذه القيم هو كاألتي:

 .%9.76 تؤدي إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار االستهالك بنسبة %11زيادة النفقات العامة بنسبة  -
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 بنسبة كاالستهال إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار تؤدي %11زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة  -
9.61%. 

 .%8.61 تؤدي إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار االستهالك بنسبة %11زيادة سعر الصرف بنسبة  -
 .%9.7 االستهالك بنسبة تؤدي إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار %11زيادة حجم الواردات بنسبة  -

7114ّ-7111.ّتحليلّاالنحدارّواالرتباطّخاللّالفترة7.1.1ّ
بين الرقم القياسي ألسعار  1114-1111سنقوم ببناء نموذج انحدار خطي بسيط خالل الفترة 

االستهالك كمتغي ر تابع وبين المتغي رات المفس رة للتضخم في الجزائر المقترحة في السابق، ونقوم أيضا 
اصلة في المتغي رات بتحليل المرونات لمعرفة مدى حساسية الرقم القياسي ألسعار االستهالك للتغي رات الح

 .1111-1991المفس رة ومقارنتها مع مثيالتها خالل الفترة 
ّ ّللمتغيرات ّالوصفية ّالدراسة ّأ( سنعتمد على نفس المتغي رات المستقلة السابقة ذات الداللة المفس رة:

 .1114-1111اإلحصائية، والجدول والشكل البياني التاليين يوض حان تطور هذه المتغي رات خالل الفترة 
 
 ) الوحدة: مليار دج(7114ّ-7111تطورّأهمّالمتغي راتّالمفس رةّلظاهرةّالتضخمّخاللّالفترةّ(:71.7ّ)رقمّجدول

𝑰𝑷𝑪(𝟐𝟎𝟎𝟏 السنوات = 𝟏𝟎𝟎)  𝑫𝑮  𝑰𝑴𝑷ّّ𝑷𝑰𝑩ّّ𝑺-ّدج-ّ

1002 200 1320.9 764.8 4227.1 77.26 

1001 202.12 1550.6 957 4522.7 79.68 

1002 201.81 1639.2 1047.4 5252.3 77.3 

1002 109.95 1888.8 1314.3 6149.1 72.06 

1002 111.47 2052 1493.6 7562 73.36 

1002 114.05 2452.9 1558.5 8514.8 72.64 

1002 118.24 3108.6 1916.8 9366.5 69.36 

1002 123.98 4190.9 2572 11077.1 64.58 

1002 131.1 4246.3 2854.8 10006.8 72.64 

1020 136.23 4466.8 3011.8 12034.4 74.4 

1022 142.39 5731.3 3442.5 14481 72.85 

1021 155.1 7058.1 3906.7 16208.7 77.55 

1022 160.11 6024 4368.1 16643.8 79.38 

1022 164.77 6995.7 4719.2 17205.1 80.56 
        Source : - http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.htm, [30/01/2016].          
                    - 

Ministère des finances, Direction générale de la prévision et des politiques. 
                     http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, [28/12/2015]. 
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 7114-7111تطورّأهمّالمتغي راتّالمفس رةّلظاهرةّالتضخمّخاللّالفترةّّ:(4.7رقم)ّشكل
 

ّ
 .(11.1جدول رقم)البيانات  المصدر:ّ              

 
إن  الجدول التالي يلخص نتائج الدراسة القياسية لمختلف نماذج االنحدار الخطي :ّ(ّالدراسةّالقياسيةبّ

وهذا بعد  ،(EVIEWS9)على مخرجات البرنامج المتخصص في القياس االقتصادي  باالعتمادالبسيط 
ّإجراء مختلف االختبارات اإلحصائية.

ّ
7114ّ-7111نتائجّالدراسةّالقياسيةّخاللّالفترةّ(:77.7ّ)رقمّجدول

2Rّّذوّالداللةّاالحصائيةّقد رالنموذجّالمّالشكلّالرياضيّللنموذج
𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝐷𝐺) + 𝜇     (1)  𝐼𝑃�̂� = 87.43 + 0.01(𝐷𝐺)  0.955 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝑃𝐼𝐵) + 𝜇      (2) 𝐼𝑃�̂� = 87.085 + 0.005(𝑃𝐼𝐵)  0.966 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝑆) + 𝜇         (3) 𝐼𝑃�̂� = 1.7(𝑆)  0.06 

𝐼𝑃𝐶 = 𝑐 + 𝑏(𝐼𝑀𝑃) + 𝜇    (4) 𝐼𝑃�̂� = 86.714 + 0.016(𝐼𝑀𝑃)  0.989 

 .13، أنظر الملحق رقم(.91.9باالعتماد على بيانات الجدول رقم) Eviews9مخرجات برمجية  المصدر:
 

لهذا سوف نقوم  ،للنموذج الثالث ضعيف جدا لتحديدمعامل ا ، أن  نالحظ من الجدول أعاله
  من الدراسة الخاصة بتحليل المرونات.S)(ر سعر الصرفباستبعاد متغي  

إن  الجدول التالي يلخ ص نتائج تحليل المرونات لمختلف نماذج االنحدار الخطي :ّالمرونات(ّتحليلّج
ّالبسيط.
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7114ّ-7111قياسّمرونةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّخاللّالفترةّ(:71.7ّ)رقمّجدول
ّالنموذجّالرابعّالثانيالنموذجّّالنموذجّاألولّالنماذجّ

 حسابّالمرونة:
 
 

XbcY

Y

X

Xd

Yd
E

ˆˆˆ

ˆ

ˆ



 

0.297 0.403 0.306 

 من إعداد الطالب بناء على العالقة الرياضية لحساب المرونة . المصدر:ّّّّّّّّّّ

 
نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن  درجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك ضعيفة بالنسبة 

 القيم يكون على النحو األتي:لكل للمتغي رات الثالثة والمعنى االقتصادي لهذه 
 . %1.97 تؤدي إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار االستهالك بنسبة %11زيادة النفقات العامة بنسبة  -
 بنسبة كاالستهال إلى زيادة الرقم القياسي ألسعار تؤدي %11زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة  -

4.13% . 
 .%3.16 زيادة الرقم القياسي ألسعار االستهالك بنسبةتؤدي إلى  %11زيادة حجم الواردات بنسبة  -

ّمقارنةّدرجةّمرونةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالك1.1.1ّ
ح الجدول التالي مقارنة بين درجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك خالل  -1991يوض 

 وهذا بالنسبة للمتغيرات المفس رة للتضخم ذات الداللة اإلحصائية.  1114-1111والفترة  1111
 

ّمقارنةّدرجةّمرونةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّ(:74.7ّ)رقمّجدول
DGّPIBّIMPّّّاالستهالكمرونةّالرقمّالقياسيّألسعارّ

1110-1000ّ0.976 0.962 0.97 

1001-1011 0.297 0.403 0.306 

 (.13.1( ورقم )11.1بيانات الجدولين رقم ) المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

هناك اختالف بين درجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك  أن   ،نالحظ من الجدول أعاله
حيث نالحظ  للتضخم السابقة، المفس رةاالقتصادية المتغي رات هذا بالنسبة لكل و  ،خالل الفترتين السابقتين

مقارنة  1114-1111بشكل كبير خالل الفترة  تأانخفض كدرجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهال أن  
في الفترة األخيرة بالنسبة للنفقات العامة بينما  0.3، حيث لم تتعدى قيمة المرونة 1111-1991بالفترة 

 ة السابقة.قاربت الواحد في الفتر 
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تين السابقتين، إن عدم تجانس درجة مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر خالل الفتر 
يقودنا إلى نتيجة مهمة وهي أن  الرقم القياسي ألسعار االستهالك ال يقيس بصورة جيدة حجم الضغوط 

يكون من المهم جدا إدخال بعض  التضخمي ة التي يتعرض لها االقتصاد الوطني على المدى الطويل، لهذا
التعديالت في حساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر باعتباره أحد المؤش رات االقتصادية 

 المهمة المعتمدة في إعداد سياسة نقدية ومالية سليمة.  
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 خالصة الفصل الثاني:
 

ت التضخم عاودت االرتفاع من معد ال لنا أن   حالتضخم في الجزائر أتض  من خالل تحليلنا لظاهرة 
لعل من أهم و دعم النمو و تزامنا مع تنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي  1114-1111 جديد خالل الفترة

من جديد هو الزيادة الكبيرة في صافي األصول الخارجية نتيجة ارتفاع التضخمي ة أسباب عودة الضغوط 
المحروقات، الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة، انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العمالت أسعار 

الجزائري نحو الخارج. كما أن  ارتفاع نفقات  األجنبية والتضخم المستورد نتيجة التبعية المفرطة لالقتصاد
دة الضغوط التضخمي ة على استمرار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات، يؤدي إلى زياالتسيير و 

 االقتصاد الوطني.
من أجل الحد  من الضغوط التضخمي ة خالل فترة اإلنعاش االقتصادي، قامت السلطات النقدية 
بتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى امتصاص فائض السيولة النقدية عن طريق استخدام أدوات السياسة 

وآلية استرجاع السيولة من أهم األدوات النشيطة التي النقدية، وتعتبر كل من أداة االحتياطي اإلجباري 
ساهمتا بشكل كبير في امتصاص فائض السيولة النقدية، بينما أداة معد ل إعادة الخصم لم تكن فع الة 
بسبب عدم حاجة البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة التمويل وهذا بسبب التراكم الكبير لحجم الودائع 

ه السياسة النقدية فإن السياسة المالية المتبعة خالل الفترة السابقة زادت من لديها، لكن على عكس  توج 
الضغوط التضخمي ة بسبب سياسة التوس ع الكبير في النفقات العامة وهذا يدل على عدم وجود تنسيق ما 

 . 1114-1111بين السياسة النقدية والمالية في الجزائر خالل الفترة 
في األخير ومن خالل تحليلنا لتطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك ومدى كفاءته في قياس 
الضغوط التضخمي ة اتضح لنا أن  وتيرة تطور هذا الرقم كانت متذبذبة ولم تكن مستقرة، كما اتض ح لنا 

سبة لبعض المتغي رات أيضا من خالل الدراسة القياسية وتحليل مرونة الرقم القياسي ألسعار االستهالك بالن
االقتصادية المفس رة لظاهرة التضخم على المدى الطويل أن  هناك تباعد كبير بين درجة مرونة هذا الرقم 

الرقم القياسي  أن   هذا يعني، 1111-1991ودرجة مرونة هذا الرقم خالل الفترة  1114-1111خالل الفترة 
هذه  اسبا لقياس التضخم على المدى الطويل، إن  ألسعار االستهالك في الجزائر ال يعتبر مقياسا من

نما مرتبطة بمنهجية  ،اإلشكالية ليست مقتصرة فقط على الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر وا 
في هذا اإلطار ومن أجل تجاوز بعض عيوب  .صفة عامةألسعار االستهالك ب حساب الرقم القياسي

لجأت الكثير من البنوك المركزية في الدول  ،سعار االستهالكالرقم القياسي أل منهجية حساب نقائصو 
المتقدمة وبعض البنوك المركزية في الدول النامية إلى استخدام مؤش ر ثاني لقياس الضغوط التضخمي ة ال 
يقل أهمية عن المؤش ر السابق هو مؤش ر التضخم األساسي، والذي يقوم على أساس استبعاد العناصر 

، كلتي ال تعد مقياسا للتضخم في المدى الطويل من تركيبة الرقم القياسي ألسعار االستهالغير المستقرة ا
ونظرا ألهمية هذا المؤش ر الجديد سنتطرق إليه بالتفصيل في الفصل القادم.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل 
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ّ
ّ
ّ
 
 
 

 :تمهيد

 
إن  مفهوم التضخم األساسي أصبح مع مرور السنين ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من البنوك 
المركزية وخصوصا التي تطب ق سياسة استهداف التضخم، باعتبار مؤش ر التضخم األساسي أقل مقاييس 

للتوقع بالمستوى العام  التضخم تحي زا مقارنة بالرقم القياسي ألسعار االستهالك، كما يعد مقياسا مناسبا
مفهوم التضخم األساسي نشأ على أعقاب إدراك أن  معد ل  التغي ر في  ن  لألسعار على المدى الطويل. إ

الرقم القياسي ألسعار االستهالك ليس مقياسا جيدا لقياس التضخم بالمفهوم الذي شرحته مختلف النظريات 
ذه النظريات فإن  معد ل التضخم عند وضعية التوازن االقتصادية الكلية المفس رة للتضخم، ألن  حسب ه

الكلي يتأثر أساسا بمعد ل  نمو الكتلة النقدية ومعد ل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي، لكن معد ل   
التضخم الشهري أو السنوي المعلن يتأثر كثيرا بالصدمات المؤقتة للطلب والعرض الكلي لبعض السلع 

وال يتأثر كثيرا على المدى  -ر والفواكه، أسواق المواد األولية، التوقعات..ألخ.أسواق الخض -والخدمات
 القصير بمعد ل  نمو الكتلة النقدية ومعد ل   النمو االقتصادي.

من أجل اإللمام أكثر باألسس النظرية والتطبيقية للتضخم األساسي، قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة 
األرقام القياسية لألسعار، منهجية إعداد الرقم القياسي ألسعار مباحث: المبحث األول سنتناول فيه 

االستهالك وأهم عيوبه، أم ا المبحث الثاني فسنتناول فيه مفهوم التضخم األساسي وأهم طرق قياسه، 
والمبحث األخير سنتناول فيه معايير المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي، كما سنتطرق من 

 جينكنز للتوقع.-ا إلى ملخص عن منهجية بوكسخالل هذا المبحث أيض
 

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ.ّاألرقامّالقياسيةّلألسعار1
ّ

 
تعتبر األرقام القياسية لألسعار من أهم المؤش رات االقتصادية استخداما، ففي كثير من األحيان 
قد نحتاج إلى معرفة التغي رات التي تطرأ في أسعار السلع والخدمات عبر الزمن أو من مكان إلى أخر، و 

كانت درجة االهتمام باألرقام القياسية لألسعار مرتبطة بالحاجة إلى إيجاد مؤش رات جيدة لقياس التضخم، 
 ويعتبر الرقم القياسي ألسعار االستهالك من أهم األرقام القياسية لقياس التضخم.

 
ّاألرقامّالقياسيةّ.1.1

قياس التغي رات الواقعة في الزمان أو الرقم القياسي هو أحد المقاييس اإلحصائية التي تهدف إلى 
المكان والتي تطرأ على ظاهرة ما أو مجموعة من الظواهر المرتبطة يبعضها وذلك عن طريق تلخيص 
عدة معلومات في شكل قيمة مركزية واحدة، وتستخدم األرقام القياسية في عدة نواحي خاصة في المجال 

القياسي للبورصة، الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي، الرقم  االقتصادي نذكر منها على سبيل المثال: الرقم
القياسي لتكاليف المعيشة ...إلخ. من ناحية كيفية حساب األرقام القياسية نميز بين مجموعتين من األرقام 

 القياسية هما األرقام القياسية البسيطة واألرقام القياسية التجميعية.
ّاألرقامّالقياسيةّالبسيطة.1.1.1ّ

 قام القياسية البسيطة تقيس التغي ر في األسعار أو في الكمية أو في القيمة لسلعة واحدة فقط.األر 
ّ.ّالرقمّالقياسيّالبسيط1.1.1.1

 :1النسبة  oمقارنة مع الفترة  tفي الفترة الزمنية  Xنسمي الرقم القياسي البسيط لسلعة أو خدمة

o

t

o
t

x

x
i  

 حيث:
tx هو قيمة المقدار :X .في الفترة الجارية 

ox هو قيمة المقدار :X .في فترة األساس 
100في الغالب هذه النسبة تكون على شكل نسبة مئوية:

o
t

o
t iI فإذا كانت هذه النسبة اكبر ،

ذا كانت oمقارنة مع الفترة  tفي الفترة الزمنية  Xفهذا يعني أنا هناك زيادة في المقدار  111من  ، وا 
 .oمقارنة مع الفترة  tفي الفترة الزمنية  Xفي المقدار  ضفهذا يعني أنا هناك انخفا 111أقل من 

                                                 
1- GRAIS,  B. (2000), Statistique descriptive,

e4 édition , Dunod, Paris, p.173. 
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إن  األرقام القياسية البسيطة في الغالب تقيس ظاهرة ما عبر الزمن لكن يمكن أيضا قياس ظاهرة ما 
 عبر المكان الجغرافي.

 :1كال التاليةيمكن كتابة الرقم القياسي البسيط على األش
 الرقم القياسي البسيط لألسعار: -
 

  100
o

t

o
t

p

p
pI 

 الرقم القياسي البسيط للكميات: -
 

  100
o

t

o
t

q

q
QI 

 الرقم القياسي البسيط للقيمة: -
 

  100
o

t

o
t

v

v
VI 

ّخصائصّالرقمّالقياسيّالبسيط.7.1.1.1ّ
 :2التاليةإن  الرقم القياسي البسيط يمتاز بالخصائص 

ّخاصية في فترة معينة مقارنة بنفس الفترة  Xالرقم القياسي البسيط لسلعة أو خدمة ّإن  ّ:المطابقةّأ(
 أي: 155، من هنا فإن الرقم القياسي لسنة األساس دائما يساوي155يساوي 

  100100 
o

o

o
o

x

x
XI 

هو مقلوب الرقم القياسي  oةمقارنة بالفتر  tالفترة الزمنية الرقم القياسي في ّإن  ّ:المعكوسيةّ(ّخاصيةب
 أي: tمقارنة بالفترة  oفي الفترة

 
 XI

XI

t
o

o
t

1
 

 هذه الخاصية يمكن التعبير عنها رياضيا كما يلي: :التحويليةّ(ّخاصيةج
 

 
 

 XI

XI
XI

o
b

o
c

b
c  

                                                 
 .116-115(، اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ص. 1111جياللي جالطو ) -1
 . 74عكنون، الجزائر، ص.(، الكامل في اإلحصاء )الجزء الثاني(، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، بن 1111عبد الرزاق عزوز) -2
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ZYXإذا كان لديناّ:الجدائيةّ(ّخاصيةد فإن ه يمكننا كتابة الرقم القياسي للمقدار ،X  بداللة الرقم

 كما يلي: Zللمقداروالرقم القياسي Yالقياسي للمقدار
 
 
 يمكن التعبير رياضيا عن هذه الخاصية كما يلي:ّ:الدوارنيةّ(ّخاصيةه
 

1
a

c
c

b
b

a III 
ّالتجميعية.ّاألرقامّالقياسية7.1.1ّ
البسيط يسمح لنا بمقارنة األسعار، الكميات أو القيم لسلعة واحدة فقط، لكن في الرقم القياسي  إن  

المجال االقتصادي نكون أمام عدد كبير من السلع والخدمات، لهذا نحتاج إلى أرقام قياسية مركبة تسمى 
القياسية التجميعية، وسنتطرق فيما يلي ألنواع األرقام القياسية التجميعية مرك زين على األرقام  مباألرقا

 القياسية التجميعية لألسعار.
ّالبسيطّلألسعارلتجميعيّ.ّالرقمّالقياسيّا1.7.1.1

الرقم القياسي التجميعي البسيط لألسعار هو عبارة عن حاصل قسمة مجموع أسعار السلع في سنة 
 :1المقارنة على مجموع أسعار نفس السلع في سنة األساس وهذا حسب العالقة التالية

  100

1

1










k

j

j

o

k

j

j

t

p
t

p

p

pI 

 حيث:
t.فترة المقارنة : 
o.فترة األساس : 
kالسلع. د: عد 

 (Indice de Laspeyres)السبير.ّالرقمّالقياسي7.7.1.1ّ

للتغلب على عيوب طريقة حساب الرقم القياسي التجميعي البسيط لألسعار من حيث أن ه يعطي 
نفس األهمية لمختلف السلع، فإن ه يمكن ترجيح أسعار السلع بأوزان محددة. من هنا فإن  الرقم القياسي 

ب كل سلعة من السبير هو عبارة عن المتوسط الحسابي لألرقام القياسية البسيطة لكل سلعة مرجحة بنصي
 :2النفقات اإلجمالية للعائالت في فترة األساس أي 

                                                 
 .117(، ص. 1111جياللي جالطو ) -1

2 -GOLDFARB, B. , &PARDOUX,  C. (2004), Introduction à la méthode statistique, e4 édition, Dunod, Paris, p.49. 

     ZIYIXI
o

t
o

t
o

t 
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  100
1




j

o

j

t
k

j

j

o
p

t
p

p
vpL 

jحيث 

ov  تمثل وزن السلعةj :في قترة األساس وهي تحسب انطالقا من العالقة التالية 
 





k

j

j

o

j

o

j

o

j

oj

o

pq

pq
v

1

 

 :1للرقم القياسي السبير فتصبح العالقة الرياضية على الشكل التالييمكن تبسيط العالقة السابقة 

  100

1

1










k

j

j

o

j

o

k

j

j

t

j

o

p
t

pq

pq

pL 

العالقة األخيرة تعني أن  الرقم القياسي السبير هو عبارة عن مجموع أسعار السلع في سنة المقارنة 
السلع في سنة مرجحة بالكميات المباعة أو المستهلكة في سنة األساس، مقسوما على مجموع أسعار نفس 

 األساس مرجحة بالكميات المباعة أو المستهلكة في سنة األساس.
إن  الرقم القياسي السبير مبنى على أساس أن  نمط االستهالك ثابت ال يتغي ر، وبالتالي فإن  الكمية 

م األسعار. لكن من جهة أخرى فإن  الرق تالمستهلكة من السلع ثابتة وال تتأثر بارتفاعات أو انخفاضا
القياسي السبير هو األفضل من الناحية العملية، ألن  األوزان تحسب مر ة واحدة ولفترة األساس فقط، 

 وبالتالي فإن  حساب الرقم القياسي ألي فترة ال يتطلب سوى بيانات األسعار لتلك الفترة.
 (Indice de Paasche) لباش.ّالرقمّالقياسي1.7.1.1ّ

لألرقام (Moyenne harmonique) عبارة عن المتوسط التوافقي الرقم القياسي التجميعي لباش هو
القياسية البسيطة لكل سلعة مرجحة بنصيب كل سلعة من النفقات اإلجمالية للعائالت في فترة المقارنة 

 :2أي
 





j

t

j
oj

t

k

j

j
o

j
t

j
t

p
t

p

p
v

p

p

v
pH

11

1

 

jحيث 

tv  تمثل وزن السلعةj :في قترة المقارنة وهي تحسب انطالقا من العالقة التالية 





k

j

j

t

j

t

j

t

j

tj

t

pq

pq
v

1

 

 
                                                 

 .111 .الوصفي واالستداللي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ص مبادئ اإلحصاء(، 1117وعماد غضاب عبابنة ) سالم عيسى بدر -1
2 - GRAIS, B. (2000), p.182. 
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 :1بعد تبسيط العالقة السابقة يصبح الرقم القياسي لباش يعطى بالعالقة التالية

  100

1

1










k

j

j

o

j

t

k

j

j

t

j

t

p
t

pq

pq

pH 

المقارنة  العالقة األخيرة تعني أن  الرقم القياسي لباش هو عبارة عن مجموع أسعار السلع في سنة
مرجحة بالكميات المباعة أو المستهلكة في سنة المقارنة، مقسوما على مجموع أسعار نفس السلع في سنة 

 األساس مرجحة بالكميات المباعة أو المستهلكة في سنة المقارنة.
إن  الرقم القياسي لباش مبنى على أساس عدم ثبات نمط االستهالك، ألن  األوزان تتغي ر بتغي ر فترة 
المقارنة، لكن من الناحية العملية فهو صعب االستخدام، ألن ه يتطلب توفر بيانات األوزان واألسعار في 

 كل مر ة تتغي ر فيها فترة المقارنة.
 (Indice de Fisher) لفيشر.ّالرقمّالقياسي4.7.1.1ّ

أطلق عليه الرقم لمعالجة التحي ز المتعاكس في قانوني السبير وباش، اقترح فيشر رقم قياسي جديد 
القياسي األمثل، وهو عبارة عن المتوسط الهندسي للرقم القياسي السبير وباش معا، وهو يعطى بالعالقة 

 : 2التالية
 

 
 (IPC).الرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالك7.1ّ

االستهالك يقيس التغي رات التي تطرأ على أسعار مجموعة من السلع إن  الرقم القياسي ألسعار 
والخدمات المشترية من المستهلك، والتي تدخل ضمن سلة المستهلك في فترة زمنية مقارنة بفترة األساس، 
حيث يعكس هذا التغي ر في األسعار أعباء المعيشة التي يتحملها المستهلك. الرقم القياسي ألسعار 

 متعددة نذكر منها ما يلي: ته استخدامااالستهالك ل
 قياس الضغوط التضخمي ة والقوة الشرائية للنقود المحلية؛ -
 المساهمة في تسطير السياسة االقتصادية خاصة منها السياسة المالية والنقدية؛ -
 تصحيح وتعديل مجاميع المحاسبة الوطنية والقوائم المحاسبية؛ -
 عيشة ومن ثم تحديد الحد األدنى لألـجور وتعديل األجور؛دراسة العالقة بين األجور وأعباء الم -
 مقارنة تكاليف المعيشة من زمان إلى أخر أومن مكان إلى أخر؛ -
 حساب الناتج الداخلي الخام باألسعار الثابتة. -
 

                                                 
 .344 .واالقتصاديين، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، ص، اإلحصاء لإلداريين (5111)القاضي وآخروندالل  -1

2-GOLDFARB, B. ,&PARDOUX,  C. (2004), p.52. 

     pHpLpF
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t
o

t 
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ّألسعارّاالستهالك.ّمنهجيةّإعدادّالرقمّالقياسي1.7.1ّ
يمر بعدة مراحل وخطوات أساسية إحصائي  مؤش رمثله مثل أي  ألسعار االستهالكالرقم القياسي 

، وبقدر توفر جملة من الشروط والمستلزمات في كل مرحلة بقدر ما يكون هذا المؤش ر اإلحصائي هإلعداد
مقياسا جيدا، ونستعرض فيما يلي ألهم المراحل والشروط التي تؤخذ بعين االعتبار في إعداد الرقم 

 القياسي ألسعار االستهالك.
ّحديدّسلةّالسلعّالمشمولة.ّت1.1.7.1

االستهالكي لألسر على عدد كبير من السلع والخدمات، حيث من الصعب جدا  يشتمل اإلنفاق
التعامل مع هذا العدد الكبير من السلع والخدمات في إعداد الرقم القياسي ألسعار االستهالك، لهذا فإن  

تمثيال صحيحا للنمط االستهالكي لألسر،  العملية تقتضي اختيار عينة من السلع والخدمات تكون ممث لة
وتعتبر مسوح نفقات استهالك ودخل األسر المصدر الرئيسي لهذه المعلومات، ويطلق على العينة المختارة 

 اسم سلة المستهلك، ويتم تحديد هذه السلة خالل عدة خطوات:
تقسيم عناصر سلة في هذه الخطوة يتم وفرعية:ّّة(ّتصنيفّالسلعّوالخدماتّضمنّمجموعاتّرئيسيأ

المستهلك إلى مجموعات رئيسية متجانسة وكل مجموعة رئيسية تقس م بدورها إلى مجموعات فرعية، 
ويفضل أن يكون هذا التقسيم مالئما لمتطلبات وتوصيات األمم المتحدة الخاص بنظام المحاسبة الوطنية 

)COICOP- Purposeby  Consumption Individual(Classification of  ويتفرع هذا التقسيم إلى عدة ،
 :1مستويات وهي

 يتكون هذا المستوى من أثنى عشر مجموعة رئيسية وهي: المستوى األول)المجموعات الرئيسية(: -
السكن والمياه  المالبس واألحذية. المشروبات الكحولية والتبغ، المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية،

 األثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للمنازل. ى من الوقود،والكهرباء والغاز وأنواع أخر 
 سلع وخدمات متنوعة. المطاعم والفنادق، التعليم، الثقافة والترفيه، االتصاالت، النقل، الصحة،

في هذا المستوى تقس م بعض المجموعات الرئيسية إلى عدة  المستوى الثاني)المجموعات الفرعية(: -
 مجموعات فرعية، على سبيل المثال مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تقس م إلى:

 المواد الغذائية، المشروبات غير الكحولية.
مستوى الثاني إلى في هذا المستوى تقس م أيضا مجموعات ال المستوى الثالث)المجموعات الفرعية(: -

 مجموعات فرعية، على سبيل المثال تقس م مجموعة المواد الغذائية إلى تسعة مجموعات فرعية وهي:
الخبز والحبوب، اللحوم،األسماك،الحليب ومشتقاته والبيض، الزيوت والدهون، الفواكه.الخضر، البن، 

 الشاي والكاكاو، التوابل، الملح والمواد الغذائية األخرى.

                                                 
 .6-4 .األرقام القياسية ألسعار االستهالك، ص ص،(9111)محمود الفقيه  -1

http://css.escwa.org.lb/sd/1153/user_manual_Ar.pdf,07/05/2016. 
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في هذا المستوى يتم تقسيم مجموعات المستوى الثالث إلى مواد، وبالتالي فإن  مستوى الرابع)المواد(:ال -
هذا المستوى هو القاعدة التي ينطلق منها مسح األسعار، كما أن هذا المستوى هو مستوى بناء األوزان 

 ة:الترجيحية.على سبيل المثال تقس م مجموعة الخبز والحبوب إلى المواد التالي
األرز، الدقيق والحبوب األخرى، الخبز، منتجات المخابز األخرى، بيتزا واألطباق المطبوخة من الحبوب، 
العجائن الغذائية والكسكسي، حبوب من اجل فطور الصباح، منتجات أخرى المعتمدة أساسا على 

 الحبوب.
تعتبر أصناف المواد بمثابة سلع بمواصفات أكثر تفصيال من حيث  أصناف المواد(:)المستوى الخامس -

إلخ، وهذا حتى ال …الشكل، وحدة القياس، المادة المصنعة منها، جهة الصنع، إنتاج محلي أو مستورد
 يحدث تغي ر في سعر السلعة نتيجة لتغي ر وحدة القياس أو لتغي ر الصنف أو تغي ر أي مواصفات أخرى.

ّتحديدّأهميةّ ّالنسبية:ب( من الصعوبة جدا أن تتضمن قائمة الرقم القياسي ألسعار االستهالك المواد
لجميع المواد والسلع المكونة لكل مجموعة من المجموعات أعاله، لهذا البد من اختيار وبطريقة علمية 

ة وضرورية عينة من السلع والخدمات، وهذا باالعتماد على األهمية النسبية لتلك المواد. هناك مواد أساسي
ال يختلف الناس على أهميتها مثل الخبز، الحليب، الزيوت واللحوم، لكن هناك الكثير من المواد يختلف 
الناس على أهميتها وهذا بسبب عدم وجود مقياس عام وموحد لقياس األهمية النسبية للمواد بالنسبة لنفقات 

ى أهمية المواد، فمثال ال تأخذ بعين األسر.هناك بعض المؤش رات تستخدم في بعض الدول للداللة عل
من مجموع نفقات األسرة، أو تأخذ بعين االعتبار المواد %1االعتبار المواد التي يقل اإلنفاق عليها 

 .1على األقل من أسر العينة%51تشتريها 
النسبية مع مرور الزمن يتغي ر النمط االستهالكي لألسر وتتغي ر على إثرها األهمية ج(ّتعديلّالقائمة:ّ

للمواد، فهناك مواد لم تكن ذات أهمية في وقت سابق تصبح ذات أهمية والعكس صحيح، كما أن  هناك 
 2مواد جديدة لم تكن في السابق، لهذا يجب مراجعة قائمة المواد كلما مضت فترة من الزمن.

ّالتطابق: دت إلى تغي رات هامة إن التغي رات السريعة الختراعات واستخدام وسائل اإلنتاج المتطورة أ د(
على مستوى جودة ونوعية بعض المواد والتي انعكست على أسعار هذه المواد، وبالتالي من الضروري 

 .   3جدا التدقيق في مواصفات المواد حتى نضمن مقارنة المواد بمثيالتها
ّمصادرّاألسعار.ّتحديد7.1.7.1ّ

بيع بالتجزئة، ويجب مراعاة في تحديد هذه إن المصادر التي تجمع منها األسعار تتمث ل في نقاط ال
المصادر التمثيل الجغرافي للسلع، حيث يجب أن يمث ل المصدر نقطة شراء لشريحة واسعة من 

ّ.1المستهلكين، إضافة إلى توفر عدد كبير من أصناف السلع داخل هذا المصدر
                                                 

 .17.دليل إحصاءات األسعار واألرقام القياسية، ص ،(1111) أشرف سمارة -1
http://www.oicstatcom.org/file/PriceStatisticsInJordan/PriceStatisticsandindices2.pdf,21/01/2016. 

 .17، ص.(1111) أشرف سمارة -2

 .17، ص.(1111) أشرف سمارة -3
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ّسنةّاألساس.ّتحديد1.1.7.1ّ
األوزان النسبية لسلة المستهلك تحدد في تلك السنة في يجب اختيار سنة األساس بدقة، طالما أن  

حالة استخدام قانون السبير لحساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وعادة تحديد فترة األساس يكون 
على ضوء الهدف من إعداد الرقم القياسي ألسعار االستهالك، فإذا كان الهدف من إعداده هو قياس 

طبيق مخططات التنمية تأخذ السنة السابقة لتطبيق المخطط كفترة أساس، وقد تطور األسعار خالل فترة ت
تأخذ السنة التي تسبق حصول حدث سياسي أو اقتصادي كبير كسنة أساس أيضا، لكن في الغالب تأخذ 
يد السنة التي تم  فيها القيام بمسوح نفقات األسرة لما توفره هذه المسوح من البيانات الكافية والالزمة لتحد

األوزان النسبية لسلة المستهلك في هذه السنة، وعموما فإن ه من بين أهم العوامل التي تأخذ بعين االعتبار 
 :2في اختيار فترة األساس نذكر ما يلي

أن تكون فترة عادية خالية من المؤث رات العرضية والتقل بات الظرفية، مثل سنوات الكساد أو  -
نا مثال سنة الكساد كسنة أساس فإن  األسعار في سنة المقارنة الرواج أو الحروب، ألن  إذا اختر 

تبدو لنا جد مرتفعة مقارنة بسنة األساس، لكن إذا اخترنا سنة الرواج كسنة أساس فإن  األسعار 
 في سنة المقارنة تبدو لنا جد منخفضة مقارنة بسنة األساس؛

رات الموسمية التي تحصل في أن تكون فترة األساس طويلة نسبيا، وهذا بهدف تغطية التغي   -
أسعار وكميات السلع خالل فصول السنة، وفي بعض الحاالت فإن  فترة األساس تشمل عدة 
سنوات لعدم وجود سنة تكون فيها األسعار عادية، كما هو الحال للقطاع الزراعي أين يكون 

 التذبذب في اإلنتاج الزراعي كبيرا؛
تعكس تغي رات األسعار بشكل أدق ، لهذا يستوجب  أن تكون قريبة من سنوات المقارنة، لكي -

 تغيير فترة األساس من حين ألخر، ويوصى بتغي رها كل خمسة سنوات.
ّتحديدّاألوزانّالترجيحية.4.1.7.1ّ

إن  أثر سعر السلعة يتوقف بدرجة كبيرة على وزنها النسبي من مجموع اإلنفاق، لهذا فإن  تحديد 
لة في الرقم القياسي لها أهمية كبيرة في دق ة ومصداقية الرقم القياسي األوزان الترجيحية للسلع الداخ

ألسعار االستهالك. هناك عدة طرق لحساب األوزان الترجيحية تتعل ق بطرق تقدير الكميات المستهلكة أو 
قيم اإلنفاق عليها، مثل طريقة سريان البضائع، والتي تعتمد على تتبع كمية أو قيمة إنتاج المواد حتى 

 :3تستقر في أيدي المستهلكين، وهذا وفق المعادلة التالية
 

                                                                                                                                                         
 . 5 .المستهلكين، سلطنة عمان، ص،منهجية أسعار (1611)المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات -1

https://www.ncsi.gov.om/Pages/Methodologies.aspx,20/06/2016. 
، مجلة جامعة ديالى للعلوم الصرفة، المجلد السابع، -العراق نموذجا-، األرقام القياسية ومنهجية تطبيقها في األنشطة االقتصادية)1111(إبراهيم جواد كاظم  -2

 .119العدد الرابع، العراق، ص.
 .18ص.،(1111) أشرف سمارة -3
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 حيث أن:

 تمثل كمية المادة المستهلكة؛: 
 : كمية المادة المنتجة؛
 : مخزون أول الدورة؛

 : كمية المادة المستوردة؛
 : كمية المادة المصدرة؛
 : مخزون نهاية الدورة.

لكن تعتبر مسوح نفقات األسرة أفضل طريقة للحصول على األوزان الترجيحية للسلع المكونة للرقم 
وقيمها الفعلية التي  عالقياسي ألسعار االستهالك، ألنها تزودنا بأدق المعلومات والتفاصيل حول كمية السل

 ا األسر خالل السنة.تستهلكه
ّتحديدّالصيغةّالرياضية.5.1.7.1ّ

إن  أكثر القوانين استخداما من الناحية التطبيقية لحساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك هما 
 :1قانوني السبير وباش، أم ا اختيار القانون األفضل فيعتمد على ما يلي

 الهدف من إعداد الرقم القياسي؛ -
 بيانات وعمليات حسابية.متطلبات القانون من  -

سوى بيانات أسعار السلع  بإن حساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك وفق قانون السبير ال يتطل
في سنة المقارنة، وعلى عكس ذلك يتطلب حساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك وفق قانون باش 

عني ضرورة القيام بمسوح نفقات األسرة في بيانات كميات وأسعار السلع المستهلكة لكل فترة مقارنة، وهذا ي
كل فترة مقارنة، لكن الكثير من الدول ال تستطيع القيام بهذه الدراسات والمسوح بسبب التكلفة الكبيرة لهذه 

 الدراسات.
ّالمشاكلّالتطبيقيةّوعيوبّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالك.7.7.1ّ

تظهر عدة مشاكل تقل ل من دق ة الرقم القياسي، هذه عند إعداد الرقم القياسي ألسعار االستهالك 
المشاكل مرتبطة أساسا بكيفية التعامل مع التغي ر في النوعية التي تظهر في مواصفات المنتجات، كما أن  
هناك مشاكل مرتبطة بالصيغة الرياضية لحساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وسنتطرق فيما يلي 

 يوب.ألهم هذه المشاكل والع
 
 

                                                 
 .111(، ص. 1111إبراهيم جواد كاظم ) -1
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ّظهورّمنتجاتّجديدةّوفيّالنوعيةّّتغي ر.ّمشاكلّال1.7.7.1
إن  أحد الفرضيات األساسية في إعداد الرقم القياسي ألسعار االستهالك هو تماثل المنتجات بين 
فترة األساس وفترة المقارنة، لكن مع التقدم التكنولوجي الحاصل اليوم أدى إلى حدوث تغي رات جوهرية في 

مخالفة مبدأ التماثل تعني أن  نسب األسعار  ن  المنتجات وظهور منتجات جديدة في وقت وجيز. إنوعية 
الشهرية ال تقيس التغي ر في السعر فقط، بل تقيس أيضا التغي ر في النوعية، وهذا األمر يقلل من دق ة 

(Bode and van Dalen,2001)على سبيل المثال، أجريا  .مؤش ر األسعار
1

دراسة مستفيضة حول أسعار  
نوع من السيارات، وقد خلصت هذه  11111لعينة من  1999-1991السيارات في هولندا بين سنتي 

في المقابل فإن   ،%95 الدراسة إلى أن متوسط الزيادة في أسعار السيارات خالل هذه الفترة بلغ حوالي
في نفس الفترة. فقد زاد متوسط قوة  %45متوسط تغي ر الخصائص النوعية للسيارات قد زاد بحوالي 

 إلى %01حصان، وزادت نسبة السيارات التي تعمل بنظام حقن الوقود من  91إلى  79المحركات من 

كما زادت نسبة  ،%49 إلى %97وزادت نسبة السيارات التي تعمل بنظام التوجيه الكهربائي من  ،41%
وقد توصلت هذه ..الخ. ،%41 إلى %3السيارات التي تستخدم الوسائد الهوائية الواقية من الصدمات  من 

 –في النوعية  تغي ربعد إجراء التعديالت على أسعار السيارات مقابل ال –الدراسة إلى نتيجة جد مهمة 
 .بالكامل إلى التحسينات في النوعية تقريبا للسيارات تعود االسميةوهي أن الزيادة في األسعار 

 إن مفهوم التغي ر في النوعية يأخذ األشكال التالية:
يتعل ق األمر باستبدال منتج قديم بمنتج أخر له مواصفات متقاربة مع المنتج السابق،  (ّتجديدّالمنتجات:أ

والسياقات التي تختفي فيها المنتجات عديدة، فيمكن أن يختفي منتج بسبب توقف إنتاجه أو عدم توفره 
يصا بنفس مواصفاته السابقة، وقد يكون المنتج موسميا أو عبارة عن منتج أو خدمة ظرفية يصمم خص

لفرد معين ويطرح في كل مر ة حسب المواصفات التي يحتاجها المستهلك، كما يمكن أن تختفي المنتجات 
يختفي أحد المنتجات فإن  المنتج البديل قد  ابصورة مؤقتة بسبب عدم كفاية المخزون لمقابلة الطلب. عندم

بعض التعديالت من أجل التقليل  ال يكون متطابق تماما مع المنتج السابق، وبالتالي من الضروري إجراء
 :2من أثر التغي ر في النوعية على سعر المنتج.هناك عدة مناهج للتعامل مع هذه الحاالت أهمها ما يلي

: يستخدم هذا المنهج في حالة عدم توفر المعلومات بالقدر الكافي التي تسمح بتقديرات االحتساب -
نتج، حيث يتم في هذه الحالة احتساب التغي ر في سعر معقولة ألثر التغي ر في النوعية على سعر الم

 المنتج البديل هو نفسه التغي ر في سعر المنتج المختفي.

                                                 
1- Bode, B., and van Dalen, J. (2001), Quality-corrected price indexes of new passenger cars in the Netherlands 1990-1999, 
Paper presented at the Sixth Meeting of the International Working Group on Price Indices, Canberra, Australia, 2-6 April 
2001. 

(، دليل الرقم القياسي ألسعار االستهالك: النظرية والتطبيق، مطبوعات مكتب العمل الدولي، جنيف، 1114) وآخرونالدولي، صندوق النقد الدولي مكتب العمل  -2
 .143، 133سويسرا، ص.

 https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/cpi/manual/2004/cpi_ar.pdf, 12/04/2016. 

 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/cpi/manual/2004/cpi_ar.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/cpi/manual/2004/cpi_ar.pdf
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يستخدم هذا المنهج في حالة وجود المنتج البديل في نفس الفترة التي يوجد فيها المنتج القديم،  التداخل: -
 التداخل كمقياس لالختالف في النوعية. وبديله في نفس فترة مويستخدم فرق السعر بين المنتج القدي

هذا المنهج يستخدم في حالة التطابق الكبير في مواصفات المنتج البديل مقارنة بالمنتج القديم،  التماثل: -
حيث يحل سعر المنتج البديل محل سعر المنتج القديم والفرق بين السعرين يفترض أن سببه هو التغي ر 

 النوعية.في األسعار وليس التغي ر في 
في هذا المنهج يستخدم سعر منتج بديل غير متطابق مع المنتج القديم مع تعديل صريح  االستنباط: -

 في األسعار مقابل االختالف في النوعية من أجل استنباط التغي ر السعري المحض.
ّ ّالجديدة: ّالمنتجات جات أو إن  مشكلة التغي ر في النوعية تكون أكثر تعقيدا في حالة ظهور منتب(

خدمات جديدة تماما، بحيث ال يوجد أي منتج أو خدمة في الماضي متطابق بصفة كلية أو جزئية مع 
هذا المنتج أو هذه الخدمة، مثل خدمة الهاتف النقال أو خدمة توصيل المأكوالت إلى المنزل. هناك 

ت في تركيبة الرقم مشكلتين أساسيتين تتعلق بظهور منتجات جديدة، هما متى يتم إدخال هذه المنتجا
القياسي ألسعار االستهالك، وكيف يتم ذلك؟.الكثير من االقتصاديين انتقدوا التأخر الزمني في إدخال 
المنتجات الجديدة في مؤش ر األسعار، فكما هو معلوم فإن  أسعار المنتجات الجديدة خاصة في القطاعات 

" استنادا إلى نظرية دورة حياة  Lحرف "التي تستخدم تكنولوجيات متطورة تتبع منحنى على شكل ال
. في بداية الدورة وعند طرح المنتج ألول مر ة في السوق تكون األسعار مرتفعة والكميات المباعة 1المنتج

منه تكون قليلة، لكن مع زيادة اإلنتاج والكميات المباعة في مرحلة النمو تنخفض األسعار بصورة متتالية، 
 ن  ضج تستقر األسعار نسبيا بالتزامن مع طرح منتج جديد أخر إلى السوق. إثم بعد ذلك وفي مرحلة الن

التأخر في إدخال المنتجات الجديدة في مؤش ر األسعار يؤدي في كثير من األحيان إلى إهمال اتجاهات 
األسعار المتناقصة في مرحلة نمو المنتج والتركيز على مرحلة النضج التي تكون فيها األسعار ثابتة 

ا، هذا األمر يؤدي إلى تحي ز نحو األعلى للرقم القياسي ألسعار االستهالك، لكن أصحاب هذا الرأي نسبي
يتجاهلون أن  األوزان الترجيحية للمنتجات الجديدة تكون جد ضئيلة في مرحلة االنطالق، بسبب أن  

ن ت مكنا من إدخال المنتج الكميات المباعة في هذه المرحلة تكون قليلة ومحدودة، وبالتالي فإن ه حتى وا 
الجديد في مراحله األولى فإن  تأثير التغي ر في أسعار هذا المنتج يكون ضعيفا ومحدودا في تحديد مستوى 

 . 2مؤش ر األسعار
                                                 

للمنتج من هذه الزاوية يمكن الفكرة الرئيسية لهذه النظرية هي أن لكل منتج دورة حياة تبدأ بالوالدة )مرحلة التقديم( وتنتهي بالموت )مرحلة االضمحالل(. وبالنظر  -1
تتكون دورة حياة المنتج من خمس مراحل رئيسية: المرحلة األولى هي "التطوير". تت سم .يجيات التسويقية المناسبة لكل مرحلة من مراحل عمر المنتجتحديد االسترات

وارتفاع األسعار وذلك لتغطية  هذه المرحلة بتكاليف عالية وال تتم في هذه المرحلة أي عملية بيع للمنتج، بعدها تأتي مرحلة "التقديم" والتي تتميز بقلة المبيعات
الشركة بتحقيق أرباح. تستمر  تكاليف التطوير، وبمجرد أن يحتل المنتج مكانا في السوق تبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة "النمو"، فتزداد المبيعات بشكل كبير، وتبدأ

مرحلة هي األطول، حيث تستقر المبيعات واألسعار، وفي األخير تأتي مرحلة مرحلة النمو إلى أن يصل المنتج لمرحلة "النضج والتشبع"، وعادة ما تكون هذه ال
 .جي"االضمحالل" وهي المرحلة األخيرة، حيث تتراجع فيها مبيعات المنتج حتى يخرج من السوق نتيجة لوجود منتجات أفضل بسبب التطور التكنولو 

2 -Lequiller, F. (1997), L'indice des prix à la consommation surestime-t-il l'inflation ?, La revue économie et statistique, 
n°303, Paris, p. 15.  

http://www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_1997_num_303_1_2542.pdf, 19/08/2016. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_1997_num_303_1_2542.pdf
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ّألسعارّاالستهالك.ّالعيوبّاإلحصائيةّللرقمّالقياسي7.7.7.1ّ
إن الصيغ الرياضية لحساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك مستنبطة أساسا من قانون المتوسط 

، وبالرغم من -المتوسط الهندسي، المتوسط التوافقي والمتوسط التربيعي -الحسابي المرجح أو مشتقاته
ن ه يعاب عليه التأثر النزعة المركزية، إال  أ سالحسنة الكثيرة للمتوسط الحسابي كأحد أهم مقايي االمزاي

الكبير بالقيم المتطرفة أو الشاذة، لهذا فإن  الرقم القياسي ألسعار االستهالك يتأثر كثيرا بالصدمات المؤقتة 
في أسعار بعض السلع، مما يقل ل من مصداقية هذا المؤش ر بسبب تحي زه لألسعار المتطرفة للسلع 

 والخدمات.
م القياسي ألسعار االستهالك، سواء الناتجة عن عدم الدقة إن وجود مشاكل تحي ز عند حساب الرق

لبعض  ةفي قياس أثر التغي ر في النوعية، أو الناتجة عن التأثر الكبير لهذا المؤش ر باألسعار المتطرف
السلع والخدمات أو بعض المشاكل األخرى، أدى إلى التفكير في إيجاد مؤش رات أخرى لقياس التضخم 

ن المؤش ر السابق. في هذا المسعى لجأت الكثير من البنوك المركزية في العالم إلى تكون أقل تحي زا م
استخدام مؤش ر جديد لقياس التضخم إلى جنب الرقم القياسي ألسعار االستهالك، يتمثل في مؤش ر 

لألسس النظرية  سنتطرق بنوع من التفصيلو ،"jacente-L'indice d'inflation sous"التضخم األساسي
 .لتاليفي المبحث ا مؤش رطبيقية لهذا الالتو 
 
 
ّمفهومّالتضخمّاألساسيّوأهمّطرقّقياسه.7ّ
 

إن  مفهوم التضخم األساسي أصبح مع مرور السنين ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من البنوك 
 المركزية وخصوصا التي تطبق سياسة استهداف التضخم، وقد نشأ على أعقاب إدراك أن  معد ل التغي ر في
الرقم القياسي ألسعار االستهالك ليس مقياسا جيدا لقياس التضخم بالمفهوم الذي شرحته مختلف النظريات 
االقتصادية الكلية المفس رة للتضخم، ألن  حسب هذه النظريات فإن معد ل  التضخم عند وضعية التوازن 

لي الخام الحقيقي، لكن معد ل  الكلي يتأثر أساسا بمعد ل نمو الكتلة النقدية ومعد ل نمو الناتج الداخ
التضخم الشهري أو السنوي المعلن  يتأثر كثيرا  بالصدمات المؤقتة للطلب والعرض الكلي لبعض السلع 

وال يتأثر كثيرا على المدى  -أسواق الخضر والفواكه، أسواق المواد األولية، التوقعات..ألخ. -والخدمات
و سنتناول فيما مفاهيم التضخم األساسي  النمو االقتصادي. القصير بمعد ل نمو الكتلة النقدية ومعد ل

 وأهم طرق قياسه.
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ّ.ّمفهومّالتضخمّاألساسي1.7
إن  عدم التوافق التام بين المفهوم النظري للتضخم ومقاييس التضخم التقليدية أد ى إلى ظهور الكثير 

ألكثر توافقا مع المفهوم النظري من األبحاث والدراسات حول كيفية قياس التضخم األساسي، باعتباره ا
للتضخم، وبالرغم من استخدام مؤش ر التضخم األساسي لدى الكثير من البنوك المركزية، إال  أن ه ال يوجد 
د لحد اآلن، لهذا فإنذ معظم األبحاث حول التضخم األساسي تهتم بطرق قياس  مفهوم وتعريف موح 

 ضخم األساسي.التضخم األساسي أكثر من اهتمامها بمفهوم الت
في بحثه هو المفكر  " Core Inflation"إن  أول من استخدم مصطلح التضخم األساسي 

)1981Eckstein,  Otto(االقتصادي
 1

 :2بعدها جاءت عدة دراسات كان أهمها، 
- (Brayan et Cecchetti, 1994)؛ 

- (Quah et Vahey, 1995)؛ 

- .(Laflèche, 1997) 

السابقة مفهومها الخاص للتضخم األساسي، ومن ثم طريقة خاصة إن  لكل دراسة من الدراسات 
لقياسه، لكن العامل المشترك بين مختلف هذه المفاهيم أن ها تستند إلى نظريات التضخم لكل 

هذه النظريات ليست  ." Parkinand Laidler"و "Friedman"،"Arthur Okun"،"John Flemming":3من
كلها متطابقة في تعريفها وتفسيرها للتضخم، ويمكن تقسيم هذه النظريات إلى مدرستين فكريتين: المدرسة 

، والتي تهتم بوصف التضخم من خالل " Parkinand Laidler"و   "Friedman"األولى يمث لها كل من 
    "Arthur Okun"ية يمث لها كل من  تطور األسعار على المدى المتوسط والطويل، والمدرسة الثان

والتي تهتم بوصف التضخم من خالل تطور المستوى العام لألسعار على المدى  ،"John Flemming"و
القصير. بالموازاة مع هذا التقسيم ظهرت هناك أيضا مقاربتين مختلفتين لتعريف التضخم األساسي: 

للرقم القياسي ألسعار االستهالك الناتجة عن التأثيرات المقاربة األولى ترتك ز على التغي رات المستمرة 
الدائمة للصدمات االقتصادية على المدى التوسط والطويل، والمقاربة الثانية ترتك ز على االتجاه العام 
المشترك الذي يظهر في حركة أسعار السلع والخدمات على مستوى مختلف األسواق والقطاعات 

 االقتصادية.
 
 

                                                 
1
- Eckstein, Otto (1981), Core inflation, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. 

2- PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), Conception, construction et évaluation d'un indice sous-jacente pour l'économie 

vietnamienne, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université de Rennes2, Ecole doctorale Science de l’Homme et 
de la Société, p.28. 

http://www.theses.fr/2015REN1G003.pdf, 02/03/2016. 
 من بين أهم مؤلفات هؤالء المفكرين نذكر ما يلي: -3

- Friedman, M. (1963), Inflation: Causes and consequences, Asia Publishing House, New York. 
- Okun, A. (1970), Inflation: the problems and prospects before us, University Press (pp.3-53), New York. 
- Flemmin, J. S. (1976), Inflation,. Oxford University Press, Oxford. 
- Laidler, D., & Parkin, M. (1975), Inflation: a survey. The Economic Journal (pp. 741-809), Oxford. 

http://www.theses.fr/2015REN1G003.pdf


 الثالث:                                                                      مفاهيم أساسية عن التضخم األساسيالفصل 
 

107 
 

ّالمقاربةّاألولىّللتضخمّاألساسي.1.21ّ.
المنظرين األساسيين لهذه  (Quah et Vahey, 1995)و (Otto Eckstein, 1981)يعتبر كل من 

 :1المقاربة، وتستند هذه المقاربة على تفكيك التضخم إلى ثالثة مركبات حسب المعادلة التالية
s

t

d

t

e

tt   
eالمركبة  -

t : هذه المركبة تمث ل التضخم المتوقع الذي ينشأ عن توقعات األعوان االقتصاديين، والتي
تتحدد انطالقا من اتجاهات التضخم في الماضي المرتبطة أساسا بالدوامة التضخمي ة بين األجور 

مل واألسعار.عند ارتفاع األسعار يطالب العمال عن طريق التفاوض بين النقابات العمالية وأرباب الع
بزيادة األجور، مما يؤد ي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، فيضطر أرباب العمل للرفع من أسعار السلع 
والخدمات لتغطية الزيادة في تكاليف اإلنتاج، هذا يؤد ي مر ة أخرى مطالبة العمال بزيادة األجور.إن 

 .2الدوامة التضخمي ة المستمرة بين األجور واألسعار هي مكون مهم للتضخم
dالمركبة  -

t هذه المركبة تمث ل التضخم بالطلب الذي ينشأ عن ضغط الطلب الكلي الزائد في:
عدة عوامل تؤدي إلى  كاالقتصاد، ويحدث هذا عندما يكون الطلب الكلي أعلى من العرض الكلي. هنا

 .3زيادة الطلب الكلي أهما الزيادة في حجم الكتلة النقدية
s المركبة -

t ،هذه المركبة تمث ل التضخم بالتكلفة الذي ينشأ عن الصدمات المؤقتة للعرض الكلي :
المواد األولية والوسيطية الضرورية في عملية اإلنتاج. إن  ارتفاع أسعار  بارتفاع أسعاروالمرتبطة أساسا 

عوامل طارئة يؤد ي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار لكن بصورة  سببالنفط في األسواق العالمية ب
العام للتضخم. فما إن تزول العوامل الطارئة حتى ترجع  االتجاهمؤقتة، هذا االرتفاع العابر ال يؤثر في 

 .4أسعار النفط إلى مستواها الطبيعي
dمركبة التضخم بالطلب فإن  " Eckstein"حسب رأي

t  ومركبة التضخم بالتكلفةs

t  تعتبران
eمركبتين مؤقتتين، بينما مركبة التضخم المتوقع

t  تعتبر مركبة دائمة ومستمرة للتضخم وهي تمثل
cالتضخم األساسي

t
5. 

فحسبهما يجب أن يشمل أيضا  ،"Eckstein" لديهما وجهة نظر أوسع من"  "Quah et Vaheyإن  
 التضخم األساسي الحركات الدورية للتضخم الناتجة عن الفائض في الطلب الكلي أي: 

d

t

e

t

c

t   

                                                 
1- Jacquinot, P. (1002), L’inflation sous-jacente en France, en Allemagne et Royaume-Uni. In: Économie & prévision, n°147, 
Paris, p.172. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/ecop_0249-4744_2001_num_147_1_6220.pdf, 27/08/2016. 
2 - Guerrero, G., & Olivier, M.(2009), Extraire la tendance de l'inflation: une comparaison des mesures d'inflation  sous-

jacente dans le cas français,  Division synthèse conjoncturelle in Note de conjoncture [INSEE], n (2009, juin), France,p.23. 

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/juin2009_d1.pdf, 25/08/2016. 
3 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.30-31. 
4 - Guerrero, G., &Olivier, M.(2009), p.23. 
5- Eckstein defined core inflation as “...the trend increase of the cost of the factors of production”. 
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وبالتالي فإن  التضخم األساسي البد أن يأخذ بعين االعتبار تغي رات األسعار على المدى الطويل 
ات األسعار تغي ر يأخذ بعين االعتبار " Eckstein"جهة نظر والمتوسط أيضا، بينما التضخم األساسي من و 

يساعد كثيرا السلطات " Eckstein"إن  مفهوم التضخم األساسي من وجهة نظر  على المدى الطويل فقط.
النقدية في رسم سياسة نقدية طويل المدى للحد من ظاهرة التضخم، بينما مفهوم التضخم من وجهة 

 . 1-سنوات 15إلى  13ما بين  -يساعد على رسم سياسة نقدية متوسطة المدى " "Quah et Vahey نظر
التوازن  نظرية" لتبرير وجهة نظرهما نستخدم  "Quah et Vaheyمن أجل فهم الحجج التي قدمها 

ASAD) العرض الكليو العام للطلب الكلي   النظرية (، حيث تسمح لنا ضمنيا العناصر األساسية لهذه
بإدراك مفهوم التضخم األساسي، والشكل الموالي يوض ح العناصر األساسية لنظرية التوازن الكلي على 

 المدى الطويل.
 

 نموذج التوازن الكلي على المدى الطويل(:1.1ّشكلّرقم)

 
                                                 SOURCE: PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.31. 

 

 
يمثل المحور العمودي في الشكل البياني أعاله األسعار، والمحور األفقي يمثل اإلنتاج الكلي، كما 

مستويات الطلب الكلي بداللة مستويات األسعار، ويمثل منحى العرض ADيمثل منحنى الطلب الكلي
العرض من السلع والخدمات التي باستطاعة االقتصاد توفيره بداللة  مستويات SRASو LRASالكلي

مستويات األسعار. انطالقا من الشكل البياني أعاله يمكن توضيح أهم العناصر األساسية لنظرية التوازن 
 :2الكلي وصلتها بمفهوم التضخم األساسي كما يلي

عار واإلنتاج مستقلين عن بعضهما البعض على المدى إن  نموذج التوازن الكلي يبين أن  مستويات األس-
للتضخم األساسي على أن ه مركبة التضخم التي ليست  " "Quah et Vaheyالطويل، من هنا جاء تعريف 

يكون  SRASلها أي تأثير على اإلنتاج الكلي على المدى المتوسط والطويل. إن  منحنى العرض الكلي 
                                                 

1 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.31. 
2 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.31-38. 
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يكون عمودي على المدى الطويل، هذا  LRASمائل على المدى القصير، بينما منحنى العرض الكلي 
التعامد هو الدليل على استقاللية اإلنتاج الكلي عن تغي رات األسعار في المدى الطويل، وهذا ما يوض حه 

 .(1.1)الشكل الموالي المستنبط من الشكل
 

 منحنى العرض الكلي على المدى الطويل(:7.1ّشكلّرقم)

 
                                        SOURCE: PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.33. 

 

 
 إن  صدمات العرض المؤقتة لها تأثير عابر فقط على األسعار ويختفي بمرور الزمن، لهذا فإن    -

Quah et Vahey" "  يعتبران أن  تأثير صدمات العرض المؤقتة ال تمث ل سوى تشويش في مسار
sالتضخم، ويجب حذفهما من تركيبة التضخم األساسي، أي يجب حذف المركبة 

t  من مفهوم التضخم
 األساسي. يمكن توضيح أكثر للتأثير العابر لصدمات العرض المؤقتة من خالل الشكل الموالي

 
 تأثيرات صدمة العرض السلبية على المدى القصير(:1.1ّلّرقم)شك

 
 

                    SOURCE: PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.34. 
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فإن  تكاليف اإلنتاج ترتفع، وينتقل منحنى  -نقص في العرض -عند حدوث صدمات عرض سالبة
، والنتيجة هي انخفاض مؤقت في اإلنتاج 2SRASإلى  1SRASالعرض الكلي على المدى القصير من 

. يفترض أن  هذه الوضعية مؤقتة، ألن  ارتفاع معد ل  2Pإلى  1Pوارتفاع في األسعار من المستوى 
لى انخفاض في األجور الحقيقية، البطالة تبعا لذالك يشكل ضغوط كبيرة على سوق العمل، مم ا يؤد ي إ
على المدى الطويل، وبمرور  Y*وبالتالي تسمح هذه الظروف الجديدة بعودة اإلنتاج إلى مستوى التوازن

الزمن يعود كل من منحنى العرض الكلي على المدى القصير واألسعار إلى طبيعتها األولية. كل هذا 
يؤك د أن  اتجاهات التضخم على المدى الطويل ال تتأثر بهذا النوع من الصدمات، وبالتالي فإن  المركبة 

s

t التضخم األساسي. ليست ذات أهمية في قياس 
تولد أثار دائمة على  -زيادة في الطلب أو نقص في الطلب -إن  صدمات الطلب الموجبة أو السالبة -

 األسعار، وهذا ما يوض حه الشكلين المواليين.
 

 تأثيرات صدمة الطلب الموجبة(:4.1ّشكلّرقم)                   

 
                                  SOURCE :PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.35. 
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 تأثيرات صدمة الطلب السالبة(:5.1ّشكلّرقم)

 
                                                   SOURCE:PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.36. 

 
، 2ADإلى 1ADعند حدوث صدمات طلب فإن منحنى دالة الطلب على المدى القصير ينتقل من 

، والنتيجة هي الحصول على وضع توازني جديد 2Pإلى  1Pويؤدي هذا إلى انتقال األسعار من المستوى 
، هذا يؤدي إلى 2SRASإلى  1SRAS. بمرور الزمن فإن  منحنى دالة العرض ينتقل من 2Eمؤقت 

إلى المستوى  2Pالحصول على وضع توازني أخر لكنه نهائي، وتنتقل األسعار بدورها من المستوى 
. من خالل هذا التحليل فإن ه واضح أن  صدمات الطلب تترك أثار على التضخم تختلف 3Pالنهائي 

باختالف طول المدة. على المدى القصير تكون هذه اآلثار عابرة ومؤقتة، وتظهر على شكل تغي رات في 
، لكن على المدى الطويل فإن  هذه اآلثار تكون دائمة 2Pإلى المستوى المؤقت 1Pاألسعار من المستوى

. إن  تغي رات األسعار على المدى 3Pإلى المستوى النهائي  2Pوتؤد ي إلى انتقال األسعار من المستوى 
التضخم األساسي، ويجب أخذها بعين  الطويل الناتجة عن صدمات الطلب تعتبر مركبة من مركبات

 ." "Quah et Vaheyاالعتبار عند قياس التضخم األساسي حسب وجهة نظر 
ّللتضخمّاألساسيّالثانية.ّالمقاربة1.27ّ.

ترتك ز المقاربة الثانية للتضخم األساسي على تغي رات األسعار ذات الطابع المشترك بين مختلف 
مجموعات السلع والخدمات، وتستبعد تغي رات األسعار ذات الطابع الفردي. هذه المقاربة تستمد أفكارها من 

التضخم   " OkunArthur"، حيث يعرف"John Flemming"و  "Arthur Okun"نظريات التضخم لكل من 
 "John Flemming"ويعرفه ،  generally rising prices«…as a condition of«.:1على أنه

                                                 
1 - Okun, A. (1970), Inflation: the problems and prospects before us, In Inflation: the problems it creates and the policies it 

requires, University Press, New York, p.3. 

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262650588_sch_0001.pdf,01/09/2016. 
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 .level of prices in the economy is changing.» the generalat which  rate the«…as:1على أنه
حسب هؤالء المفكرين فإن  تغي رات األسعار لمجموعات السلع والخدمات تتبع بصفة عامة اتجاه عام 

ناتجة عن صدمات العرض المؤقتة في  -مشترك، لكن هناك بعض تغي رات األسعار ذات طابع فردي 
مث ل األساسي هنا ي يمكن أن تحجب االتجاه العام المشترك، والتضخم -بعض القطاعات االقتصادية 
 االتجاه العام المشترك فقط.

 :2التضخم األساسي على أنه " et Cecchetti" Brayanعرف  في نفس منحى هذا التفكير
«…that is, the component of price changes that is expected to persist over medium-run 

horizons of several years. ». 

 افتراض أن الشركات في المحيط االقتصادي تنقسم إلى مجموعتين:إن  هذا المفهوم يرتك ز على 
المجموعة األولى لها مرونة في تحديد أسعار سلعها وخدماتها، بحيث تستطيع مراجعة وتعديل 
أسعارها بصفة سريعة ودورية وفقا لمؤش رات السوق واالقتصاد، والمجموعة الثانية على عكس األولى 

ألسعار، بحيث نادرا ما تقوم بتعديل أسعارها بسبب التكلفة الكبيرة المحتملة ليست لها مرونة في تحديد ا
 ملكل تعديل. إن  المجموعة الثانية تقوم بتعديل أسعارها بالتوازي مع االتجاه العام الدائم للتضخم وال تهت

رات أسعار بتغي رات األسعار على المدى القصير، وبالتالي فإن  مفهوم التضخم األساسي يتالءم مع تغي  
التضخم  -السلع والخدمات لهذه المجموعة، بينما تذبذبات التضخم التي تحجب االتجاه العام الدائم 

منشأها المجموعة األولى من الشركات االقتصادية، وهذا بسبب التعديالت المستمرة في   -األساسي
 .3لهذه الشركات استجابة لصدمات الطلب المؤقتة توالخدما عأسعار السل
التضخم  مفهوم نموذج إحصائي لتحديد ""Brayan et Cecchetti لى ضوء التحليل السابق اقترح ع
 :4ويرتك ز هذا النموذج على الفرضيات التالية ي وقياسه،األساس
 االقتصاد يتشكل من عدد كبير من الشركات؛ -
 معد ل  نمو اإلنتاج يؤول إلى الصفر على المدى الطويل؛ -
 متغي ر خارجي؛ mالكتلة النقدية  معد ل  نمو -
 سرعة دوران النقود قيمة ثابتة. -

، mفي ظل الفرضيات السابقة فإن  كل شركة تقوم بتعديل أسعارها وفقا لمعد ل  نمو الكتلة النقدية 
، ناتجة عن ieلها بالرمزومن ناحية أخرى فإن  كل شركة تتعرض لصدمات فردية خاصة بها يرمز 

                                                 
1 - Roger, S. (1998), Core inflation: concepts uses and measurement, Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper No. 

G98/9, p.4. 

http://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Discussion%20papers/1998/g98-9.pdf,01/09/2016. 
2 - Bryan,M. F.,& Cecchetti, S. G. (1994), Measuring core inflation, In: Monetary Policy, The University of Chicago Press, 

p.197. 

http://www.nber.org/chapters/c8333.pdf,01/09/2016. 
3-Bryan,M. F.,& Cecchetti, S. G. (1994),pp.197-198. 
4 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.40. 
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تغي رات تكاليف اإلنتاج وتغي رات حجم الطلب على السلع والخدمات. إذن يمكن التعبير عن تغي رات 
 :  1حسب المعادلة التالية iاألسعار لكل شركة

ii em 
، لهذا فإن ه ieأسعار السلع مرتبط بحجم الصدمة  من خالل هذه المعادلة يتضح أن تعديل

 .eوقيمة قصوى  eتكون محصورة بين قيمتين: قيمة دنيا  ieكافتراض فإن
إن الشركات التي لها مرونة في تحديد أسعارها تقوم بتعديل أسعارها بناءا على معد ل نمو الكتلة 

، بينما الشركات غير المرنة تقوم بتعديل أسعارها بناءا على معد ل نمو ieوحجم الصدمة  mالنقدية 
 الشكل الموالي. الكتلة النقدية فقط، وهذا ما يوض حه

 
 توزيع تغّيرات األسعار(:6.1ّشكلّرقم)

ّ
                          Source: PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.41. 

 
من خالل الشكل أعاله، نالحظ أن  أسعار سلع الشركات المرنة تتوزع على أطرف المنحنى، 

بتعميم التحليل السابق ليشمل  المنحنى.بينما أسعار سلع الشركات غير المرنة تتمركز في وسط 
2كافة الشركات فإن  التضخم المالحظ

،  يساوي متوسط تغي رات أسعار كافة الشركات، سواء المرنة
 ييساوي متوسط أسعار الشركات غير المرنة فقط، وبالتال cأو غير المرنة، والتضخم األساسي

 فإن:
mc  . 

هو الذي يحدد طبيعة العالقة بين التضخم المالحظ والتضخم  ieإن شكل منحنى توزيع الصدمات 
 األساسي، وهذا وفق الحاالت التالية:

                                                 
1 - Bryan, M. F., & Cecchetti, S. G. (1994), p.199. 

 .نمو الرقم القياسي ألسعار االستهالك معد ل التضخم المالحظ يقصد به التضخم بالمفهوم التقليدي، أي هو   -2
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األساسي، أي:   توزيع متناظر: في هذه الحالة التضخم المالحظ يساوي التضخم ieتوزيع الصدمات -
mc   ألن ،  0ieE.وهذا ما يوضحه الشكل الموالي ، 
 

 ieالتوزيع المتناظر للصدمات(:1.2ّشكلّرقم)

 
Source:Assarsson, B. (2004), Inflation and relative-price changes in the Swedish economy,Economic Review 3/2004, 
Sveriges Riksbank,Stockholm,p.45. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/er04_3_artikel3.pdf,01/09/2016. 
 

نحو اليمين: في هذه الحالة التضخم المالحظ يكون أكبر من التضخم  ملتوي ieتوزيع الصدمات -
 األساسي، وهذا ما يوضحه الشكل الموالي.

 
 ieالتوزيع الملتوي نحو اليمين للصدمات(:1.2ّشكلّرقم)

 
                                Source:Assarsson, B.,p.45. 

 
ملتوي نحو اليسار: في هذه الحالة التضخم المالحظ يكون أقل من التضخم  ieتوزيع الصدمات  -

 األساسي، وهذا ما يوضحه الشكل الموالي.
 

 ieالتوزيع الملتوي نحو اليسار للصدمات(:1.9ّشكلّرقم)

 
                                Source:Assarsson, B., p.45. 
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، «L’inflation tendancielle»مصطلح أخر هو التضخم اإلتجاهي  "" Laflèche في نفس المقاربة اقترح 
حيث  ،""Brayan et Cecchetti عن مفهوم التضخم األساسي المقترح من طرف  ال يختلف في جوهره

يرتك ز على استخراج االتجاه األساسي لألسعار عن طريق استبعاد التذبذبات الناتجة عن صدمات العرض 
 :1كمايلي "  Laflèche"المؤقتة من تركيبة التضخم، وقد وصفه 

«L’inflation tendancielle devrait refléter la tendance fondamentale des prix. Pour ce faire, le 

taux obtenu devrait pouvoir tenir compte des variations de prix entraînées par les pressions 

de la demande globale, les chocs d’offre permanents et l’évolution des anticipations, mais 

faire abstraction des perturbations résultant des chocs d’offre temporaires.» 

ي غياب صدمات العرض المؤقتة فإن الشركات تقوم بتعديل أسعارها وفقا الرتفاع تكاليف اإلنتاج ف
وبعض العوامل األخرى، بما في ذلك ضغوط الطلب القطاعية وتوقعات التضخم، وفي ظل هذه الشروط 

بعض الفترات التوزيع الطبيعي وتعكس بالكامل التضخم االتجاهي. لكن في  تتبع تغي رات األسعار النسبية
تتعرض بعض القطاعات لصدمات قوية، تجبر الشركات على تعديل أسعارها مما يؤدي إلى فقدان توزيع 
تغي رات األسعار النسبية خاصية التناظر، ويكون التوزيع في هذه الحالة ملتوي نحو اليمين أو نحو 

 .2ياس التضخم االتجاهيمن أجل ق اليسار، مما يستوجب إزالة تأثيرات هذه الصدمات على األسعار
الفروقات بين التضخم المالحظ واالتجاه المشترك لتغي رات كان على شرح   "" Laflècheإن تركيز 

األسعار، حيث يميز بين نوعين من صدمات العرض التي لها نفس اآلثار العابرة على التضخم. النوع 
رتفاع أسعار الخضر والفواكه بسبب األول من الصدمات له تأثير عابر على األسعار والتضخم، مثل ا

التغي رات المناخية هي حالة مؤقتة، ألن  األسعار ستعود إلى مستوياتها المعهودة ما إن تتحسن الظروف 
المناخية.النوع الثاني من الصدمات يخلف أثار دائمة على األسعار، ولكنها عابرة على التضخم، مثل 

ورية لسعر السلعة التي شملتها هذه الضريبة، وفي حالة فرض معد ل  ضريبة جديد يؤدي إلى زيادة ف
انخفاض سعر هذه السلعة فإن ه ال يعود إلى مستواه األول، ولكن يستقر في مستوى جديد أعلى من 
المستوى األول، وهذا يعني أن هذا النوع من الصدمات يخلف أثار دائمة على مستويات األسعار، وعند 

الجديد يؤدي إلى عودة معد ل  التضخم إلى مستواه األول، وهذا يعني أن استقرار األسعار في المستوى 
هذا النوع من الصدمات له تأثير عابر على التضخم. انطالقا من هذين النوعين من الصدمات، اقترح 

Laflèche ""  طريقتين لقياس التضخم االتجاهي: الطريقة األولى ترتك ز على إزالة أثر الصدمات من
 . 3والطريقة الثانية ترتك ز على إزالة أثر النوع األول من الصدمات فقطالنوعين، 

                                                 
1 -Laflèche, T. (2998), Mesures du taux d’inflation tendanciel, 2998, Banque du Canada,Working Paper 98-9, p.2. 

http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp97-9.pdf, 06/09/2016. 
2 -Laflèche, T. (1997), p.2. 
3 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.44-45. 
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 .ّطرقّقياسّالتضخمّاألساسي7.7
سنتطرق في هذا المبحث ألهم طرق قياس التضخم األساسي، والجدير بالذكر هنا أن  هذه الطرق 

 .مبحث السابقتستند قي قياسها للتضخم األساسي على مفاهيم التضخم األساسي التي أوضحنها في ال
وفيما يلي عرض ألهم الطرق التي تستخدمها البنوك المركزية، والتي تستند في قياسها للتضخم األساسي 
على المقاربة الثانية لمفهوم التضخم األساسي، من خالل استبعاد العناصر غير المستقر ة من التضخم 

 المالحظ أو التقليل من أثرها.
 (La méthode de l’exclusion ) طريقةّاالستبعاد.1.7.7ّ

ترتكز هذه الطريقة على االستبعاد الدائم لبعض بنود الرقم القياسي ألسعار االستهالك التي تمتاز 
أسعارها بالتقلب الشديد على المدى القصير، باعتبار أن  أسعار هذه البنود األكثر تأثرا بصدمات العرض 

. إن االستبعاد الدائم لبندي الغذاء والطاقة من سلة الرقم المؤقتة وغير مرتبطة بتأثيرات السياسة النقدية
القياسي ألسعار االستهالك تعتبر من أكثر طرق قياس التضخم األساسي شيوعا، واألكثر استخداما من 
طرف البنوك المركزية نظرا لبساطتها وسهولة فهمها من طرف الجمهور، واستبعاد هذين البندين راجع 

 .1أسعارهما والطبيعة المؤقتة لتحركاتهماالرتفاع مستوى تقل ب 
بندي الغذاء والطاقة من سلة الرقم القياسي ألسعار االستهالك ليست قاعدة عامة،  دإن  استبعا

فهناك بعض البنوك المركزية تقوم باستبعاد بنود أخرى تماشيا مع هياكلها االقتصادية وسياستها النقدية، 
 وهذا ما يوض حه الجدول الموالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ات التضخم األساسي للمملكة العربية السعودية، إدارة األبحاث االقتصادية، صندوق النقد العربي السعودي، مؤش ر (، 1115رياض محمد الخريف ووليام أ. بارنيت) -1

 . 4/، ص.3/15ورقة عمل رقم 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicResearch/Pages/WorkingPapers.aspx, 11/04/2016.  

 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicResearch/Pages/WorkingPapers.aspx
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ّ
 قياس التضخم األساسي باستخدام طريقة االستبعاد الدائم لدى بعض البنوك المركزية(:1.1ّرقم)ّجدول

ّ%الوزنّّقياسّالتضخمّاألساسيّالبنوكّالمركزية

 86 استبعاد الغذاء والطاقة.ّبنكّاالحتياطيّالفيدراليّاألمريكي

 83 والطاقة.استبعاد الغداء غير المصنع ّالبنكّالمركزيّاألوروبي

استبعاد الفواكه،الخضروات،البنزين، الوقود السائل، ّالبنكّالمركزيّالكندي
الغاز الطبيعي، الفوائد العقارية،النقل الداخلي، منتجات 

 التبغ والضرائب غير المباشرة .

84 

 90 والفواكه. استبعاد وقود السيارات، الخضر ّالبنكّاالحتياطيّاالسترالي

استبعاد الحضر، الفواكه، اللحوم الحمراء الطازجة، ّالتشيليالبنكّالمركزيّّ
األسماك، الوقود، الخدمات المالية والمرافق المحددة 

 إداريا.

73 

 72 استبعاد األسعار المحددة إداريا، الخضر والفواكه.ّالبنكّالمركزيّالمصري

المشروبات استبعاد األسعار المحددة إداريا أساسا وهي ّالبنكّالمركزيّالبولندي
الكحولية، منتجات التبغ، الطاقة والوقود، خدمات 

 النقل، البريد واالتصاالت وأنواع أخرى من التأمين.

67 

 88 استبعاد أسعار الفائدة على السندات العقاريةّالبنكّاالحتياطيّلجنوبّإفريقيا

 .1.، مقاييس التضخم األساسي، ص(1119) البنك المركزي المصري المصدر:
http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/CoreInflation.aspx, 28/04/2016.  

 

 
 دنالحظ من الجدول أعاله أن  هناك اختالف في قياس التضخم األساسي باستخدام طريقة االستبعا

الدائم من بنك مركزي ألخر، فعلى سبيل المثال يقوم البنك المركزي األوروبي باستبعاد بند الغذاء غير 
، أي أن وزن سلة التضخم %17المصنع والطاقة لقياس التضخم األساسي، والذي يقد ر وزنهما بحوالي 

يقوم البنك المركزي  من وزن سلة الرقم القياسي ألسعار االستهالك، بينما %89األساسي تمثل حوالي 
البولندي باستبعاد السلع التي أسعارها محد دة إداريا لقياس التضخم األساسي، وهذا بالرغم من أن أوزان 

من وزن سلة الرقم القياسي ألسعار االستهالك. كما نالحظ أن معظم البنوك  %99هذه السلع تمثل حوالي 
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تذبذب أسعار هذه السلع من موسم ألخر وتأثرها تقوم باستبعاد بندي الخضر والفواكه، وهذا راجع ل
 بالظروف المناخية.

إن  من بين المزايا الحسنة لطريقة االستبعاد الدائم لقياس التضخم األساسي أن ها طريقة بسيطة 
وسهلة الفهم من طرف الجمهور، كما يمكن بهذه الطريقة قياس التضخم األساسي بمجرد تحيين البيانات 

الرقم القياسي ألسعار االستهالك. لكن من أهم سلبيات هذه الطريقة أن ها تستبعد نفس الشهرية لخاصة ب
البنود في كل شهر، وهذا بافتراض أن  أسعار هذه البنود هي دوما األكثر تقل با، لكن هذا ليس صحيحا، 

ات األسعار، بينما فهناك بعض الفترات تكون فيها أسعار هذه البنود مستقر ة ومسايرة لالتجاه المشترك لتغي ر 
 هناك بنود أخرى ال يتم استبعادها بالرغم من أن  أسعارها هي األكثر تقل با في تلك الفترات.

 (La méthode de la moyenne tronquée) طريقةّالمتوسطّالمخف ض.7.7.7ّ
تعتمد طريقة المتوسط المخف ض على مالحظة وتحليل شكل توزيع تغي رات األسعار لسلة الرقم 
القياسي ألسعار االستهالك، وتنطلق من فكرة أساسية، وهي أن  الجزء من تغي رات األسعار الذي يترك ز 
بالقرب من قمة التوزيع يعكس إلى حد كبير التضخم األساسي، بينما تعكس تغي رات األسعار التي تقع 

 بعادها.على أطراف التوزيع صدمات األسعار القطاعية المسببة للتشويش، والتي يجب است
من الناحية اإلحصائية فإن المتوسط المخف ض هو عبارة عن المتوسط الحسابي لمجوعة من 

  ،""Brayan et Cecchetti، وقد طبق -الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا -البيانات بعد استبعاد القيم المتطرفة
للتضخم المالحظ أو المبدأ اإلحصائي للمتوسط المخف ض من أجل قياس التضخم األساسي، فإذا رمزنا 

 فإن: tبالرمز  tالرسمي في اللحظة 





n

i

itit

1

 

n، ويمثل iوزن البند  i، ويمثل tفي اللحظة  iمؤش ر التضخم المالحظ للبند itحيث يمثل 

nmkعدد بنود سلة المستهلك، وبعد استبعاد مؤش رات التضخم المتطرفة )  ,......,,....., 1121  فإن )
 1المتوسط المخفض يعطى بالعالقة التالية:





m

ki

iti

c

t v  ~ 

األوزان الجديدة للبنود المتبقية والذي مجموعها يساوي الواحد.إن مجموع األوزان  ~ivحيث تمث ل 
والذي يتجزأ إلى معد لين، معد ل   ،" Taux de troncature "المستبعدة يطلق عليها أسم معد ل  التخفيض 

 ، حيث:اليمين ونرمز له بالرمز، ومعد ل  التخفيض لجهة التخفيض لجهة اليسار ونرمز له بالرمز
121 .......  kv 

nmm vvv ......21   
 

                                                 
1 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.54. 
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من أجل تحديد البنود المستبعدة نقوم بفحص وتحليل شكل توزيع مؤش رات التضخم التاريخية لسلة 
المستهلك المكونة للرقم القياسي ألسعار االستهالك ومقارنته مع التوزيع الطبيعي. هذا التحليل مهم جدا 

في التوزيع، حيث يمكن من أجل تحديد معد ل  التخفيض األمثل، أي تحدد نسبة البنود المستبعدة على طر 
 :1التمييز بين الحاالت التالية

الحالة األولى: توزيع مؤش رات التضخم يكاد يتطابق مع التوزيع الطبيعي، أي أن ه توزيع متناظر  -
وذو قمة معتدلة )معامل فيشر لاللتواء والتفرطح يقتربان من الصفر(، في هذه الحالة فإن  
التضخم األساسي ال يختلف كثيرا عن التضخم المالحظ، ومعد ل  التخفيض في هذه الحالة 

  .من الصفر، كما أن قيم المتوسط، الوسيط والمنوال تكون متقاربة مع بعضها البعض يقترب
الحالة الثانية: توزيع مؤش رات التضخم يميل إلى التناظر وذو قمة مدببة، )معامل فيشر للتفرطح  -

موجب(، في هذه الحالة فإن  التضخم األساسي يختلف كثيرا التضخم المالحظ، ومعد ل  
اليسرى يجب أن يساوي معد ل  التخفيض للجهة اليمنى، كما أن  قيم المتوسط،  التخفيض للجهة

 .الوسيط والمنوال تكون متقاربة مع بعضها البعض
الحالة الثالثة: توزيع مؤش رات التضخم ملتوي نحو اليمين، )معامل فيشر لاللتواء موجب(، في  -

حظ، ومعد ل  التخفيض للجهة هذه الحالة فإن التضخم األساسي يكون أقل من التضخم المال
اليمنى ال يساوي معد ل  التخفيض للجهة اليسرى، كما أن  المتوسط يكون أكبر من الوسيط، 

 .والوسيط أكبر من المنوال
الحالة الرابعة: توزيع مؤش رات التضخم ملتوي نحو اليسار، )معامل فيشر لاللتواء سالب(، في  -

بر من التضخم المالحظ، ومعد ل  التخفيض للجهة هذه الحالة فإن التضخم األساسي يكون أك
اليسرى ال يساوي معد ل  التخفيض للجهة اليمنى، كما أن  المتوسط يكون أقل من الوسيط، 

 .والوسيط أقل من المنوال
إن  من بين أهم ايجابيات طريقة المتوسط المخف ض لقياس التضخم األساسي أن  البنود المستبعدة 

ن ما  تختلف من شهر إلى أخر، وهذا حسب شكل توزيع مؤش رات التضخم للبنود. لكن من ليست ثابتة، وا 
نما يت م اختيار  أهم سلبيات هذه الطريقة أن ه ال توجد طريقة مباشرة لحساب معد ل  التخفيض األمث ل، وا 
ير معد ل  التخفيض المناسب بعد سلسلة من المحاكات لعدة معد الت، والمفاضلة بينها على أساس معاي

 .2معينة
 
 
 

                                                 
1 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.5561-. 

2
 المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي في بداية المبحث القادم.لهذه المعايير ضمن معايير سنتطرق  -
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 (La méthode de médiane pondérée) طريقةّالوسيطّالمرجح.1.7.7ّ
إن  التضخم األساسي باستخدام طريقة الوسيط المرجح هو عبارة عن قيمة الوسيط لتغي رات      

أسعار بنود الرقم القياسي ألسعار االستهالك والمرجحة بأوزانها.إن  طريقة الوسيط المرجح لها نفس مبدأ 
لمتطرفة لبنود طريقة المتوسط المخف ض لقياس التضخم األساسي، حيث تفترض أن مؤش رات التضخم ا

الرقم القياسي ألسعار االستهالك سببها صدمات العرض المؤقتة، بينما مؤش رات التضخم القريبة من وسط 
 . لشرح كيفية حساب الوسيط المرجح نأخذ المثال التوضيحي التالي.1التوزيع تمثل التضخم األساسي

 
 األساسي وفق طريقة الوسيط المرجحمثال توضيحي لكيفية قياس التضخم (:7.1ّرقم)ّجدول      

ّاألوزانّالتجميعية %األوزانّالترجيحيةّالرقمّالقياسيّالمجموعاتّالرئسية
 1.98 4.96 221.82ّاألثاثّولوازمّالمفروشات

 9.16 4.52 228.11ّالتعليم،ّالثقافةّوالترفيه

 26.88 9.29 211.18ّالسكنّواألعباء

 11.98 6.2 218.19ّالصحةّونظافةّالجسم

 21.11 7.45 218.61ّالمالبسّواألحذية

 11.21 15.85 119.11ّاالتصاالتّوالنقلّ

 91.31 43.09 190.11ّالموادالغذائية

 200 8.64 299.96ّغيرّمصرحّعنها()متفرقاتّ

 _ 155 _ّالمجموع

 من إعداد الطالب. المصدر:      
بعد ترتيب الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمختلف البنود ترتيبا تصاعديا، فإن الوسيط المرجح 

من األوزان الترجيحية التجميعية. وعليه فإن الوسيط المرجح  %05يمثل الرقم القياسي الموافق للنسبة 
 :2يحسب وفق العالقة التالية

 
      

 
30.170

27.4836.91

47.169*5036.9116.190*27.4850





c

t
 

 
إن  من محاسن طريقة الوسيط المرجح أنها طريقة بسيطة وسهلة الفهم من طرف الجمهور، كما أن  
هذه الطريقة تسمح بقياس التضخم األساسي بمجرد توفر البيانات الشهرية الخاصة بالرقم القياسي ألسعار 

ومات الخاصة بالرقم االستهالك. لكن من أهم عيوب هذه الطريقة أن ها تؤدي إلى فقدان الكثير من المعل

                                                 
1 -Taillon, J. (2999), L’inflation sous-jacente - Un indice à médiane pondérée, Division des prix, Statistique Canada,No 

62F0014MPB au catalogue, Série no 7, p.4. 

http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/62F0014M/62F0014MIF1998007.pdf,25/08/2016. 
2 -Taillon, J. (1999), p.5.  

http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/62F0014M/62F0014MIF1998007.pdf
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القياسي ألسعار االستهالك، حيث نالحظ من المثال السابق أن هناك بندين فقط كان لهما تأثير في 
 حساب قيمة الوسيط المرجح، وهما بند النقل واالتصاالت، وبند المواد الغذائية.

 (La méthode de la double pondération) طريقةّالترجيحّالمضاعف.4.7.7ّ
طريقة الترجيح المضاعف على مبدأ التقليل من أثر مؤش رات التضخم المتطر فة، من خالل ترتك ز 

تخفيض وزن البنود ذات مؤش رات التضخم األكثر تطر فا. على عكس طرق قياس التضخم األساسي 
بعد السابقة، فإن  هذه الطريقة تحتفظ بكل المعلومات الخاصة بالرقم القياسي ألسعار االستهالك، وال تست

فإن  قياس التضخم األساسي وفق طريقة الترجيح المضاعف يكون عن  ةأي بند. من الناحية التطبيقي
طريق إعادة حساب أوزان ترجيح جديدة، وذالك بقسمة األوزان األصلية لسلة المستهلك على االنحراف 

بند ما شديد التقل ب كلما لمؤش رات التضخم للفترات السابقة، وبالتالي كلما كان مؤش ر التضخم ل المعياري
 .1كان الوزن الجديد لهذا البند منخفض مقارنة بأوزان البنود األخرى ذات مؤش رات التضخم المعتدلة

من خالل ما سبق فإن  قياس التضخم األساسي وفق طريقة الترجيح المضاعف يعطى بالعالقة 
 التالية:

it

ki

i i

i
vc

t



 







1 
 

c

t يمثل مؤش ر التضخم األساسي في اللحظة :t. 
k.تمثل عدد بنود الرقم القياسي ألسعار االستهالك : 
iv تمثل وزن الترجيح للبند :i .في سلك المستهلك للرقم القياسي ألسعار االستهالك 

it تمثل مؤش ر التضخم للبند :i  في اللحظةt. 
i االنحراف المعياري لمؤش رات التضخم الماضية للبند :i. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -BANK AL-MAGHRIB(2010), L'indicateur de l'inflation sous-jacente de bank al-maghrib,Maroc ,p10. 
http://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb650b0e74bb93b/METHODOLOGIEIPCX.pdf?MOD=AJPERES&att

achment=true&defaultMimeType=true,30/09/2011.  
  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkr2TxMjPAhXBtBoKHY2_CmcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bkam.ma%2F&usg=AFQjCNG5wXZoCRZsdURKuBy3oHxaHEEB_Q
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPzrfgxMjPAhXDOxoKHSTuAiQQFggwMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2012%2F01%2F27%2Fmethodologie-ipcx-sous-jacente%2Fmethodologie-ipcx-sous-jacente.pdf&usg=AFQjCNEKds90JbbgL9w5gV_yo-Grk34uuw&bvm=bv.134495766,d.d2s
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ّ.ّمعاييرّالمفاضلةّوالتوقعّبالتضخمّاألساسي.1
ّ
ّ

التضخم المتوقع من طرف الجمهور مركبة أساسية من مركبات التضخم، لهذا فإن ه من  إن  
 تالضروري شرح بطريقة شفافة قرارات السياسة النقدية للجمهور، فإذا كان الجمهور يفهم ويدعم قرارا
رف السياسة النقدية، فإن ه يصبح من السهل على البنوك المركزية السيطرة على التضخم المتوقع من ط

الجمهور. إن  توقعات معد الت التضخم في المستقبل تعتبر من أهم البيانات التي يقوم البنك المركزي 
بنشرها للجمهور، وكلما كانت هذه التوقعات دقيقة كلما زادت من مصداقية قرارات البنك المركزي الخاصة 

بدل معد ل   التضخم األساسيوقد قامت الكثير من البنوك المركزية بنشر توقعات  .بالسياسة النقدية
التضخم المالحظ، ألن  معد ل  التضخم األساسي أكثر استقرارا، وتوقعاته تعكس التضخم االتجاهي، كما 
أن  الخطأ المعياري للتوقع بالتضخم األساسي أقل من الخطأ المعياري للتوقع بالتضخم المالحظ في كثير 

تعتمد إلى حد بعيد على الطريقة المتبعة لقياس التضخم  . إن  دقة توقعات التضخم األساسي1من الحاالت
 األساسي، وأيضا على طريقة التوقع المطبقة.

ّ
 .معاييرّالمفاضلةّبينّطرقّقياسّالتضخمّاألساسي1.1

هناك العديد من المعايير الختبار جودة مؤش رات التضخم األساسي، وسنتطرق فيما يلي ألهم هذه 
 المعايير.
 (Biais) التحي زمعيارّ.1.1.1ّ

إن من بين أهم الخصائص التي يجب أن يتمي ز بها أي مؤش ر للتضخم األساسي هو التقارب على 
المدى الطويل بين متوسط التضخم األساسي ومتوسط التضخم المالحظ. إن  االنحراف بين متوسط 

تحي ز قليال كلما كان التضخم األساسي ومتوسط التضخم المالحظ يعبر عنه بالتحي ز، وكلما كان هذا ال
 هذا المعيار يمكن التعبير عنه رياضيا كما يلي: .2مؤش ر التضخم األساسي أكثر دق ة، والعكس صحيح

 
)()()min( c

tt EEbiais   
 حيث:

)( tE  .يمثل متوسط التضخم المالحظ 
)( c

tE  .يمثل متوسط التضخم األساسي 

                                                 
1- Roger, S. (1998), pp.8-9. 
2 -BANK AL-MAGHRIB(2010), p.17. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkr2TxMjPAhXBtBoKHY2_CmcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bkam.ma%2F&usg=AFQjCNG5wXZoCRZsdURKuBy3oHxaHEEB_Q
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 (Volatilité) التذبذبمعيارّ.7.1.1ّ
حتى يكون مؤش ر التضخم األساسي مقياسا جيدا البد أن يكون أقل تذبذب، ويمكن استخدام 

، وهو 1مقاييس التشتت النسبي لقياس درجة التذبذب، ويعتبر معامل االختالف من أهم هذه المقاييس
 يعطى بالعالقة اآلتية:

100*
)(

)(

c
t

E

c
tCV




 

 حيث:
CV .يمثل معامل االختالف 

)( c

tE  .يمثل متوسط التضخم األساسي 
)( c

t .يمثل االنحراف المعياري للتضخم األساسي 
 (Le pouvoir de prédiction) القدرةّالتنبؤي ة.1.1.1ّ

األساسي على التنبؤ باتجاهات التضخم المالحظ إن هذا المعيار يقوم باختبار قدرة مؤش ر التضخم 
في المستقبل، ويكون ذلك بحساب مجوع مربعات الفروق بين التضخم المالحظ والتضخم األساسي عند 

 :2عدة فترات متباطئة، أي
2

1

1














T

t
ht

c
tT

MSE  

 حيث:
MSE .يمثل مجموع مربعات األخطاء 

c

t يمثل مؤش ر التضخم األساسي الشهري 
ht .يمثل معد ل  التضخم المالحظ الشهري 
h   :6تمثل فترات التنبؤ وهي في الغالب تأخذ القيم اآلتيةh ،12h ،18h،24h. 

 وكلما كان مجموع مربعات األخطاء صغيرا كلما كان مؤش ر التضخم األساسي جيد.
 تقاربّالتضخمّالمالحظّنحوّالتضخمّاألساسي.4.1.1ّ

(Convergence de l’inflation globale vers l’inflation fondamentale) 
التضخم األساسي في المدى هذا االختبار يتمث ل في التأك د من مدى تقارب التضخم المالحظ نحو 

 3المتوسط، وللتأك د من ذلك يجب تحقق الشروط التالية:
 وجود عالقة توازن مستقر ة على المدى الطويل بين التضخم المالحظ والتضخم األساسي؛ -

                                                 
1 -Armour, J.(2006), An Evaluation of Core Inflation Measures, Bank of Canada, Working Paper 2006-10, p.14. 

http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-10.pdf,25/08/2016. 
2- Cutler, J. (2001), Core Inflation in the UK, Bank of England, Working Paper 2001-03, p.22. 

https://pdfs.semanticscholar.org/cf37/fcc93fda6b82a80b82322548bb7846a995cf.pdf, 26/09/2016. 
3 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), p.185. 
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 التضخم األساسي يجب أن يكون تقدير غير متحي ز للتضخم المالحظ؛ -
 التضخم األساسي يعمل على جذب التضخم المالحظ؛ -
 التضخم المالحظ ال يعمل على جذب التضخم األساسي. -

 إن الشروط السابقة يمكن التحقق منها من خالل المراحل التالية:

 معد ل اختبار وجود جذور الوحدة في البيانات الخاصة بكل من  في هذه المرحلة يتم  المرحلةّاألولى:ّأ(ّ
من  (A.D.F, 1981) فولر الموسع -ديكي يعتبر اختبارو التضخم المالحظ،  معد ل التضخم األساسي و 

ثالثة نماذج  1981فولر سنة  -اقترح العالمان ديكي.أهم اختبارات جذور الوحدة وأكثرها استعماال
لتوصيف السلسلة الزمنية المدروسة: النموذج األول دون ثابت ودون اتجاه عام، النموذج الثاني مع ثابت 

 :1ودون اتجاه عام والنموذج الثالث مع ثابت واتجاه عام، هذه النماذج يمكن كتابتها رياضيا كما يلي
 .(sans constante et sans tendance) النموذج األول -

tjt

p

j

jtt uxxx  



  1

2

11 )1(  

 .(avec constante et sans tendance) النموذج الثاني -

tjt

p

j

jtt ucxxx  



  1

2

11 )1(  

 .(avec constante et avec tendance) النموذج الثالث -

tjt

p

j

jtt ubtcxxx  



  1

2

11 )1(  

 حيث:
tx.تمث ل السلسلة الزمنية المدروسة : 
 :.الفرق األول للسلسلة الزمنية 

j.المعالم المراد تقديرها : 
p.درجة التأخير الزمنية : 

tتشويش أبيض:. 
 
 
 
  
 

                                                 
1 - Bourbonnais, R. (2004),Econométrie,5èmeedition, Dunod, Paris, p.234. 
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 بعد تقدير المعالم السابقة يتم  اختبار الفرضيتين التاليتين:

{
𝐻0     :  ∅1 = يوجد جذور الوحدة  (السلسلة غير  مستقر ة)                    1
𝐻1      :  ∅1 < ( مستقر ةالسلسلة)                      1 اليوجد  جذور الوحدة

 

 
𝑡∅1حيث نقارن بين 

𝑡∅1)المحسوبة 
=

∅1̂

𝑆𝐸(∅1̂)
الموافقة في الجدول اإلحصائي الخاص بــــــــــ  𝑡𝑡𝑎𝑏و(

𝑡∅1|فولر. فإذا كان –ديكي
| ≥ |𝑡𝑡𝑎𝑏|  نرفض فرضية العدم𝐻0     : ∅1 = ونقبل الفرضية  1

:     𝐻1البديلة ∅1 <  وهذا يعني أن السلسلة الزمنية المدروسة مستقر ة. ،1
 :1من الناحية التطبيقية فإننا نتبع الخوارزمية التالية

في النموذج الثالث معنويا تختلف عن الصفر فإن نا نقوم باختبار وجود  𝑏إذا كانت المعلمة  -
 Trend)جذر الوحدة للنموذج الثالث فقط، فإذا صح االختبار فإن  النموذج هو نموذج من نوع

)Stationary2،ري نموذج االتجاه العام المقد  قحيث يمكن تحويله إلى نموذج مستقر باستخدام بوا 
 طريقة المربعات الصغرى. بواسطة 

 في النموذج الثالث معنويا تساوي الصفر فإن نا ننتقل إلى النموذج الثاني: 𝑏إذا كانت المعلمة  -
نا نقوم باختبار في النموذج الثاني معنويا تختلف عن الصفر فإن   𝑐إذا كانت المعلمة  -

النموذج هو نموذج  فإن  وجود جذر الوحدة للنموذج الثاني  فقط، فإذا صح االختبار 
بأخذ الفرق حيث يمكن تحويله إلى نموذج مستقر ، (Difference Stationary)من نوع 

 األول للسلسة الزمنية المدروسة. 
فإننا ننتقل إلى النموذج  الصفرتساوي في النموذج الثاني معنويا  𝑐إذا كانت المعلمة  -

 فقط، فإذا صح االختبار فإن   ألولاقوم باختبار وجود جذر الوحدة للنموذج األول، ون
حيث يمكن تحويله إلى ، (Difference Stationary)النموذج هو نموذج من نوع 

 بأخذ الفرق األول للسلسة الزمنية المدروسة. نموذج مستقر 
بحيث  ،pفولر الموسع تكمن في معرفة درجة التأخير الزمنية -إن  الصعوبة في اختبار ديكي

التي  pيجب اختيارها بكفاءة إلزالة االرتباط الذاتي بين األخطاء، وفي الغالب يتم   اختيار درجة التأخير
 :3والذي يحسب كما يلي، ) criterioninformation  BayesianSchwarz(تعطي أقل قيمة لمعيار 

𝑆𝐵𝐼𝐶 = ln(𝜎�̂�𝑡

2 ) + k (
ln(T)

T
) 

 حيث:
𝜎�̂�𝑡

 تباين حد الخطأ المقدر.: 2
                                                 

1 - Casin, P. (2009), Econométrie, Editions Technip, Paris, pp.209-210. 
2

 الرجوع إلى:يمكن  (DS)ونموذج  (TS)لمزيد من التفصيل فيما يخص نموذج  -

 Kriaa, F. (2008), Économétrie des sériestemporelles, Tunis, pp.148-152. 
3 - Bourbonnais,R. (2004), p.112. 
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 عدد المعالم المقدرة بما في ذلك الحد الثابت.:
 : عدد المشاهدات.

على المدى  (Cointégration)في هذه المرحلة يتم  اختبار وجود عالقة تكامل مشترك ّالثانية:ّ(ّالمرحلةب
 :1الطويل بين التضخم المالحظ والتضخم األساسي ويكون ذلك بتحقق الشرطين التاليين

، أي أنه 𝐼(1)كل من معد ل التضخم األساسي ومعد ل  التضخم المالحظ متكاملين من الرتبة األولى -
سالسل زمنية  يمكن تحويل السلسلة الزمنية للتضخم األساسي والسلسلة الزمنية للتضخم المالحظ إلى

 مستقر ة بأخذ الفرق األول للسلسلة الزمنية فقط.
𝜋𝑡يجب أن تكون سلسلة بواقي النموذج المقدر   - = 𝛼 + 𝛽𝜋𝑡

𝑐 + 𝜇𝑡  عند المستوى مستقر ةسلسلة. 
يتم اختبار عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة الفروق بين التضخم المالحظ والتضخم  الثالثة:ّ(ّالمرحلةج

𝜋𝑡)األساسي − 𝜋𝑡
𝑐) إن  استقراريه سلسلة الفروق السابقة تعني أن التضخم األساسي عبارة عن تقدير .

 .2غير متحي ز للتضخم المالحظ
 (ECM)في هذه المرحلة نقوم بالتحقق من الداللة اإلحصائية لنموذج تصحيح الخطأّالرابعة:ّ(ّالمرحلةد

 :3الذي يكتب على الشكل التالي

  t

c

tt

c

kt

p

k

kkt

p

k

kt uba  
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11

 

معلمة تمث ل سرعة التعديل نحو التوازن، وللتحق ق من الداللة اإلحصائية للنموذج المقدر  1حيث 
 السابق نقوم بإجراء االختبار التالي:

{
𝐻0     :   1

= 0                        

𝐻1      :   1
< 0                 

 

التضخم  وهذا يعني أن   ،النموذج السابق ذو داللة إحصائية فإن   ،     𝐻0في حالة رفض فرضية العدم
 األساسي جاذب للتضخم المالحظ.

من جهة أخرى وحتى ال يكون التضخم المالحظ جاذب للتضخم األساسي يجب أن يكون نموذج 
 التالي ليس ذو داللة إحصائية:تصحيح الخطأ 

  t

c

ttkt

p

k

k

c

kt

p

k

k

c

t udc  
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11

 

 وللتحق ق من ذلك نقوم بإجراء االختبار التالي:

{
𝐻0     :   2

= 0                        

𝐻1      :   2
< 0                 

 

                                                 
1
 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.185-186. 

2 - Lassoued, A. (1006), Quel(s) indicateur(s) d’inflation sous-jacente pour la Tunisie, STATECO N°103, Tunisie, p.26. 

www.dial.ird.fr/content/download/48181/370538/version/.../stateco103-2lassoued.pdf, 25/08/2016. 
3 - PHAM, Thi Thanh Xuan. (2015), pp.187-186. 
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 .ذو داللة إحصائيةليس النموذج السابق  فإن        𝐻0العدمفي حالة قبول فرضية 
 معاييرّنوعية.5.1.1ّ

إلى جانب المعايير اإلحصائية السابقة، هناك معايير أخرى نوعية للمفاضلة بين مختلف طرق 
قياس التضخم األساسي، من بينها: األساس النظري، سرعة الحساب، االستخدام على نطاق واسع 
وسهولة الفهم من طرف الجمهور الواسع. إن  دمج المعايير النوعية ببعضها البعض تشير إلى تفوق 

 يقة االستبعاد كأفضل طريقة لقياس التضخم األساسي، وهذا ما يوضحه الجدول الموالي. طر 
 

 المعايير النوعية للمفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي(:1.1ّرقم)ّجدول

ّالمتوسطّالمخفضّالترجيحّالمضاعفّاالستبعادّالمعاييرّالنوعية

 9 1 9ّاالستخدامّعلىّنطاقّواسع

 1 1 1ّاألساسّالنظري

 9 9 9ّسرعةّالحساب

 1 1 9ّسهولةّالفهمّلدىّالجمهور

 ( مطابقة قوية.3) ،( مطابقة متوسطة1) ،( مطابقة ضعيفة1) 
Source :BANK AL-MAGHRIB(2010),p.19. 

 
ّ.التوقعّبالتضخمّاألساسي7.1

-هناك الكثير من طرق التوقع للسالسل الزمنية، ولعل من أهمها وأكثرها دقة نجد طريقة بوكس
أفضل نموذج مالئم للسلسلة الزمنية ضمن عائلة كبيرة من جينكنز، حيث تسمح لنا هذه الطريقة باختيار 

 النماذج المقترحة، وسنتطرق فيما يلي ألهم األسس النظرية والتطبيقية لهذه الطريقة.
 فيّتحليلّالسالسلّالزمنيةّمفاهيمّأساسية.1.7.1

من الضروري أن نتناول بالدراسة بعض المفاهيم ، نكنز للتوقعيج-قبل التطرق إلى طريقة بوكس 
: الطريقة منهااألساسية في تحليل السالسل الزمنية والتي تساعدنا فيما بعد على استيعاب منهجية هذه 

السياق العرضي، االستقرارية، دالة االرتباط الذاتي، دالة االرتباط الذاتي الجزئي، التشويش األبيض، 
 ل الفروق.ل اإلزاحة للخلف ومشغ  مشغ  

 
 
 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkr2TxMjPAhXBtBoKHY2_CmcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bkam.ma%2F&usg=AFQjCNG5wXZoCRZsdURKuBy3oHxaHEEB_Q
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 (Processus stochastique) العشوائيالسياقّ.1.1.7.1
للسياق ات العشوائية المرتبة عبر الزمن، ونرمز تغي ر عبارة عن مجموعة من المالسياق العشوائي 

 .tY1بالرمز tفي الزمن  العشوائي

ّ(La stationnarité) االستقرارية.7.1.7.1
 ية بالمعنى التام واالستقرارية من الدرجة الثانية.ر لإلستقراية: االستقرا هناك مفهومين

نقول عن سياق عشوائي أنه مستقر بالمعنى التام إذا كان التوزيع االحتمالي  بالمعنىّالتام:ّأ(ّاالستقراية
,𝑥1)للسلسلة الزمنية  𝑥2, … … 𝑥𝑇) نفسه التوزيع االحتمالي للسلسلة الزمنية  هو(𝑥1+ℎ, 𝑥2+ℎ, … … 𝑥𝑇+ℎ) ،

 . 2نقول أيضا عن سياق عشوائي أنه مستقر بالمعنى التام إذا كان كل عزومه ال تتغي ر بتغي ر الزمنو
كان فقط إذا من الدرجة الثانية نقول عن سياق عشوائي أنه مستقر  منّالدرجةّالثانية:ّ(ّاالستقرايةب

الدرجة األولى والعزم من الدرجة الثانية لهذا السياق ال يتغي ر بتغي ر الزمن. بمعنى آخر أن يكون  العزم من
تغاير ذاتي تتوقف قيمته على الفجوة و ثابتين وال يتغي ران بتغي ر الزمن،  تباينوالحسابي كل من المتوسط ال

 يمكن التعبير عنو عنده التغاير، ليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب الزمنية بين القيمتين، و 
 :3كمايلي رياضيااالستقرارية من الدرجة الثانية 

   

     

      kkttktt

kttt

ktt

YYEYYCov

TtYVarYEYVar

TtYEYE



















,

......1,

.....,.........1,

22 

حيث:  ktt YYCov , بين قيمتين من قيمالذاتي  يشير إلى التغايرtY تفصل بينهما فجوة زمنية ،
 فإن: 0k، فإذا كانت kطولها 

 
    

  0

1

2

1

0, 












 t

T

t

t

T

t

tt

tt YVar
T

YY

T

YYYY

YYCov 
وتجدر اإلشارة إلى أن  استقرارية السالسل الزمنية في مجال العلوم اإلنسانية يقصد بها االستقرارية 

 من الدرجة الثانية. 
 (La fonction d’autocorrélation) دالةّاالرتباطّالذاتي.1.1.7.1

لنفس المتغي ر لكن عند المشاهدات االرتباط الموجود بين قوة مدى  (FAC)تبين دالة االرتباط الذاتي
،وتعطى هي ذات أهمية بالغة في إبراز بعض الخصائص الهامة للسلسلة الزمنيةمختلفة، و فجوات زمنية 

 :4بالعالقة التالية kعند الفجوة الزمنية  دالة االرتباط الذاتي للمجتمع
,....2,1,0 k

0


 k

k  

                                                 
1 - DOR,  É. (2004), Économétrie, Pearson Education France, p.149. 
2 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), Analyse des séries temporelles, Dunod, Paris, p.84. 
3 - BOURBONNAIS, R. (2004), p.226. 
4 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.88. 
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 التباين.تمثل : k ،0الزمنية الفجوة عند الذاتي  التغاير kحيث يمثل: 
10ولها الخصائص التالية: ،kk   ،1k. 

 :1بالعالقة التالية kللعينة عند الفجوة الزمنية دالة االرتباط الذاتي تعطى كما 
  

 
















T

t

t

kT

t

ktt

k

YY

YYYY

r

1

2

1
,....2,1,0 k,            

حيث:
T

Y

Y

T

t

t
 1،Tتمثل عدد المشاهدات:. 

 (La fonction d’autocorrélation partielle) دالةّاالرتباطّالذاتيّالجزئي.4.1.7.1
tktاالرتباط بين  (FACP)الذاتي الجزئي تقيس دالة االرتباط YY , ات األخرى تغي ر بعد إزالة أثر الم

121 ,.....,  kttt YYY يرمز لها عند الفجوة و ، 2الواقعة بينهماk  بالرمزkk. 

ktYالمستقل  تغي ربأنه معامل االنحدار للم kkيعرف و   التابع  تغي رفي نموذج االنحدار المتعدد للم
tY  ات المستقلةتغي ر الموkttt YYY  ....,,,  أي: 21

tktkktktkt uYYYY    ............2211 
 

  :3كمايلي، )de Durbin L’algorithme(باستخدام خوارزمية داربنللمجتمع kkويمكن حساب 
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111........,1حيث:    kjjkkkkjkkj  
يتم حسابها بنفس الخوارزمية السابقة، وهذا بعد تعويض kk̂إن دالة االرتباط الذاتي الجزئي للعينة 

 . krفي الخوارزمية السابقة، بمعامالت االرتباط الذاتي للعينة kمعامالت االرتباط الذاتي للمجتمع 

 
 

                                                 
1
 - BOURBONNAIS, R. (2004), p.118. 

2 - GREENE, W. (2005), Économétrie, Pearson Education France, p.600. 
3 - KHEDHIRI, S. (2002), Économétrie des séries temporelles, Centre de publication universitaire, Tunis, p.36. 



 الثالث:                                                                      مفاهيم أساسية عن التضخم األساسيالفصل 
 

130 
 

 (Bruit blanc) التشويشّاألبيض.5.1.7.1
عبارة عن مجموعة من المتغي رات العشوائية المستقلة عن بعضها البعض tالتشويش األبيض

 :  1، أي2وتخضع للتوزيع الطبيعي بمتوسط معدوم وتباين ثابت
 2,0 Nut ,0,0 kk   ,2tuV  ,0tuE 

  ), B(للخلفّومشغ لّالفروقمشغ لّاإلزاحةّ.1.7.16.
كتابة األشكال الرياضية لمختلف تبسط من الرموز المفيدة التي Bل اإلزاحة للخلفيعتبر رمز مشغ  
 :2يلي يعرف كماو ، نماذج السالسل الزمنية

1 tt YBY 
kttوبصفة عامة فإن:

k YYB  ، ،. 
 كما يلي:  ويعرف مشغ ل الفروق 

1 ttt YYY 
 ، حيث:مشغل الفروق و Bهناك عالقة بين مشغل اإلزاحة للخلف 
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بصفة عامة نجد:    t

k

t

k YBY  1 
 النماذجّالخطيةّللسالسلّالزمنية.7.7.1

بناء نماذج خطية عشوائية واستعمالها في  الهدف األساسي من تحليل السالسل الزمنية هو إن  
جينكنز عائلة كبيرة من النماذج الخطية تسمى نماذج االنحدار -مجال التوقع، لهذا الغرض اقترح بوكس

نماذج األوساط المتحركة، نماذج االنحدار  وتشتمل على:الذاتي واألوساط المتحركة التكاملية الموسمية، 
 .اذج المختلطة الموسمية المضاعفةالذاتي، النماذج المختلطة والنم

 (MA).نماذجّاألوساطّالمتحركةّ.1.7.7.1
األوساط المتحركة تقوم نماذج  qMA تغي رعلى تفسير قيم الم tY الحالية المشاهدات بداللة

شروط االستقرارية  من حيث: الشكل الرياضي، ، وسندرس هذه النماذجللتشويش األبيضالماضية و 
 واالنعكاس، دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي.

 

                                                 
1 -  KHEDHIRI, S. (2002), p.15. 
2 -  BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.96. 

tt YYB 0aBa 
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ّأ ّلنموذج( ّالرياضي ّMA(q)الشكل qمن الرتبة  األوساط المتحركة عن نموذج التعبير رياضيايتم :

ّ :1كمايلي
qtqtttt uuuucY    .....2211 

qحيث تمثل:  ,...,,  Bل اإلزاحة للخلف التي يجب تقديرها، باستعمال مشغ   النموذجمعالم  21
 نجد:
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qtttt
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حيث:    q

q BBBB   .......1 2

 كثير حدود. 21
 

qttt uuu  .,,.........,  الفترات السابقة.و  tفي الفترة التشويش األبيض 1
ثابت غير من شروط استقرارية السلسلة الزمنية أن يكون وسطها :ّMA(q)استقراريةّوانعكاسّ(ّشروطب

ن ما مرتبط بالفجوة الزمنية، وبتطبيق تباينها نهائيمرتبط بالزمن، و  ، والتغاير الذاتي غير مرتبط بالزمن وا 
ات السابقة الخاصة استعمال الفرضيب، و qهذه الشروط على نموذج األوساط المتحركة من الرتبة

ّ:بالتشويش األبيض نجد
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شروط االستقرارية ال تفرض أي قيد على  بالتالي فإن  و هو نموذج مستقر، MA(q)النموذج  أي أن  

qالمعالم  ,,.........,  tuإذا أمكننا تفسير المتغي ر لالنعكاس  نموذج قابل MA(q)بينما يكون النموذج .21
 ، أي: tYبداللة المشاهدات الماضية للمتغي ر

  tt uBcY  
  )(1 cYBu tt   

 لدينا:
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1 - KHEDHIRI, S. (2002), p.11. 
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إذن:  
  t

q

j j

j

t Y
Br

h
u .

11 












 



 

نموذجا قابال لالنعكاس، يجب أن تكون جذور المعادلة MA(q)بالتالي حتى يكون النموذجو 
المتجانسة   0B  1أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة، بعبارة أخرىjr

1. 
إذا تحققت شروط االنعكاس، يمكن حساب معامالت االرتباط :ّMA(q)االرتباطّالذاتيّللنموذجّّ(ّدالةج

ّ:2يلي تعطى دالة التغاير الذاتي كماالذاتي، حيث 
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 ، نحصل على دالة االرتباط الذاتي:0بقسمة دالة التغاير الذاتي على التباين 
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 .qتنعدم بعد الفجوة الزمنية  MA(q)بمعنى أن دالة االرتباط الذاتي للنموذج 
 MA(q)إن معامالت االرتباط الذاتي الجزئي لنموذج :ّMA(q)االرتباطّالذاتيّالجزئيّللنموذجّّ(ّدالةد

تتناقص بشكل  الذاتي الجزئي لهذا النموذج االرتباطهذه دالة ، وبصفة عامة فإن لها عالقة محد دة ليس
ّ.3أسي أو جيبي أو كالهما معا

 (AR) نماذجّاالنحدارّالذاتيّ.7.7.7.1
االنحدار الذاتيتقوم نماذج  pAR تغي رعلى تفسير قيم الم tY  لنفس المشاهدات الماضية بداللة

من حيث: الشكل الرياضي، شروط  وسندرس هذه النماذج المتغي ر والمشاهدة الحالية للتشويش األبيض،
 واالنعكاس، دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي.االستقرارية 

:4يلي كماpمن الرتبة  ياالنحدار الذات عن نموذج التعبير رياضيايتم :ّAR(p)الرياضيّلنموذجّ(ّالشكلأ
 ّ

tptpttt uYYYcY    .....2211 
pل: حيث تمث   ,...,,  Bل اإلزاحة للخلف باستعمال مشغ  و التي يجب تقديرها،  النموذجمعالم  21

 نجد:
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1-BRESSON, G., et PIROTTE,  A.(1995), Econométrie des séries temporelles: théorie et applications, Presses  universitaires de 
France, Paris, pp.33-34. 
2 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.212. 
3 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.214. 
4 - DOR, É. (2004), p.109. 
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حيث:    p

p BBBB   .......1 2

 كثير حدود. 21
tu في الفترة :التشويش األبيضt.  

ّشروطب )ّّ ّوانعكاس ّAR(p)استقرارية وحتى يكون  لالنعكاس، قابل نموذجهو  AR(p)النموذجإن :
يجب أن تكون جذور المعادلة المتجانسة نموذج مستقر   0B 1أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة.ّ

لها عالقة  ليس AR(p)إن معامالت االرتباط الذاتي لنموذج :ّAR(p)االرتباطّالذاتيّللنموذجّّ(ّدالةج
تتناقص بشكل أسي أو جيبي أو كالهما  الذاتي لهذا النموذج االرتباطهذه دالة  فإن  ، وبصفة عامة محددة
ّ.2معا

ّدالةد ّAR(p)االرتباطّالذاتيّالجزئيّللنموذجّّ(  AR(p)إن معامالت االرتباط الذاتي الجزئي لنموذج :
pوتنعدم كلها بعد الفجوة الزمنية  ،pتأخذ قيم تختلف عن الصفر قبل الفجوة الزمنية

3.ّ
 (ARMA) النماذجّالمختلطةّ.1.7.7.1
لنفس المشاهدات الماضية بداللة  tY تغي رعلى تفسير قيم الم q p(ARMA,(المختلطة نماذج التقوم 

وسندرس هذه النماذج من حيث: الشكل الرياضي، ، والماضية للتشويش األبيض المتغي ر والمشاهدة الحالية
 شروط االستقرارية واالنعكاس، دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي.

ّالشكلأ ّلنموذجّ( ّARMA(p,q)الرياضي ),(يتم التعبير عن النموذج : qpARMA  بالصيغة الرياضية
 :4التالية

tjt
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jit
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it

qtqttptptt

uuYcY
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 حد ثابت. c، تشويش أبيضtuل: تمث  حيث 
 ل اإلزاحة للخلف نجد:بإدخال مشغ  

    tt uBcYB   )( 
 حيث: 
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q

q

BBBB
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2

21

2

21 

),(إن  من مزايا استخدام نموذج  qpARMAمقارنة ي إلى تخفيض كبير في معالم النموذج يؤد   أنه
 .5المتوسطات المتحركةبنماذج االنحدار الذاتي و 

 

                                                 
1 - Kriaa, F. (2008), p.98. 
2 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.210. 
3 -BOURBONNAIS, R. (2004), p.240. 
4-GREENE, W. (2005), p.593.  
5-BRESSON, G., et PIROTTE,  A. (1995), p.39. 
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),(لكي يكون النموذج:ّARMA(p,q)استقراريةّوانعكاسّّ(ّشروطب qpARMA  نموذجا مستقرا يجب أن
المتجانسةتكون جذور المعادلة   0B   ا بالنسبة لشرط االنعكاس أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة، أم

المتجانسةفيجب أن تكون جذور المعادلة   0B .أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة 
ّدالةج ّARMA(p,q)االرتباطّالذاتيّوالجزئيّلنموذجّّ( إن معامالت االرتباط الذاتي والجزئي لنموذج :

ARMA(p,q) الذاتي والجزئي لهذا النموذج االرتباطهذه دالة  ، وبصفة عامة فإن  لهما عالقة محد دة ليس 
 .1تتناقص بشكل أسي أو جيبي أو كالهما معا

ّ(SARIMA) النماذجّغيرّالمستقر ةّ.4.7.7.1
إن معظم السالسل الزمنية االقتصادية والتجارية تمتاز بعدم االستقرارية، حيث أن  مركبة االتجاه العام 

جينكنز نماذج -والمركبة الموسمية من أهم الخصائص الجوهرية لهذه السالسل. لهذا اقترح بوكس
 للسالسل الزمنية غير المستقر ة ، والمتمثلة أساسا في:

إذا كان لدينا سلسلة زمنية غير :ّARIMA(p,d,q)االنحدارّالذاتيّواألوساطّالمتحركةّالتكامليةّّ(ّنماذجأ
ذا افترضنا dبأخذ الفروق العادية من الدرجة tWويمكن تحويلها إلى سلسلة زمنية مستقر ة tYمستقر ة   ، وا 

),(تتبع نموذج tWأن السلسلة  qpARMA فإن نموذج ،ّ
),,(االنحدار الذاتي واألوساط المتحركة التكاملية  qdpARIMA2يكتب على الشكل التالي: 

    tt uBWB   
 

dحيث:  

t BW )1(  
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ّنماذجب )ّّ ّالموسمية ّالمتحركة ّواألوساط ّالذاتي ّSARMA (P, D ,Q)االنحدار إذا كان لدينا سلسلة :

، Dبأخذ الفروق الموسمية من الدرجة tWويمكن تحويلها إلى سلسلة زمنية مستقر ة tYزمنية غير مستقر ة 
SQDPSARMAنموذج االنحدار الذاتي واألوساط المتحركة الموسميةفإن    :3يكتب على الشكل التالي),,(

    tt uBWB   
 

Dsحيث:  

t BW )1(  
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1 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), pp.216-217. 
2 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), p.199. 

، جينكنز، ترجمة عبد المرضي حامد عزام، دار المريخ، المملكة العربية السعودية-بوكس(، السالسل الزمنية من الوجهة التطبيقية ونماذج 1449) والتر فاندل -3
 .95ص.

 



 الثالث:                                                                      مفاهيم أساسية عن التضخم األساسيالفصل 
 

135 
 

s في البيانات الثالثية. 9في البيانات الشهرية و 19:تشير إلى طول الدورة الموسمية وهي تساوي 
الموسمية تشبه في خصائصها العامة دالة للنماذج المختلطة  (FAC)دالة االرتباط الذاتي إن  
Sفيما عدا ظهور قيم معامالت االرتباط الذاتي عند مضاعفات، الذاتي للنماذج المختلطة العادية االرتباط

 .(FACP)االرتباط الذاتي الجزئيلدالة نفس الشيء بالنسبة ، و 
بعد دمج النماذج المستقر ة :ّاالنحدارّالذاتيّواألوساطّالمتحركةّالتكامليةّالموسميةّالمضاعفةّ(ّنماذجج

والنماذج غير المستقر ة ببعضها البعض، فإن نا نتحصل على العائلة الكبيرة من نماذج السالسل الزمنية، 
واألوساط المتحركة التكاملية الموسمية المضاعفة، والتي نرمز لها بالرمزتسمى نماذج االنحدار الذاتي 

sQDPqdpSARIMA ),,(),,(  :وهي تكتب على الشكل التالي 
        tt uBBWBB   

 
Dsdحيث:
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 جينكنزّفيّالتوقع-منهجيةّبوكس.1.7.1

في " Gwilm Jenkins" جويلم جنكنزو " George Boxإصدار العالمان األمريكيان جورج بوكس " إن  
" أعطى Time series analysis: Forecasting and control" تحت عنوان 1لكتابهما المشهور 1475سنة 

منهجية  ، وقد أدرجت هذه النماذج  ضمنللسالسل الزمنيةنقطة البداية لجيل جديد من نماذج التوقع 
الحصول على النموذج األمثل للسلسلة الزمنية المدروسة  ضمن  إلىفي النهاية تؤد ي متكاملة للتوقع، 

كبيرة من نماذج االنحدار الخطي واألوساط المتحركة التكاملية الموسمية المضاعفة، وذلك مرورا الالعائلة 
 بالمراحل الخمس، وهي: 

، مرحلة التقدير، مرحلة التشخيص ومرحلة التعر فمرحلة الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية، مرحلة 
 التوقع، وفيما يلي شرح مختصر لهذه المراحل.

ّاستقراريةّالسلسلةّالزمنيةّاختبارّ.1.1.7.1
التي بقية المراحل  جينكنز، ألن  -استقرارية السلسلة من أهم مراحل منهجية بوكس اختبارمرحلة  إن  

، وبالتالي أي مستقر ةالسلسلة الزمنية المدروسة سلسلة  تنطلق من فرضية أساسية، وهي أن  سوف تأتي 
ي إلى في النهاية إلى توقعات غير دقيقة. في هذه خطأ في الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية يؤد  

                                                 
1- BOX, G.E.P. and JENKINS, G. M. (1970), Time series analysis: Forecasting and control, San Francisco: Holden-Day. 
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د من استقراية السلسلة عن طريق مجموعة من االختبارات، كما نقوم بإجراء مختلف المرحلة نقوم بالتأك  
 ، وذالك عن طريق إتباع الخطوات التالية:مستقر ةالتحويالت الالزمة لتحويل السلسلة الزمنية إلى سلسلة 

كثيرا في الحكم إن  التمثيل البياني للسلسلة الزمنية المدروسة يساعدنا : للسلسلةّالبيانيّالتمثيلّأ(ّرسم
وجود  -على استقرارية السلسلة الزمنية، فإذا اظهر المنحنى البياني اتجاه عام نحو الزيادة أو االنخفاض

فهذا يد ل على عدم استقراية السلسلة الزمنية، كما أن  وجود نتوءات في فترات  -مركبة االتجاه العام
 دم استقرارية السلسلة الزمنية.  قد يد ل أيضا على ع -وجود المركبة الموسمية –منتظمة 

ات جذور الوحدة، اختبار  باستعمال الزمنية السلسلة استقرارية من دالتأك   يمكننا :جذورّالوحدةّ(ّإختباراتب
 .1فولر المطور والذي أوضحناه سابقا -ولعل أهمها اختبار ديكي

اقتراب معامالت اإلرتباط الذاتي من الصفر بسرعة كافية كلما  يد لبصفة عامة ّج(ّدالةّاالرتباطّالذاتي:
ابتعدنا في الزمن دليال على استقرارية السلسلة الزمنية، ومن الناحية التطبيقية إذا كانت معامالت االرتباط 

𝑘 الذاتي معنويا تساوي الصفر بعد الفجوة =
𝑇

4
 .2على استقرارية السلسلة يد لفهذا  ،

سلة الزمنية المدروسة غير مستقر ة، فيجب تعديلها لتحويلها إلى إذا كانت السلّ:الزمنيةالسلسلةّّج(ّتعديل
سلسلة زمنية مستقر ة قبل االنتقال إلى مرحلة التعر ف. فإذا كانت السلسلة الزمنية تحتوي على مركبة 

العام، كما يمكن  االتجاه العام، فيمكن استخدام طريقة الفروق المتتالية من درجة كافية إلزالة االتجاه
استخدام الفروق الموسمية من درجة كافية إلزالة المركبة الموسمية إن وجدت، وتعتبر التحويلة اللوغارتمية 

 .3وتحويلة الجذر التربيعي من أكثر التحويالت استخداما بهدف تثبيت التباين

ّمرحلةّالتعر ف.7.1.7.1
 SARIMAنماذج نقوم باختيار النموذج المالئم للسلسة الزمنية المدروسة من بين في هذه المرحلة 

لتحقيق استقرارية  Dودرجة الفروق الموسمية  dدرجة الفروق المتتالية  بمعنى نختارالمضاعفة، 
والمتوسطات  ARالسلسلة، كما نقوم بتحديد درجة كثير الحدود المناظرة لنماذج االنحدار الذاتي 

، ولتحقيق ذلك نستخدم خصائص كل من دالة االرتباط الذاتي ودالة العادية والموسمية MAالمتحركة
 يصها في الجدولين التاليين.االرتباط الذاتي الجزئي التي تطرقنا إليها سابقا، والتي يمكن تلخ

 
 
 
 

 

                                                 
 من هذا الفصل. 193-199ارجع إلى ص ص  -1
 .111(، ص.1449) والتر فاندل -2

 .99(، ص.1449)والتر فاندل -3

 



 الثالث:                                                                      مفاهيم أساسية عن التضخم األساسيالفصل 
 

137 
 

 للنماذج غير الموسمية  FACPوالدالة FACخصائص الدالة (:4.1ّرقم)جدولّ

 FACPالدالةّ FACالدالةّّالنموذج
AR(1) تنعدم بعد الفجوة الزمنية األولى تخامد أسي أو تخامد جيبي 
AR(2) تنعدم بعد الفجوة الزمنية الثانية تخامد أسي أو تخامد جيبي 
AR(p) تنعدم بعد الفجوة الزمنية  تخامد أسي أو تخامد جيبيp 
MA(1) تخامد أسي أو تخامد جيبي تنعدم بعد الفجوة الزمنية األولى 
MA(2) تخامد أسي أو تخامد جيبي تنعدم بعد الفجوة الزمنية الثانية 
MA(q)  تنعدم بعد الفجوة الزمنيةq تخامد أسي أو تخامد جيبي 
ARMA(1.1)  1تتخامد أسيا من الفجوة  1تتخامد أسيا من الفجوة 
ARMA(p,q) بعد الفجوة تتخامد أسياpq  بعد الفجوة تتخامد أسياqp  

Source : BRESSON, G., et PIROTTE,  A.(1995), p.41. 

 
 الموسمية للنماذج  FACPوالدالة FACخصائص الدالة (:5.1ّرقم)جدولّ

 FACPالدالةّ FACالدالةّّالنموذج
sPpSARIMA )0,0,()0,0,(  تساوي الصفر بعد الفجوة  تقترب من الصفر تدريجياp+sP 
sQqSARIMA ),0,0(),0,0(  تساوي الصفر بعد الفجوة q+sQ تقترب من الصفر تدريجيا 

sQDPqdpSARIMA ),,(),,( ّتدريجياتقترب من الصفر  تقترب من الصفر تدريجيا 
 .135.(، ص1449) والتر فاندلّالمصدر:

 
ّمرحلةّالتقدير.1.1.7.1

بعد االنتهاء من مرحلة التعر ف على نموذج السلسلة الزمنية، تأتي المرحلة التقنية الموالية والمتمث لة 
-في مرحلة التقدير لمعالم النموذج. هناك عدة طرق لتقدير معالم النموذج من بينها طريقة معادالت يول

وطريقة البحث التشابكي ، AR وولكر وطريقة المعقولية العظمى لتقدير معالم نماذج االنحدار الذاتي
 .1ومعالم النماذج المختلطة MAنيوتن التكرارية لتقدير معالم نماذج المتوسطات المتحركة -وطريقة غوس

 
ّمرحلةّالتشخيص.4.1.7.1

بعد االنتهاء من مرحلة التقدير، تأتي مرحلة التشخيص والمتمثلة في اختبار الداللة اإلحصائية 
 خالل القيام بمجموعة من االختبارات اإلحصائية، أهمها ما يلي:للنموذج المقدر، وهذا من 

ّإختبار ّالمقدرةّأ( ّالمعالم نقوم باختبار معنوية المعالم المقدرة باستخدام إحصاءة االختبار       :معنوية
student)-(t.عادة عملية التقدير  ، حيث يتم حذف المعالم غير المعنوية من النموذج وا 

                                                 
 للتفصيل أكثر في طرق التقدير يمكن الرجوع إلى:  -1

 .167-151الجزائر، ص ص.  –(، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير، ديوان المطبوعات الجزائرية، بن عكنون 1111مولود حشمان )   
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جينكنز -إن  من بين الفرضيات األساسية لمنهجية بوكس :معامالتّاالرتباطّالذاتيّللبواقيّ(ّإختبارب
هي تطابق خصائص بواقي النموذج المقد ر مع الخصائص النظرية للتشويش األبيض والتي تطرقنا إليها 

ن هذه سابقا، وتعتبر خاصية عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء من أهم هذه الخصائص، وللتأك د م
 :1جينكنز مجموعة من االختبارات أهمها ما يلي -الخاصية أقترح بوكس

فإن  اإلحصاءة التالية تبع قانون كاي تربيع بدرجة حرية  بالنسبة للعينات الكبيرة : Pierce –Boxإختبارّّ-
h (h  تمث ل:) عدد الفجوات 
2

1

2ˆ
h

h

k

kTQ   


تمث ل معامالت االرتباط الذاتي للبواقي. k̂، حيث 
ّ

10%عند مستوى معنوية 
:...0، نقبل فرضية العدم )2 210  hH  إذا كانت )

معامالت االرتباط الذاتي للبواقي معنويا  ، بمعنى أن  tabQأقل من المجدولة  calQالقيمة المحسوبة 
 مساوية للصفر.

، لكنها ون كاي تربيعنالمستخدمة في هذا االختبار تتبع أيضا قا اإلحصاءة إن   : Box –Ljungإختبارّ-
يمكن استخدامها حتى في  ءةهذه االحصا السابقة، كما أن   اإلحصائيةاألخيرمقارنة بأقرب إلى هذا 
 وتعطى هذه اإلحصائية كما يلي:، العينات الصغيرة

  2

1

2ˆ
2 h

h

k

k

kT
TTQ 





 



 

م واحد فقط، فقد تكون ءاالختبارات السابقة ال تسمح لنا بتحديد نمودح مال إن   :المفاضلةّبينّالنماذج(ّج
إلى المرحلة  يجب علينا المفاضلة بينها قبل المرورو أمامنا مجموعة من النماذج المقبولة إحصائيا، 

.هناك عدة معايير للمفاضلة بين النماذج المقبولة إحصائيا، أهمها ما جينكنز -األخيرة من منهجية بوكس
 يلي:

ل، هو النموذج حسب هذا المعيار فإن النموذج األمث   :Criterion  Akaike Information (AIC)معيارّّ-
 الذي يعطي أقل قيمة لإلحصائية التالية:

KLogTAIC
te .2ˆ. 2   
، عدد المشاهدات Tعدد المعالم المقدرة،  Kحيث تمثل: 

tê .االنحراف المعياري للبواقي 
 :3المعياري AICالمدروسة ليس لها نفس عدد المشاهدات فإن نا نستخدم إحصاءة  النماذج ام ا إذا كانت

T

AIC
NAIC  

-ّّ ل، هو النموذج الذي يعطي أقل قيمة النموذج األمث   حسب هذا المعيار فإن   :Schwarzمعيار
 لإلحصائية التالية:

                                                 
1- BOURBONNAIS, R. (2004), p.229. 

 ال يفي بالغرض في أحوال كثيرة. 5%ألن مستوى  10%يفضل أخذ -2
 .179 .ص(،9559مولود حشمان )  -3
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 LogTKLogTSC
te .ˆ. 2   

 مرحلةّالتوقع.5.1.7.1
والتوقع جينكنز، -يعتبر التوقع بالقيم المستقبلية للظاهرة المدروسة آخر مرحلة في منهجية بوكسّ

 إما يكون نقطي أو بمجال.
 :1في المراحل التاليةالنقطي يمكن تلخيص عملية التوقع أ(ّالتوقعّالنقطي:ّ

 كتابة الشكل الرياضي للنموذج المقدر.  -       
jtuاستبدال الصدمات العشوائية الحالية والسابقة  -   0لجميع القيمj بالبواقي الفعليةjte ؛ 
jtuاستبدال الصدمات العشوائية المستقبلية  -  ،hj 0 بالقيمة المتوقعة لها المساوية للصفر؛ 
jtYاستبدال المشاهدات الحالية والسابقة  -  ،0j  بقيمها الفعلية؛ 
jtYاستبدال المشاهدات الالحقة  -  ،hj 0  بقيمها المتوقعة hYt

، وبالتالي يجب علينا أوال ˆ
1221التوقع بكل من  ,,.......,  tththt YYYY  حتى يمكننا التوقع بقيمةhtY . 

ّ ّالتوقع لقياس مدى التأكد حول التوقعات النقطية المتحصل عليها، يمكننا حساب الخطأ  بمجال:ب(
المعياري للتوقع من أجل تحديد مجال التوقعات، وذلك عن طريق إعادة صياغة النموذج المقدر بداللة 

متغي رات التشويش األبيض فقط، وفق العالقة التالية:
ّ

    
 
  tttt u
B

B
uYuBuYB




 

 
  tt uBuY  

حيث:  ...........
...........1

.........1
2

2102

21

2

21





 BB

BBB

BBB
B

p

p

q

q





 

باعتماد مستوى ثقة انطالقا من العالقة الرياضية األخيرة، و  %951  فإن مجال التوقع ،
 :2يعطى بالعالقة التالية hللفترة 

 
2/1

1

1

21ˆ96.1ˆ













 





h

j

juT t
hY :حيث ،




T

t

tu e
Tt

1

21
̂

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1-BRESSON, G., et PIROTTE, A. (1995), p.87. 
2 - BOURBONNAIS, R., et TERRAZA, M. (2010), P.216-219. 
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 خالصة الفصل الثالث:
 

لقد خلصنا من خالل دراستنا لهذا الفصل أن وجود مشاكل تحي ز عند حساب الرقم القياسي ألسعار 
االستهالك، سواء الناتجة عن عدم الدقة في قياس أثر التغي ر في النوعية، أو الناتجة عن تأثر هذا 

لعدم التوافق التام بين مفهوم النظري للتضخم المؤش ر باألسعار المتطر فة لبعض السلع والخدمات، إضافة 
ومقاييس التضخم التقليدية، أدى إلى التفكير في إيجاد مؤش رات أخرى تكون أقل تحي زا من المؤش ر 
السابق. في هذا المسعى لجأ الكثير من البنوك المركزية وخاصة التي تطبق سياسة استهداف التضخم 

باعتباره أقل مقاييس التضخم تحي زا، كما يعد مقياسا مناسبا للتوقع إلى استخدام مؤش ر التضخم األساسي 
 بالمستوى العام لألسعار على المدى الطويل.

بالنسبة لمفهوم التضخم األساسي فقد خلصنا إلى وجود مقاربتين أساسيتين لشرح مفهوم التضخم 
رض الكلي، على اعتبار أن  األساسي: المقاربة األولى ترتك ز على نظرية التوازن العام للطلب والع

التضخم األساسي ما هو إال مركبة التضخم التي ليست لها أي تأثير على اإلنتاج الكلي على المدى 
المتوسط والطويل، والمقاربة الثانية  ترتك ز على االتجاه العام المشترك الذي يظهر في حركة أسعار السلع 

االقتصادية، وتستثني تغي رات األسعار ذات الطابع والخدمات على مستوى مختلف األسواق والقطاعات 
 الفردي الناتجة عن صدمات العرض المؤقتة في بعض القطاعات االقتصادية.

هناك العديد من طرق قياس التضخم األساسي لكن أكثرها استخدما من طرف البنوك المركزية 
جح وطريقة الترجيح المضاعف. إن  ، طريقة المتوسط المخف ض، طريقة الوسيط المر طريقة االستبعادنجد: 

تعدد طرق قياس التضخم األساسي أد ى إلى وضع عدة معايير للمفاضلة بينها، منها ما هو كمي مثل 
معيار التحي ز، معيار التذبذب، معيار القدرة التنبؤي ة ومعيار التقارب بين التضخم المالحظ والتضخم 

 وسهولة فهمها من طرف الجمهور.  األساسي، ومنها ما هو كيفي مثل سرعة الحساب 
إن  دقة توقعات التضخم األساسي تعتمد إلى حد بعيد على الطريقة المتبعة لقياس التضخم 
األساسي، وأيضا على طريقة التوقع المطبقة. لهذا سنحاول في الفصل الموالي اختيار الطريقة االمثل 

جينكنز للتوقع بمعد ل  التضخم األساسي -لقياس التضخم األساسي في الجزائر، وتطبيق منهجية بوكس
 باعتبارها من أهم وأد ق طرق التوقع على المدى القصير.

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرابعالفصل 

 
والتوقع بمعدل التضخم األساسي في  قياس

 الجزائر
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 :تمهيد

 
 

في  النقد والقرض المعد ل والمتمم لقانون 9515أوت  93المؤرخ في  59-15 األمر الرئاسي رقمإن  
تبني سياسة  ، حيث تم  قد أعطى أهمية كبيرة الستقرار األسعار باعتباره هدفا أوليا للسياسة النقدية، الجزائر

، لكن هذا األسلوب الجديد إلدارة السياسة النقدية لم يحقق التضخمي ةمن الضغوط  استهداف التضخم للحد  
معد ل التضخم المالحظ، مع العلم أن  من الشروط المركزي لالبنك وهذا بسبب استهداف  ،النتائج المرجوة

األساسية لنجاح سياسة استهداف التضخم هو استهداف مؤش ر التضخم األساسي بدل من التضخم 
خالل الفترة  الفعلية ت التضخم الشهريمعد الفقط من  %31حوالي فعلى سبيل المثال فإن   المالحظ.

. كما أن  1[%0، %9]كانت في حدود التضخم المستهدف والمعلن من طرف البنك المركزي 1111-1116
مؤش ر التضخم األساسي المعتمد من طرف البنك المركزي والذي هو عبارة عن مؤش ر الرقم القياسي 

مؤش ر ألسعار االستهالك خارج المواد الغذائية الطازجة ليس مقياسا مناسبا للتضخم األساسي، ألن  هذا ال
الصدمات المؤقتة  ديرتكز على استبعاد الصدمات المؤقتة التي تحدث في القطاع الفالحي فقط، وال يستبع

التي تحدث في باقي القطاعات االقتصادية. لهذا سنحاول من خالل هذا الفصل قياس التضخم األساسي 
 ساسي. جينكنز للتوقع بمعد ل التضخم األ-األمثل في الجزائر وتطبيق منهجية بوكس

إعداد الرقم القياسي  منهجيةوقد قس منا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث: المبحث األول سنتناول فيه 
ألسعار االستهالك في الجزائر، وتحليل تطور الرقم القياسي ألهم مجموعات االستهالك الرئيسية، أم ا 
المبحث الثاني فسنتناول فيه التحليل اإلحصائي لبيانات األرقام القياسية لمجموعات االستهالك الفرعية 

والتفرطح، والمبحث األخير سنقوم من خالله   ، من حيث التشتت وااللتواء1116-1111خالل الفترة 
بقياس التضخم األساسي باستخدام أهم الطرق التي تطرقنا إليها سابقا، والمفاضلة بينها من أجل اختيار 

 معد ل التضخم األساسي األمثل والتوقع بقيمه فيما بعد.
ّ
 

                                                 
 .179، ص. التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،1113(، التقرير السنوي 1114بنك الجزائر ) -1
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 همّمكوناتهمنهجيةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّفيّالجزائرّوتحليلّتطورّأ.1ّ
ّ
 

القياسي ألسعار  مإن  من أهم المؤش رات االقتصادية التي تنشر بصفة دورية ومستمرة نجد الرق
االستهالك، حيث يقوم الديوان الوطني لإلحصاء بنشر بيانات شهرية عن الرقم القياسي ألسعار 
االستهالك اإلجمالي على المستوى الوطني، كما ينشر بيانات شهرية عن الرقم القياسي ألسعار 

ة على مستوى االستهالك حسب مجموعات االستهالك الرئيسية وبعض مجموعات االستهالك الفرعي
الجزائر العاصمة، وسنتطرق في هذا المبحث إلى منهجية إعداد هذا الرقم وتحليل تطوره حسب أهم 

 االستهالك الرئيسية. تمجموعا
 

ّ.منهجيةّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّفيّالجزائر1.1
 ث لة في:سنستعرض فيما يلي منهجية إعداد الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر متم

 تحديد سلة المستهلك؛ -
 األوزان الترجيحية؛ -
  النطاق الجغرافي ومصادر جمع البيانات؛ -
 طريقة الحساب. -
ّتحديدّسلةّالمستهلك.1.1.1ّ

إن سلة المستهلك للرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر محددة حسب نظام المحاسبة 
مجموعة فرعية،  39و رئيسية مجموعات 18الخدمات إلى و ف السلع تصن   حيث، 1438الوطنية لسنة 

الرئيسة والمجموعات  ت. الجدول التالي يوض ح المجموعا1صنف 799مادة و 935وتشتمل على حوالي 
 الفرعية لالستهالك.

 
 

 
 
 

                                                 
1- KADI, Aicha. (1006), Note sur l’Indice des Prix à la Consommation : Cas de l’Algérie, Séminaire sur l’Indice des Prix à la 
Consommation, Genève du 7 au 9 mai 2008, p.3. 
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 والفرعية للرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر ةالمجموعات الرئيسي(:1.4ّرقم)ّجدول

ّالمجموعاتّالفرعيةّةالرئيسيالمجموعاتّ

ّوالمشروباتّالغذائيةّالمواد
ّالكحوليةّغير

الخبز والحبوب، لحم وأحشاء الخروف، لحم وأحشاء البقر، الدواجن واألرانب والبيض، 
األسماك الطازجة، اللحوم واألسماك المعلبة، الخضر، الفواكه، البطاطا، الحليب والجبن 

السكر والمنتجات المسكرة، القهوة والشاي والنقيع، ومشتقاته، الدهون والزيوت، 
 المشروبات غير الكحولية، المنتجات الغذائية األخرى.

مالبس رجال، مالبس نساء، مالبس أطفال، مالبس رضيع، أقمشة خياطة، الخردوات، ّالمالبسّواألحذية
 أحذية رجال، أحذية نساء، أحذية أطفال ورضع.

صالح.إيجار ّالسكنّواألعباء  وأعباء، كهرباء وغاز، ماء صالح للشرب، الوقود، صيانة وا 

مجموعة أثاث كامل، أثاث منفصل، أقمشة سجاد وأثاث، المفروشات المنزلية، االجهزة، ّاألثاثّولوازمّالمفروشات
 تجهيزات المطابخ المعدنية، أدوات مطبخ أخرى من المعادن.

ية غير مستردة، األجهزة والمعدات العالجية، الرعاية والخدمات أدوية بوصفة طبية، أدو ّالصحةّونظافةّالجسم
 الطبية، سلع ومواد التجميل، تصفيفة الشعر وحمام ودش.

والدراجات والدرجات النارية، إصالح وصيانة المركبات، قطع غيار  تشراء السياراّاالتصاالتّوالنقلّ
 واالتصاالت. ملحقات السيارات، نقل، نفقات أخرى على السيارات،البريد

رسوم التمدرس، لوازم مدرسية، الكتب والجرائد والمجالت، خدمات الترفيه والثقافة، أجهزة ّالتعليم،ّالثقافةّوالترفيه
 الراديو والتلفاز وملحقاتها، الكاميرات وملحقاتها، أدوات الرياضة والصيد والتخييم.

ت الصيانة والتنظيف، الغسيل والتنظيف الجاف، منتجات التبغ وملحقاته، معدات ومنتجاّغيرّمصرحّعنها()متفرقاتّ
التجميل، المجوهرات والساعات، نفقات المطاعم والمقاهي والفنادق، مشروبات كحولية، 

 مواد أخرى.
Source : Office National des Statistique  ( 2013), Collections Statistiques N° 178/2013,Statistiques Economiques N° 
72,p.12,14,17,19,21,23,25,27,29. 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPC2012.pdf, [30/01/2016]. 
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 :1إن  اختيار المواد داخل المجموعات الفرعية يتم على أساس المعايير التالية 
 من قبل الكثير من األسر؛ االمواد يجب أن تتوافق مع المنتجات الشائعة الحالية التي يمكن شراؤه -
المواد يجب أن تمتاز بالتواجد المستمر وبمواصفات بسيطة نسبيا، تسمح بالتعر ف السريع لهذه المواد  -

 وقياس دقيق لمستوى أسعارها؛
ينبغي النظر في تطور أسعار هذه المواد على أساس أنها ذات أهمية نسبية في الوزن الترجيحي  -

 الموافق لها.
يحتوي على  1449اك تصنيف جديد يحض ر على أساس نظام المحاسبة الوطنية لسنة ونشير أن  هن

 .2مجموعة أساسية 19
ّاألوزانّالترجيحية.7.1.1ّ

إن األوزان الترجيحية الحالية للرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر مستمدة من أخر مسح 
هذه األوزان  التالي يوض ح والجدول، 1111-1111من مسوح نفقات االستهالك لألسر المنجز في الفترة 

 الرئيسية. االستهالكحسب مجموعات 
 

 -1001سنة األساس  –األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الرئيسية (:7.4ّجدولّرقم)

ّاألوزانّةالمجموعاتّالرئيسي

 430.9ّالكحولية غير والمشروبات الغذائية المواد

 74.5ّالمالبسّواألحذية

 92.9ّواألعباءّالسكن

 49.6ّاألثاثّولوازمّالمفروشات

 62ّالصحةّونظافةّالجسم

 158.5ّاالتصاالتالنقلّّو

 45.2ّالتعليم،ّالثقافةّوالترفيه

 86.4ّمتفرقات)غيرّمصرحّعنها(

 1000ّالمجموع

Source :Office National des Statistiques, 2013, Collections Statistiques N° 178/2013, Statistiques Economiques N° 72, p.12. 
 

                                                 
1- Office National des Statistiques, 2013, Collections Statistiques N° 178/2013, p.2. 
2- KADI, Aicha. (2008), p.3. 
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الوزن الترجيحي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية  أعاله، أن  من الجدول نالحظ 
 ،% 10.80 بنسبةالوزن الترجيحي لمجموعة النقل واالتصاالت  تم يليه ،%99.54 هو الوزن األكبر بنسبة

من خالل األوزان  .%9.09بنسبةأما الوزن الترجيحي األقل فهو لمجموعة التعليم والثقافة والترفيه 

ه نحومن النفقات اإلجمالية لألسر  %51الترجيحية السابقة نستنتج أن ما يقارب   فقط. المواد الغذائية تتوج 

إّن النمط االستهالكي لألسر الجزائرية لم يتغير كثيرا منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، حيت تبين 

أن الوزن األكبر من  1111 سنةو  1989، 1981، 1969االستهالك لألسر المنجز في سنوات مسوح نفقات 
 غير والمشروبات الغذائية المواد–الرئيسية األولى االستهالك ه نحو مجموعةالنفقات اإلجمالية يتج  

 فة الفترات السابقة، وهذا ما يوض حه الجدول التالي.في كا %99بنسبة تفوق  -الكحولية
 

 1001-1111األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الرئيسية للفترة تطورّ(:1.4ّجدولّرقم)ّّّّ

1969ّ1927ّ1929ّ7111ّّةالمجموعاتّالرئيسي

 430.9 110.2 111.1 118ّالكحولية غير والمشروبات الغذائية المواد

 74.5 221.6 80.8 218.9ّالمالبسّواألحذية

 92.9 18.1 81.1 222.2ّالسكنّواألعباء

 49.6 86.1 11.8 86.6ّاألثاثّولوازمّالمفروشات

 62 22.6 98.2 11ّالصحةّونظافةّالجسم

 158.5 221.9 18.1 81.8ّاالتصاالتالنقلّّو

 45.2 81.2 11.2 12.1ّالثقافةّوالترفيهالتعليم،ّ

 86.4 201.8 61.8 11.2ّمتفرقات)غيرّمصرحّعنها(

 1000 1000 1000 1000ّالمجموع

                   Source : ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, Indice des Prix, Alger, pp.81-82. 

 

 البياناتالنطاقّالجغرافيّومصادرّجمعّ.1.1.1ّ
جمع بيانات أسعارها من المؤسسات والهيئات، ومواد يتم جمع  مواد يتم   :هناك نوعين من المواد
  بيانات أسعارها من نقاط البيع.

 بالنسبة للنوع األول من المواد، نجد على سبيل المثال أسعار الكهرباء والغاز، أسعار النقل، ...إلخ.
ن الديوان الوطني لإلحصاء لديه عينة من نقاط البيع، والتي بالنسبة للنوع الثاني من المواد، فإ

تختار من المحالت التجارية المنتظمة وأسواق الخضر والفواكه. نقاط البيع هذه وزعت جغرافيا بطريقة 
 ق أحسن لمبدأ التمثيل.تضمن تحق  
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الوطني تحتوي  ألسعار االستهالكعينة نقاط البيع بالنسبة للرقم القياسي  على سبيل المثال، فإن  
نقاط البيع موزعة  لمدينة الجزائر، فإن   ألسعار االستهالكمدينة وقرية. وبالنسبة للرقم القياسي  17على
 : 1قطاعات جغرافية وهي 15على

، بئر مراد رايس، المرادية، المدنية، القبة وحسين داي. هذه القطاعات لوزدادباب الواد، الجزائر الوسطى، ب
نقطة بيع  91نقطة بيع للمالبس و 34، نقطة بيع للدواجن 93 نقطة بيع للحوم، 93علىالجغرافية تشتمل 

 للمواد الصحية،..إلخ.
 طريقةّالحساب.4.1.1ّ
يتم حسابه من خالل أسعار مشتريات العائالت من السلع  ألسعار االستهالكالرقم القياسي  إن  

أول خطوة مهمة في  والخدمات الموجهة لالستهالك الخاص، حيث من خالل تقارير هذه األسعار فإن  
في اختيار سلة األسعار لكل صنف من أصناف المواد، والهدف من ذالك هو  تمث لت مؤش رإعداد هذا ال

 حساب سعر متوسط لكل صنف على حدى. اذة. بعدها يتم  حذف األسعار غير الصحيحة والش
هناك بعض السلع يتم معالجتها بكيفية خاصة، وهذا بسبب الطابع الموسمي لهذه السلع وندرتها من 

الطابع الموسمي لبعض السلع له تأثير كبير في السعر وأيضا في  األسواق في بعض األوقات. إن  
 تحديد سلة استهالك كل شهر. أجل حل هذا اإلشكال فإنه يتم   الكميات المعروضة من هذه السلع، ومن

موزعين على فرع الخضر الطازجة، فرع ، 2صنف 08المعالجة الخاصة لبعض السلع تمس إن  
الفواكه الطازجة وفرع البطاطا، وكل هذه الفروع تنتمي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير 

 الكحولية.
 :3عالقة السبير كما يلي حسابه وفق في الجزائر يتم   ر االستهالكألسعاالرقم القياسي  إن  
 

 2001

2001/ // i

m

i

i i

iim ppwwI   









 
 
iw :يمثل وزن الصنفi. 

m

ip :يمثل السعر الجاري المتوسط في الشهرm للصنفi. 
2001

ip للصنف( 9551: سعر األساس )متوسط فيi. 
 

                                                 
1- KADI, Aicha. (2008), p.1. 
2- KADI, Aicha. (2008), p.8. 
3- Office National des Statistiques (2013), Collections Statistiques N° 178/2013, p.4. 
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ّ.ّتطورّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّحسبّأهمّمجموعاتّاالستهالك7.1
سنحاول فيما يلي تحليل تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك حسب أهم المجموعات 

الرئيسية لسلة المستهلك، لمعرفة اتجاهات تغي راته مقارنة بمعد ل التضخم العام، والوقوف على مدى 
 ت التضخم لهذه المجموعات.استقرار أو تذبذب معد ال

ّ.ّتطورّالرقمّالقياسيّللموادّالغذائيةّوالمشروباتّغيرّالكحولية1.7.1
وتغي راته  المنحنيات البيانية التالية، توض ح تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك إن  

لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومقارنته بمعد ل التضخم العام خالل الفترة 
9551-9513. 

 
 1011-1001الرقم القياسي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خالل الفترة تطور(:1.4ّرقم)ّشكل

 
 .59، الجدول رقم 13الملحق رقم بيانات  المصدر:                                 

  

 1011-1001معّدل التضخم للمواد الغذائية مقارنة بمعّدل التضخم العام خالل الفترة  تطور(:7.4ّرقم)ّشكل

 
 .59، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم  المصدر:     
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ر الرقم القياسي ألسعار االستهالك، أن  الرقم القياسي لمنحنى البياني لتطو امن خالل نالحظ 
ألسعار االستهالك لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في تزايد مستمر، ولكن بوتيرة أكبر 

يصل إلى و ليرتفع بعد ذلك ، فقط %1بأقل من  9559، حيث قد ر معد ل التضخم سنة 9553منذ سنة 
وعموما ، %11.11السنة التي عرفت أكبر معد ل تضخم بنسبة  9519، وتعتبر سنة 9554سنة  %8حوالي 

 قد ر 9513-1111التضخم لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية خالل الفترة معد لمتوسط  فإن  
التضخم  معد لالمنحنى البياني لتطور  أن  ، (9.9)كما نالحظ من خالل الشكل البياني رقم  .%9.30بحوالي 

يشبه إلى حد كبير المنحنى البياني لتطور معد ل لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 
التضخم العام، وهذا من ناحية االنخفاضات واالرتفاعات المتزامنة ومعد الت التضخم المتقاربة نسبيا في 

عد ل تضخم مجموعة المواد الغذائية كثير من األحيان، وهذا راجع لتحي ز معد ل التضخم العام نحوى م
مقارنة بباقي  (%99.54)والمشروبات الكحولية بسبب الوزن الترجيحي الكبير لهذه المجموعة الرئيسية 

مجموعات االستهالك الرئيسية، وعموما فإن  معد ل التضخم العام أقل من معد ل التضخم لهذه المجموعة 
 في أغلب السنوات.

ّياسيّللنقلّواالتصاالتتطورّالرقمّالق.7.7.1ّ
وتغي راته  المنحنيات البيانية التالية، توض ح تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك إن  

 .9513-9551 التضخم العام خالل الفترة معد لومقارنته ب، لمجموعة النقل واالتصاالت
 

 
 1011-1001الرقم القياسي للنقل واالتصاالت خالل الفترة تطور(:1.4ّرقم)ّشكلّّّّّّ

 
 
 

    
 
 
 

 
 .59، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم  المصدر:                             ّّّّّّّّ     
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 1011-1001معّدل التضخم للنقل واالتصاالت مقارنة بمعّدل التضخم العام خالل الفترة  تطور(:4.4ّرقم)ّشكل

 
 .59الجدول رقم ، 13بيانات الملحق رقم  المصدر:            
 

نالحظ من خالل المنحنى البياني لتطور الرقم القياسي ألسعار االستهالك، أن  الرقم القياسي 
 1114وسنة  1116ألسعار االستهالك لمجموعة النقل واالتصاالت في تزايد مستمر باستثناء سنة 

إلى  9559ليرتفع سنة ، %1.15بـ  9559أين عرف انخفاض بسيط، وقد قد ر معد ل التضخم سنة 
 1116 كما عرفت سنة، 1116-1111 تضخم لهذه المجموعة خالل الفترة معد لوهو أكبر  ،19.07%
التضخم لمجموعة  معد لمتوسط  وعلى العموم فإن   ،%11.74بـ  قد رالتضخم  معد لكبير ل آخر ارتفاع

كما نالحظ من خالل الشكل البياني رقم . 9513-9559خالل الفترة  %4.41بحوالي قد رالنقل واالتصاالت 

 9511-9553النقل واالتصاالت خالل الفترة التضخم لمجموعة  معد لالمنحنى البياني لتطور  أن  ، (9.9)

إلى حد ما المنحنى البياني لتطور معد ل التضخم العام، وهذا من ناحية االنخفاضات واالرتفاعات  يشبه
المتزامنة نسبيا، وعموما فإن  معد ل التضخم العام أكبر من معد ل التضخم لهذه المجموعة في أغلب 

 السنوات.
ّتطورّالرقمّالقياسيّللسكنّواألعباء.1.7.1ّ
 وتغي راته تالية، توض ح تطور الرقم القياسي ألسعار االستهالكالمنحنيات البيانية ال إن  

 .9513-9551 التضخم العام خالل الفترة معد لب تهمقارنو  ،لمجموعة السكن واألعباء
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 1011-1001الرقم القياسي للسكن واألعباء خالل الفترة تطور(:5.4ّرقم)ّشكلّّّّّّّّّّّّ

 
 .59، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم  المصدر:                         

 
 1011-1001معّدل التضخم للسكن واألعباء مقارنة بمعّدل التضخم العام خالل الفترة  تطور(:6.4ّرقم)ّشكل

 
 .59، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم ّالمصدر:

 
الرقم القياسي  ، أن  ألسعار االستهالكالمنحنى البياني لتطور الرقم القياسي خالل نالحظ من 
 بـحوالي 9559التضخم سنة  معد ل قد رلمجموعة السكن واألعباء في تزايد مستمر وقد  ألسعار االستهالك

 تضخم لهذه المجموعة خالل الفترة معد لوهو أكبر   ،%8إلى أكثر من 9550 فقط، ليرتفع سنة 1%
 وعلى العموم فإن   ،%6.36بـ  قد رالتضخم  معد لل آخر ارتفاع 1116 كما عرفت سنة، 1111-1116

كما نالحظ . 9513-9559خالل الفترة  %3بحوالي قد ر السكن واألعباءالتضخم لمجموعة  معد لمتوسط 
السكن واألعباء التضخم لمجموعة  معد لالمنحنى البياني لتطور  أن  ، (3.9)من خالل الشكل البياني رقم

إلى حد ما المنحنى البياني لتطور معد ل التضخم العام، وهذا من ناحية  يشبه 9513-9558خالل الفترة 
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االنخفاضات واالرتفاعات المتزامنة نسبيا، وعموما فإن  معد ل التضخم العام أكبر من معد ل التضخم لهذه 
 المجموعة في أغلب الفترات.

ّتطورّالرقمّالقياسيّللمالبسّواألحذية.4.7.1ّ
لمجموعة  تغي راتهو  ألسعار االستهالكتطور الرقم القياسي المنحنيات البيانية التالية، توض ح  إن  

 .9513-9551 التضخم العام خالل الفترة معد لمقارنة ب، و المالبس واألحذية
 

 1011-1001الرقم القياسي للمالبس واألحذية خالل الفترة تطور(:2.4ّرقم)ّشكل

 
 .50، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّ

 
 1011-1001معّدل التضخم للمالبس واألحذية مقارنة بمعّدل التضخم العام خالل الفترة  تطور(:2.4ّرقم)ّشكل

ّ
 .50، الجدول رقم 13بيانات الملحق رقم ّالمصدر:ّّ
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الرقم  ، أن  االستهالك ألسعارنالحظ من خالل الجدول السابق والمنحنى البياني لتطور الرقم القياسي 
، 9511منذ سنةواألحذية في تزايد مستمر، وبوتيرة أكبر  لمجموعة المالبسألسعار االستهالك القياسي 

    بينما تراوحت  ،%9منوأقل  %5.97-بين 9515-9559 ت التضخم خالل الفترةمعد الحيث تراوحت 
 معد لأكبر  9513 وقد عرفت سنة ،%19 وأقل من %9.38 بين 9513-9511 ت التضخم خالل الفترةمعد ال

متوسط  وعلى العموم فإن   ،%19بحوالي قد ر الذيو ، 1116 -1111 تضخم لهذه المجموعة خالل الفترة
كما نالحظ من . 9513-9559خالل الفترة  %3 بحوالي قد ر المالبس واألحذيةالتضخم لمجموعة  معد ل

السكن واألعباء خالل التضخم لمجموعة  معد لالمنحنى البياني لتطور  أن  ، (8.9)خالل الشكل البياني رقم 
ال يشبه المنحنى البياني لتطور معد ل التضخم العام، وهذا من ناحية االنخفاضات  9513-9559الفترة 

واالرتفاعات المتزامنة، وعموما فإن  معد ل التضخم العام أكبر من معد ل التضخم لهذه المجموعة في أغلب 
 الفترات.
ّمقارنةّتشتتّمعد التّالتضخمّبينّمجموعاتّاالستهالكّالرئيسية.5.7.1ّ
من مقارنة تشتت معد الت التضخم بين مجموعات االستهالك الرئيسية هو معرفة الهدف  إن  

مجموعات االستهالك األكثر تجانسا ومجموعات االستهالك األقل تجانسا، األمر الذي يساعدنا في 
لرقم القياسي ألسعار االستهالك المستبعدة لقياس التضخم األساسي بطريقة االستبعاد اختيار مكونات ا

ح قيم االنحراف المعياري ومعامل االختالف لكل مجموعة من مجموعات  فيما بعد، والجدول التالي يوض 
 االستهالك الرئيسية باعتبارهما أهم مقاييس التشتت.

 7116-7117مقارنةّتشتتّمعد التّالتضخمّبينّمجموعاتّاالستهالكّالرئيسيةّخاللّالفترةّ(:4.4ّجدولّرقم)

المتوسطّالحسابيّّةالمجموعاتّالرئيسي
Xّ

االنحرافّالمعياريّ
ّ

معاملّاالختالفّ
100

X
CV

ّ

 66.97 3.12 4.65ّالموادّالغذائية

 86.39 3.81 4.41ّواالتصاالتّالنقل

 72.28 2.15 2.97ّالسكنّواألعباء

 115.35 4.15 3.60ّالمالبسّواألحذية

 60.07 1.85 3.08ّالصحةّونظافةّالجسم

 66.50 1.61 2.41ّاألثاثّوالمفروشات

 152.20 3.10 2.04ّالتعليمّوالثقافة

 على بيانات: باالعتمادمن إعداد الطالب ّالمصدر:ّّّّّّّّّ

 - ONS, (2012), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 171/2012, Alger, p.13. 
- ONS, (2016), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 200/2016, Alger, p.11. 
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هو  9513-9559د الغذائية خالل الفترة نالحظ من الجدول أعاله أن  مستوى التضخم لمجموعة الموا
ثم  يليه مستوى  %9.30األعلى مقارنة بمستوى التضخم لباقي مجموعات االستهالك الرئيسية، بنسبة 

في المقابل فإن  مستوى التضخم لكل من مجموعة  ،%9.91التضخم لمجموعة النقل واالتصاالت بنسبة 
. من ناحية أخرى فإن نا %9التعليم والثقافة ومجموعة األثاث والمفروشات هما األدنى بنسبة لم تتعدى 

نالحظ أن  معد الت التضخم األكثر تجانسا واألقل تشتتا، هي معد الت التضخم لمجموعة الصحة ونظافة 
روشات، مجموعة المواد الغذائية ومجموعة السكن واألعباء، بينما معد الت الجسم، مجموعة األثاث والمف

التضخم األقل تجانسا واألكثر تشتتا، هي معد الت التضخم لمجموعة التعليم والثقافة، مجموعة المالبس 
 واألحذية ومجموعة النقل واالتصاالت. 

 
 
ّوقياسّالتضخمّاألساسيّّتالتحليلّاإلحصائيّللبيانا.7ّ
ّ

الهدف من التحليل اإلحصائي للبيانات هو استخراج أهم مالمح توزيع تغي رات األسعار، من إن  
ناحية المستوى، التشتت، االلتواء والتفرطح. هذا التحليل جد مهم، إلن ه يساعدنا في اختيار الطرق األنسب 

 لقياس التضخم األساسي في الجزائر.
 

ّّت.التحليلّاإلحصائيّللبيانا1.7
إن  البيانات اإلحصائية الخامة المتوفرة لدينا والمستخدمة في التحليل، تتمث ل في األرقام القياسية 

، خالل 1بند 63ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية الشهري لمدينة الجزائر، والبالغ عددها 
المستخدمة في التحليل كافي مشاهدة، هذا يعني أن  حجم العينة  11177، أي حوالي 11116-1111الفترة 

 جدا للوصول إلى نتائج أكثر دق ة. 
الفترة  مختلفة: ثالثة فتراتنقوم بتحليل البيانات عبر في تحليل البيانات، سوف  عمقمن أجل أكثر 

لها عالقة بفترات تنفيذ برامج  هذه الفترات. 1116-1111والفترة  1111-1117، الفترة 1111-1116
لهذه البرامج  -في حدود سنتين -اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو، مع أخذ بعين االعتبار األثر المتباطئ

 . 2على المؤش رات االقتصادية

                                                 
ية، وقد قمنا بإعادة يقوم الديوان الوطني لإلحصاء بنشر األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية مقارنة بالوزن اإلجمالي لمجموعة االستهالك الرئيس -1

 .(13) أنظر الملحق رقم حساب األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية مقارنة بالوزن اإلجمالي لسلة المستهلك
 وبرنامج (1119-1115)النموالبرنامج التكميلي لدم  (،1114-1111)برنامج دعم اإلنعاش االقتصاديبرامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو تتمث ل في:   -2

 .(1114-1111)توطيد النمو
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نالحظ أن ، 1116 إلى غاية سنة 1111 التضخم العام من سنة معد لتحليل تطور أيضا من خالل 
بينما نالحظ أن هناك ،  1111-1117 ت التضخم خالل الفترةمعد اللزيادة في هناك اتجاه عام نحو ا

 .1116-1111وخالل الفترة  1116 -1111تذبذب في معد الت التضخم خالل الفترة 
7116ّ-7117خاللّالفترةّّت.ّالتحليلّاإلحصائيّللبيانا1.1.7

إن  الجدول الموالي يوض ح أهم المؤش رات اإلحصائية لتوزيع المتوسط الشهري للرقم القياسي ألسعار 
 .1116-1111االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

 
7116ّ-7117(:ّالخصائصّاإلحصائيةّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّخاللّالفترة5.4ّجدولّرقم)

ّمتوسطّالفترة 7116 7115 7114 7117ّ7111ّاتّاإلحصائيةمؤش ّرال

 المتوسطّالمرجح

it

i

itIPC IPCwX 


63

1

 

202.12 201.88 209.91 222.18 221.01 206.12 

 االنحرافّالمعياري

 



63

1

2

i

IPCitiIPC Tt
XIPCwّ

1.29 6.2 21.21 21.22 22.61 22.11 

ّمعاملّااللتواء

 

 3

63

1

3

t

t

t

IPC

i

IPCiti

F

XIPCw









ّ

1.02 0.28 2.2 0.92 2.22 2.29 

ّمعاملّالتفرطح

 

 
3

4

63

1

4










t

t

t

IPC

i

IPCiti

F

XIPCw


ّ

9.89 2.12 2.21 2.11 1.29 2.12 

 .59من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات المحلق رقم المصدر:

 
نالحظ من الجدول أعاله أن  االنحراف المعياري للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات 

في تزايد مستمر، وبوتيرة أعلى من تزايد المتوسط، لكن  1114-1111االستهالك الفرعية خالل الفترة 
ح، وهذا عرف االنحراف المعياري انخفاض بالرغم من تزايد المتوسط المرج1116وسنة  1115خالل سنة 

الفرعية ذات األوزان  االستهالكلبعض مجموعات  ألسعار االستهالكراجع النخفاض قيمة الرقم القياسي 
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من  (A1)لمجموعة الخبز والحبوب ألسعار االستهالك: انخفض الرقم القياسي 1الكبيرة. على سبيل المثال
كما انخفض الرقم ، 1116 سنة 111.7 وانخفض إلى، 1115 سنة 111.98 إلى 1114 سنة 111.98
 133.14 إلى 1114 سنة 151.11 من (A2)لمجموعة لحم وأحشاء الخروف ألسعار االستهالكالقياسي 

لمجموعة  ألسعار االستهالككما انخفض الرقم القياسي ، 1116 سنة 118.58 وانخفض إلى، 1115 سنة
 .1116 سنة 119.68إلى  1115 سنة 118.56 من( T1)والدرجات النارية تشراء السيارا

نالحظ من الجدول أعاله أيضا أن  معامل االلتواء قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط 
ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل االلتواء الشهري خالل 1116-1111تجاوز القيمة الواحد خالل الفترة  ، وا 

فقط  %7معامل االلتواء بقيم موجبة، ومن الحاالت ظهر فيها %93الفترة السابقة، نالحظ أن ما يقارب 
من الحاالت ظهر فيها معامل االلتواء  %61من الحاالت ظهر فيها بقيم سالبة، كما أن هناك ما يقارب 

. وبالتالي نستنتج عموما أن  توزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك 2بقيمة أكبر أو تساوي واحد
ملتوي نحو اليمين بشكل واضح، وهذا ما يؤك ده  1116-1111لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

 االستهالكمتوسط الرقم القياسي لمجموعات لتوزيع الذي يمثل المدرج التكراري ،(9.4)الشكل البياني رقم 
 مقارنة بالمنحى التكراري للتوزيع الطبيعي. 1116-1111الفرعية خالل الفترة 

قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط تجاوز  بالنسبة لمعامل التفرطح نالحظ أيضا أن  
ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل التفرطح الشهري خالل الفترة 1116-1111القيمة ثالثة خالل الفترة  ، وا 

فقط  %15من الحاالت ظهر فيها معامل التفرطح بقيم موجبة، و%85، نالحظ أن  ما يقارب 1111-1116
من الحاالت ظهر فيها معامل التفرطح  %73من الحاالت ظهر فيها بقيم سالبة، كما أن  هناك ما يقارب 

. وبالتالي نستنتج عموما أن  توزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك 3بقيمة أكبر أو تساوي واحد
بشكل واضح، وهذا ما  ذو قمة مدببة)متطاول( 1116-1111لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

 .(9.4)يؤك ده الشكل البياني رقم 
-1111إن  شكل توزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

يبتعد عن التضخم األساسي و مستوياته أعلى  يد ل على أن  التضخم المالحظ خالل هذه الفترة، 1116
 منه.
 
 
 

                                                 
 .59انظر الملحق رقم  -1
 .50انظر الملحق رقم  -2
 .53انظر الملحق رقم  -3
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-7117الفرعيةّخاللّالفترةّّاالستهالك(:المدرجّالتكراريّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّلمجموعات9.4ّشكلّرقم)
7116ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7111ّ-7112خاللّالفترةّّت.ّالتحليلّاإلحصائيّللبيانا7.1.7

ح أهم المؤش رات اإلحصائية لتوزيع المتوسط الشهري للرقم القياسي ألسعار  إن  الجدول الموالي يوض 
1111ّ-1117االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

ّ
7111ّ-7112(:ّالخصائصّاإلحصائيةّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّخاللّالفترة6.4ّجدولّرقم)
 

ّمتوسطّالفترة 7111 7111 7119 7112ّ7112ّاتّاإلحصائيةمؤش ّرال

 130.39 142.39 136.23 131.10 123.99 118.24 المتوسطّالمرجح

 25.418 34.25 28.96 25.02 21.15 17.71ّاالنحرافّالمعياري

 1.486 1.88 1.05 0.98 1.54 1.98ّمعاملّااللتواء

 3.782 6.62 1.30 1.37 2.99 6.63ّمعاملّالتفرطح

 .59من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات المحلق رقم ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّ

 
نالحظ من الجدول أعاله أن  االنحراف المعياري للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات 

في تزايد مستمر، وبمستويات مرتفعة، وقد بلغت قيمة  1111-1117االستهالك الفرعية خالل الفترة 
من قيمة المتوسط المرجح من  %14، أي تمث ل ما يقارب 34.15حوالي  1111االنحراف المعياري سنة 

.01بيانات الملحق رقم  المصدر:   
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نفس السنة، وهي نسبة مرتفعة، وعموما فإن  مستوى تشتت الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات 
، 1111-1111من مستوى التشتت خالل الفترة  أعلى كان 1111-1117 االستهالك الفرعية خالل الفترة

خالل الفترة  %14 هذا المعامل ب قد ر بينما، %19.5ب  1116-1111حيث قد ر معامل االختالف للفترة 
سببه الزيادة  1111-1117.إن  االرتفاع في مستويات االنحراف المعياري خالل الفترة 1117-1111

المحسوسة في قيمة الرقم القياسي ألسعار االستهالك لبعض مجموعات االستهالك الفرعية ذات األوزان 
: 1سبيل المثالالكبيرة، مقارنة ببقية مجموعات االستهالك الفرعية ذات األوزان المتوسطة والضعيفة. على 

 إلى 1111 سنة 115.93من  (A1)حبوبلمجموعة الخبز وال ألسعار االستهالكالرقم القياسي ارتفع 
 (A4)الدواجن واألرانب والبيضلمجموعة  ألسعار االستهالكالرقم القياسي  ارتفعكما ، 1111 سنة 111.98

لمجموعة  ألسعار االستهالكالرقم القياسي  وارتفع، 1111 سنة 144.11 إلى1111 سنة 117.19 من
ألسعار الرقم القياسي  ارتفعكما ، 1111 سنة 174.44إلى  1111 سنة 166.35 من( A7)الخضر

 .1111 سنة 196.17إلى 1111 سنة 208.22من (D5)المجوهرات والساعاتلمجموعة  االستهالك
نالحظ من الجدول أعاله أيضا أن  معامل االلتواء قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط 

ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل االلتواء الشهري خالل 1111-1117تجاوز القيمة الواحد خالل الفترة  ، وا 
، نالحظ أن كل الحاالت ظهر فيها معامل االلتواء بقيم موجبة، كما أن  هناك ما 1111-1117الفترة 
. وبالتالي نستنتج أن 2من الحاالت ظهر فيها معامل االلتواء بقيمة أكبر أو تساوي واحد %75يقارب 

ملتوي  1111-1117سعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة توزيع الرقم القياسي أل
، وهذا ما يؤك ده الشكل البياني رقم 1116-1111نحو اليمين بشكل واضح، وبدرجة أكبر مقارنة بالفترة 

(11.4). 
بالنسبة لمعامل التفرطح نالحظ أيضا أن  قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط قارب 

ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل التفرطح الشهري خالل الفترة 1111-1117القيمة أربعة خالل الفترة  ، وا 
، نالحظ أن  ما هناك حالة واحدة فقط حالة ظهر فيها معامل التفرطح بقية سالبة، وبقية 1117-1111

من الحاالت ظهر  %81الحاالت كلها ظهر فيها معامل التفرطح بقيمة موجبة، كما أن  هناك ما يقارب 
. وبالتالي نستنتج أن  توزيع الرقم القياسي ألسعار 3فيها معامل التفرطح بقيمة أكبر أو تساوي واحد

ذو قمة مدببة)متطاول( بشكل  1111-1117االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 
 .(11.4)الشكل البياني رقم وهذا ما يؤك ده ، 1116-1111واضح، وبدرجة أكبر مقارنة بالفترة 

 

                                                 
 .59 انظر الملحق رقم -1
 .57انظر الملحق رقم  -2
 .58انظر الملحق رقم  -3
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-7112الفرعيةّخاللّالفترةّّاالستهالك(:المدرجّالتكراريّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّلمجموعات11.4ّشكلّرقم)
7111ّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7116-7117خاللّالفترةّّت.ّالتحليلّاإلحصائيّللبيانا1.1.7

ح أهم المؤش رات اإلحصائية لتوزيع المتوسط الشهري للرقم القياسي ألسعار  إن  الجدول الموالي يوض 
1116ّ-1111االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

ّ
7116ّ-7117الخصائصّاإلحصائيةّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألسعارّاالستهالكّخاللّالفترةّ(:2.4ّجدولّرقم)

ّمتوسطّالفترة 7116 7115 7114 7117ّ7111ّاتّاإلحصائيةمؤش ّرال

 167.17 183.28 172.65 164.77 160.10 155.05 المتوسطّالمرجح

 52.138 57.26 54.11 51.36 50.55 47.41ّاالنحرافّالمعياري

 1.698 1.60 1.53 1.54 1.74 2.08ّمعاملّااللتواء

 4.132 4.34 3.08 2.72 3.80 6.72ّمعاملّالتفرطح

 .59من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات المحلق رقم ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
نالحظ من الجدول أعاله أن  االنحراف المعياري للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات 

استمر في التزايد وبمستويات مرتفعة، وقد بلغت قيمة  1116-1111االستهالك الفرعية خالل الفترة 
من قيمة المتوسط المرجح  %31.14، أي تمث ل ما يقارب 57.16حوالي  1116االنحراف المعياري سنة 

من نفس السنة، وهي نسبة مرتفعة، وعموما فإن  مستوى تشتت الرقم القياسي ألسعار االستهالك 

 .01بيانات الملحق رقم  المصدر:
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من مستوى التشتت خالل الفترة  أعلى كان 1116-1111فترة لمجموعات االستهالك الفرعية خالل ال
 هذا المعامل ب قد ر بينما، %31.19ب  1116-1111، حيث قد ر معامل االختالف للفترة 1117-1111
 1116-1111.إن  االرتفاع في مستويات االنحراف المعياري خالل الفترة 1111-1117خالل الفترة  14%

سببه الزيادة الكبيرة في قيمة الرقم القياسي ألسعار االستهالك لبعض مجموعات االستهالك الفرعية ذات 
لمجموعة لحم وأحشاء  ألسعار االستهالكالرقم القياسي  ارتفع : 1سبيل المثالاألوزان الكبيرة. على 

( A4)واألرانب والبيضالدواجن مجموعة ، 1111 مقارنة بسنة %31.18 بنسبة 1111 سنة( A2)الخروف
 %8.63 بنسبة( L1)مجموعة اإليجار واألعباء، %11.87 بنسبة( A7)الخضرمجموعة ، %18.31 بنسبة

ألسعار االستهالك الرقم القياسي  ارتفعكما ، %19.14 بنسبة( D5)المجوهرات والساعاتمجموعة و
 بنسبة( A8)الفواكهمجموعة ، 1115 مقارنة بسنة %5.64 بنسبة 1116 سنة (A1)لمجموعة الخبز والحبوب

والدراجات والدرجات  تشراء السيارا، مجموعة %19.17بنسبة  (H3)مجموعة مالبس أطفال، 19.91%
 .  %11.65بنسبة ( T4)ومجموعة النقل %11.15 بنسبة( T1) النارية

نالحظ من الجدول أعاله أيضا أن  معامل االلتواء قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط 
ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل االلتواء الشهري خالل 1116-1111اقترب من القيمة اثنين خالل الفترة  ، وا 

. 2أو تساوي واحد ، نالحظ أن  كل الحاالت ظهر فيها معامل االلتواء بقيم أكبر1611-1111الفترة 
وبالتالي نستنتج أن توزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

، وهذا ما يؤكده 1111-1117ملتوي نحو اليمين بشكل واضح، وبدرجة أكبر مقارنة بالفترة  1111-1116
 .(11.4)الشكل البياني رقم 

أيضا أن  قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط تجاوز  بالنسبة لمعامل التفرطح نالحظ
ذا نظرنا بالتفصيل لقيم معامل التفرطح الشهري خالل الفترة 1116-1111القيمة أربعة خالل الفترة  ، وا 

، نالحظ أن كل الحاالت ظهر فيها معامل التفرطح بقيم موجبة، كما أن  هناك ما يقارب 1111-1116
. وبالتالي نستنتج أن  توزيع 3من الحاالت ظهر فيها معامل التفرطح بقيمة أكبر أو تساوي اثنين 91%

ذو قمة مدببة  1116-1111الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 
لشكل البياني رقم وهذا ما يؤك ده ا، 1111-1117)متطاول( بشكل واضح، وبدرجة أكبر مقارنة بالفترة 

(11.4). 

                                                 
 .59انظر الملحق رقم  -1
 .54انظر الملحق رقم  -2
 .15انظر الملحق رقم  -3
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-1111إن  شكل توزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 
مستوياته أعلى و عن التضخم األساسي كثيرا يبتعد  هذه الفترةالتضخم المالحظ خالل  على أن   يد ل، 1116
 .بكثير منه

-7117الفرعيةّخاللّالفترةّّاالستهالكالمدرجّالتكراريّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّلمجموعاتّّ(:11.4شكلّرقم)
7116ّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لبياناتّمؤش رّالتضخمّاألساسيّالمعتمدّمنّطرفّالبنكّالمركزي.ّالتحليلّاإلحصائي4.1.7ّ

إن  الطريقة المعتمدة من طرف البنك المركزي لقياس مؤش ر التضخم األساسي في الجزائر تتمث ل 
في مؤش ر الرقم القياسي ألسعار االستهالك خارج المواد الغذائية الطازجة، وهذا المؤش ر يمثل حوالي 

إن  المواد الغذائية الطازجة تتمث ل  .1من الوزن الترجيحي اإلجمالي للرقم القياسي ألسعار االستهالك 83%
، الدواجن (A3)رلحم وأحشاء البق، (A2)أساسا في مجموعات االستهالك الفرعية: لحم وأحشاء الخروف

 (.A9)البطاطاو  (A8)، الفواكه(A7)ر، الخض(A5)، األسماك الطازجة(A4)واألرانب والبيض
سي ألسعار االستهالك لمجموعات ستقوم فيما يلي بالتحليل اإلحصائي لبيانات الرقم القيا

، وهذا من أجل معرفة شكل 1116-1111االستهالك الفرعية خارج المواد الغذائية الطازجة خالل الفترة 
توزيع تغي رات األسعار لمؤش ر التضخم األساسي المعتمد من طرف البنك المركزي، من ناحية االلتواء 

سب المفاهيم النظرية للتضخم األساسي فإن ه يجب يكون والتفرطح ومقارنته مع التوزيع الطبيعي، حيث ح
ح أهم المؤش رات  توزيع مؤش ر التضخم األساسي متقارب مع التوزيع الطبيعي. إن  الجدول التالي يوض 
اإلحصائية لتوزيع متوسط الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خارج المواد 

 .1116-1111الفترة  الغذائية الطازجة خالل
                                                 

 . 51، ص. 1113(، التقرير السنوي 1114بنك الجزائر ) -1

.01بيانات الملحق رقم المصدر:    
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ّالخصائصّاإلحصائيةّلتوزيعّمؤش رّالتضخمّاألساسيّالمعتمدّمنّطرفّالبنكّالمركزي(:2.4ّجدولّرقم)
ّمتوسطّالفترة 7116 7115 7114 7117ّ7111ّاتّاإلحصائيةمؤش ّرال

 212.29 289.01 218.21 210.11 218.1 212.08ّالمتوسط

 212.86 282.16 212 229.11 221.02 218.8ّالوسيط

 221.91 218.91 229.2 221.81 220.11 218.8ّالمنوال

 1.18 2.98 1.28 1.18 1.82 2.1ّمعاملّااللتواء

 20.1 8.22 8.62 8.9 22.11 28.12ّمعاملّالتفرطح

 مع استبعاد المواد الغذائية الطازجة. 59من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات المحلق رقم ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّ

 
نالحظ من الجدول أعاله أن معامل االلتواء قيمته موجبة في كافة السنوات، وفي المتوسط تجاوز 

، كما نالحظ أيضا أن  معامل التفرطح قيمته موجبة في كافة السنوات، 1116-1111خالل الفترة  1القيمة 
التضخم األساسي  مؤش رتوزيع  أن  إذن نستنتج . 1116-1111 خالل الفترة11وفي المتوسط تجاوز القيمة 

، أيضا المعتمد من طرف البنك المركزي ملتوي بشكل واضح نحو اليمين وذو قمة متطاولة بشكل واضح
هذه النتائج تدل على أن مستوى إن  غير متقارب مع التوزيع الطبيعي.  مؤش رومنه نستنتج أن توزيع هذا ال

المعتمد من طرف البنك المركزي، كما أن التضخم األساسي األمثل أقل من مستوى التضخم األساسي 
الرقم القياسي ألسعار االستهالك خارج المواد الغذائية الطازجة ليس مقياس مناسب للتضخم  مؤش ر

 قياس التضخم األساسي األمثل في الجزائر. فيما يليلهذا سنحاول  في الجزائر، األساسي
 

7116ّ-7117.ّقياسّالتضخمّاألساسيّخاللّالفترة7.7ّ
سنقوم بقياس التضخم األساسي باستخدام أهم الطرق التي سبق وتطرقنا إليها في الجانب النظري، 
وذلك باالعتماد على أهم المالحظات التي أشرنا إليها سابقا، والتي توصلنا إليها من خالل التحليل 

، باعتبار 1116-1111اإلحصائي للبيانات، وسنقتصر في قياسنا للتضخم األساسي على الفترة األخيرة 
 -االلتواء نحو اليمين والتدبب –أن  أهم الخصائص اإلحصائية لتوزيع تغي رات األسعار خالل هذه الفترة 

تتشابه مع نظيراتها في الفترات السابقة، ومن جهة أخرى فإن  عدد المشاهدات خالل هذه الفترة كافي 
 جينكنز للتوقع بمعد ل التضخم األساسي فيما بعد. -لتطبيق منهجية بوكس

ّقياسّالتضخمّاألساسيّباستخدامّطريقةّاالستبعاد.1.7.7ّ
اسنا للتضخم األساسي باستخدام طريقة االستبعاد على المالحظات األساسية السابقة سوف نرتك ز في قي

ّوالمتمث لة في:
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مستوى التضخم لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو األعلى مقارنة  -
 ؛الرئيسية االستهالكبمستوى التضخم لباقي مجموعات 

هي األكثر تشتتا  ومجموعة النقل واالتصاالت ،ت التضخم لمجموعة المالبس واألحذيةمعد ال -
 مقارنة بباقي مجموعات االستهالك الرئيسية.

 انطالقا من المالحظات السابقة فإننا سوف نقوم باقتراح طريقتين لالستبعاد: 
غير الطريقة األولى نستبعد نهائيا من خاللها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات  -

 من تركيبة الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وتعتبر%43.1حوالي أي استبعاد، (A)الكحولية
 ؛1النسبة المعتمدة من طرف البنك المركزي البولنديمن هذه النسبة عالية، لكنها تقترب 

، ومجموعة (H)كل من مجموعة المالبس واألحذيةنستبعد نهائيا من خاللها  لثانيةالطريقة ا -
 .%15باعتبار أن أوزنهما الترجيحية مجتمعة ال تتجاوز  ،(T)النقل واالتصاالت

 (EXA) التضخمّاألساسيّباستبعادّمجموعةّالموادّالغذائيةّوالمشروباتّغيرّالكحوليةّقياسّأ(
، البد من حساب األوزان (A)استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بعد

ح األوزان الترجيحية الجديدة الترجيحية الجديدة لمجموعات  االستهالك الفرعية، والجدول التالي يوض 
 الرئيسية.

 األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الرئيسية بعد استبعاد مجموعة المواد الغذائية(:9.4ّجدولّرقم)
 األصليّالوزنّةالمجموعاتّالرئيسي

‰ّ
ّ‰ الوزنّالجديد

 غير والمشروبات الغذائية المواد
ّالكحولية

430.9 
 مستبعدة

 220.92 74.5ّالمالبسّواألحذية

 282.11 92.9ّالسكنّواألعباء

 68.28 49.6ّاألثاثّولوازمّالمفروشات

 206.91 62ّالصحةّونظافةّالجسم

 186.12 158.5ّاالتصاالتالنقلّّو

 89.11 45.2ّالتعليم،ّالثقافةّوالترفيه

 212.61 86.4ّمتفرقات)غيرّمصرحّعنها(

 1000 1000ّالمجموع

 ( بعد استبعاد الوزن الترجيحي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.9.9بيانات الجدول رقم )ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

                                                 
 .117انظر ص  -1
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إن  الجدول التالي يل خص نتائج قياس التضخم األساسي الشهري باستخدام طريقة استبعاد مجموعة 
، ومقارنتها مع التضخم 1116-1111خالل الفترة  (EXA)والمشروبات غير الكحوليةالمواد الغذائية 

 .1خالل نفس الفترة )INF(الشهريالمالحظ 
 

 نتائج قياس معّدل التضخم األساسي بطريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية(:11.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

EXA 
6.10 3.34 2.04 4.85 9.09 1.01 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 EXAاالنحرافّالمعياريّ
0.90 1.31 1.29 0.83 0.60 1.82 

 .10بيانات الملحق رقم:ّالمصدرّّّّّّّّّّ
 

قل من متوسط أ (EXA)التضخم األساسي الشهرينالحظ من الجدول أعاله، أن  متوسط معد ل 
االنحراف المعياري متوسط  كما نالحظ أن  ، 1116-1111 التضخم المالحظ الشهري خالل الفترة معد ل

 التضخم المالحظ معد للاالنحراف المعياري متوسط أقل من  (EXA)الشهري التضخم األساسي معد لل
م األساسي المقاس باستخدام طريقة استبعاد المواد الغذائية . ومنه نستنتج أن  معد ل التضخ(INF)الشهري

، وهذا ما يوض حه الشكل البياني 2والمشروبات غير الكحولية أكثر استقرارا من معد ل التضخم المالحظ
 التالي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لكيفية حساب مؤّشر التضخم األساسي باستخدام طريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية  11هناك مثال توضيحي مفصل في الملحق رقم  -1

 . 9519والمشروبات غير الكحولية لشهر جانفي 

100𝐼𝑁𝐹𝑡*(معّدل التضخم المالحظ أو معّدل التضخم األساسي محسوب على أساس تغير سنوي، أي:   -2 = (
𝐼𝑃𝐶𝑡−𝐼𝑃𝐶𝑡−12

𝐼𝑃𝐶𝑡−12
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 )تغير سنوي( 1011-1011خالل الفترة (EXA)األساسي معّدل التضخم  تطور(:17.4ّرقم)ّشكل

 

 . 10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 (EXHT)ب(ّقياسّالتضخمّاألساسيّباستبعادّمجموعةّالمالبسّواألحذيةّوالنقلّواالتصاالت

ح األوزان الترجيحية الجديدة بعد استبعاد مجموعة المالبس واألحذية ، (H)إن  الجدول التالي يوض 
 .(T)ومجموعة النقل واالتصاالت

 
 األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الرئيسية بعد استبعاد مجموعة المالبس والنقل(:11.4ّرقم)ّجدول

ّ‰ الوزنّالجديدّةالمجموعاتّالرئيسي
 182.60ّالكحولية غير والمشروبات الغذائية المواد

 مستبعدةّالمالبسّواألحذية

 212.21ّالسكنّواألعباء

 81.88ّاألثاثّولوازمّالمفروشات

 60.62ّالصحةّونظافةّالجسم

 مستبعدةّاالتصاالتالنقلّّو

 16.92ّالتعليم،ّالثقافةّوالترفيه

 221.81ّمتفرقات)غيرّمصرحّعنها(

 1000ّالمجموع

 ( بعد استبعاد الوزن الترجيحي لمجموعة المالبس واألحذية، ومجموعة النقل واالتصاالت.9.9بيانات الجدول رقم )ّالمصدر:
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التالي يل خص نتائج قياس التضخم األساسي الشهري باستخدام طريقة استبعاد مجموعة إن  الجدول 
، ومقارنتها مع 1116-1111خالل الفترة  (EXHT) المالبس واألحذية، ومجموعة النقل واالتصاالت

 .(INF)الشهريالتضخم المالحظ 
 

 مجموعة المالبس ومجموعة النقلنتائج قياس معّدل التضخم األساسي بطريقة استبعاد (:17.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

EXHT 
10.08 2.50 3.43 4.72 4.70 1.09 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 EXHTيارياالنحرافّالمع
1.39 2.42 2.56 1.40 1.52 2.18 

 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّ
 

من شهر  (EXHT)إن  الشكل البياني التالي يوض ح تطو ر معد ل التضخم األساسي الشهري
 .(INF) التضخم المالحظ معد ل تطو رب، مقارنة 1116إلى غاية شهر نوفمبر  1111جانفي

ّ
ّ

 )تغير سنوي(1011-1011خالل الفترة (EXHT)األساسي معّدل التضخم  تطور(:11.4ّرقم)ّشكل

 
 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
قل من أ (EXHT)نالحظ من الجدول أعاله، أن  متوسط معد ل التضخم األساسي الشهري

االنحراف متوسط  كما نالحظ أن  ، 1116-1111 التضخم المالحظ الشهري خالل الفترة معد لمتوسط 
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 معد للاالنحراف المعياري متوسط من  أكبر (EXHT)الشهري التضخم األساسي معد للالمعياري 
. ومنه نستنتج أن  معد ل التضخم األساسي المقاس باستخدام طريقة (INF)الشهري التضخم المالحظ

استبعاد مجموعة المالبس واألحذية، ومجموعة النقل واالتصاالت أقل استقرارا من معد ل التضخم 
التضخم معد ل  المنحنى البياني لتطور كما نالحظ من خالل الشكل البياني أعاله، أن   المالحظ.
 المالحظمنحنى البياني لتطور معد ل التضخم يكاد ينطبق على ال (EXAHT)الشهري  األساسي
اتجاهات التضخم األساسي المقاس باستخدام بطريقة استبعاد مجموعة  هذا يعني أن  ، (INF)الشهري

واألحذية ومجموعة النقل واالتصاالت، تكاد ال تختلف عن التضخم المالحظ، ومنه نستنتج أن  المالبس 
 هذه الطريقة ليست مناسبة لقياس التضخم األساسي.

ّقياسّالتضخمّاألساسيّباستخدامّطريقةّالوسيطّالمرجح.7.7.7ّ
من بنود الرقم إن  قياس التضخم األساسي باستخدام طريقة الوسيط المرجح ال تستبعد أي بند 

القياسي ألسعار االستهالك كما هو الحال بالنسبة لطريقة االستبعاد، بل ترتك ز على حساب القيمة 
المركزية التي تقسم بيانات الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية إلى 

التالي جموعات، والجدول جزئيين متساويين، مع أخذ بعين االعتبار األوزان الترجيحية لهذه الم
خالل الفترة  (MEDP)يل خص نتائج قياس التضخم األساسي الشهري باستخدام طريقة الوسيط المرجح 

 .(INF)الشهري، ومقارنتها مع التضخم المالحظ 1111-1116
 

 نتائج قياس معّدل التضخم األساسي بطريقة الوسيط المرجح(:11.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

MEDP 
6.89 1.91 5.11 5.61 7.17 1.22 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 MEDP يارياالنحرافّالمع
1.18 1.70 2.54 2.76 3.33 1.18 

 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّ

 
من شهر  (MEDP)الشكل البياني التالي يوض ح تطور معد ل التضخم األساسي الشهريإن  

 .(INF)التضخم المالحظ معد لبتطور ، مقارنة 1116إلى غاية شهر نوفمبر  1111جانفي
 
 
 



 قياس والتوقع بمعدل التضخم األساسي في الجزائر                                                     الرابع:   الفصل 
 

 167 

 )تغير سنوي(1011-1011خالل الفترة (MEDP)األساسي معّدل التضخم  تطور(:14.4ّرقم)ّشكل

 .10الملحق رقم  بياناتالمصدر:      

 
من  أكبر (MEDP)نالحظ من الجدول أعاله، أن  متوسط معد ل التضخم األساسي الشهري

 تتالءم مع هذه النتيجة الإن  . 1116-1111 خالل الفترة (INF)الشهري التضخم المالحظ معد لمتوسط 
إذا كان  في األصله الفرعية، ألن   االستهالكالرقم القياسي ألسعار مجموعات  تغي راتشكل توزيع 

. التضخم المالحظ معد لأقل من يكون التضخم األساسي  فإن  معد لالتوزيع ملتوي نحو اليمين 
أن  طريقة الوسيط المرجح ليست مناسبة لقياس التضخم األساسي في الجزائر، ألن  هذه ومنه نستنتج 

   الطريقة تكون أنسب لقياس التضخم األساسي في حالة التوزيع المتناظر.
ّقياسّالتضخمّاألساسيّباستخدامّطريقةّالترجيحّالمضاعف.1.7.7ّ

من أجل قياس التضخم األساسي باستخدام طريقة الترجيح المضاعف، سوف نقوم بإعادة 
حساب األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية، وهذا عن طريق قسمة األوزان الترجيحية 
األصلية لهذه المجموعات على االنحراف المعياري للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات 

إن  الجدول التالي يل خص نتائج قياس . 11161-1111الرئيسية كل على حدة خالل الفترة  االستهالك
، 1116-1111خالل الفترة  (𝐷𝑃)التضخم األساسي الشهري باستخدام طريقة الترجيح المضاعف 

 .(INF)الشهريومقارنتها مع التضخم المالحظ 
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 . 9519لكيفية حساب مؤّشر التضخم األساسي باستخدام طريقة الترجيح المضاعف لشهر جانفي  19هناك مثال توضيحي مفصل في الملحق رقم  -1
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 بطريقة الترجيح المضاعفنتائج قياس معّدل التضخم األساسي (:14.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

𝑫𝑷  
5.17 2.39 1.61 3.31 5.05 2.16 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 𝑫𝑷يارياالنحرافّالمع
0.62 1.23 0.84 0.44 0.48 2.82 

 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّ

 
ح تطور معد ل التضخم األساسي الشهري  1111من شهر جانفي(𝐷𝑃) إن  الشكل البياني التالي يوض 

 .(INF)التضخم المالحظ معد لبتطور ، مقارنة 1116إلى غاية شهر نوفمبر 
ّ

 )تغير سنوي(1011-1011الفترة خالل (𝑫𝑷)األساسي معّدل التضخم  تطور(:15.4ّرقم)ّشكل

 
 .10بيانات الملحق رقمالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
قل من متوسط أ (𝐷𝑃) نالحظ من الجدول أعاله، أن متوسط معد ل التضخم األساسي الشهري

االنحراف المعياري كما نالحظ أن متوسط ، 1116-1111 التضخم المالحظ الشهري خالل الفترة معد ل
التضخم  معد للاالنحراف المعياري متوسط أقل من (𝐷𝑃) الشهري التضخم األساسي معد لل

. ومنه نستنتج أن معد ل التضخم األساسي المقاس باستخدام طريقة الترجيح المضاعف (INF)الشهري
 أكثر استقرارا من معد ل التضخم المالحظ، وهذا من يؤك ده الشكل البياني أعاله.
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قة الترجيح المضاعف لقياس التضخم األساسي حسب الكيفية المشار إليها من خالل تطبيقنا لطري
سابقا في الجزء النظري، الحظنا أن  األوزان الترجيحية الجديدة تتحدد أساسا على ضوء القيمة المطلقة 
لالنحراف المعياري للرقم القياسي ألسعار االستهالك لمختلف البنود، باعتباره أحد أهم مقاييس التشتت 

، فإن نا نستخدم مقاييس التشتت النسبي بدل مقاييس التشتت المطلق لمقارنة 1لمطلق، لكن كما هو معلوما
مستوى التشتت بين األرقام القياسية ألسعار االستهالك لمختلف مجموعات االستهالك الفرعية، وهذا في 

ة الترجيح المضاعف، من حالة عدم تساوي المتوسطات. لهذا نقترح إدخال تعديل على كيفية تطبيق طريق
خالل قسمة األرقام القياسية لمختلف البنود على معامل االختالف بدل االنحراف المعياري، والجدول 

، (DPCV)التالي يل خص لنا نتائج قياس التضخم األساسي باستخدام طريقة الترجيح المضاعف المعد لة
 حسب الكيفية الجديدة المقترحة.

 
 قياس معّدل التضخم األساسي بطريقة الترجيح المضاعف المعّدلةنتائج (:15.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

𝐃𝐏𝐂𝐕  

6.87 2.93 1.64 3.45 5.10 2.96 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 𝐃𝐏𝐂𝐕ياريالمعاالنحرافّ
0.82 1.58 1.10 0.43 0.67 1.06 

 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّ

 
ح تطور معد ل التضخم األساسي الشهري من شهر  (DPCV)إن  الشكل البياني التالي يوض 

 .(INF)التضخم المالحظ معد لبتطور ، مقارنة 1116إلى غاية شهر نوفمبر  1111جانفي
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1-Hubler, J. (2007), Statistique descriptive appliquée à la gestion et à l'économie, 2e Edition, Bréal, France, p.70 
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 )تغير سنوي(1011-1011خالل الفترة (𝐃𝐏𝐂𝐕)األساسي معّدل التضخم  تطور(:16.4ّرقم)ّشكل

 
 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
من أقل  (DPCV)نالحظ من الجدول أعاله، أن  متوسط معد ل التضخم األساسي الشهري 

متوسط  كما نالحظ أن  ، 1116-1111 خالل الفترة(INF)الشهري  التضخم المالحظ معد لمتوسط 
االنحراف المعياري متوسط من  أقل (DPCV)الشهري التضخم األساسي معد للاالنحراف المعياري 

ومنه نستنتج أن  معد ل التضخم األساسي المقاس باستخدام طريقة  ،(INF)الشهري التضخم المالحظ معد لل
ل التضخم المالحظ، وهذا من يؤك ده الشكل البياني الترجيح المضاعف المعد لة أكثر استقرارا  من معد  

من متوسط أكثر قربا  (DPCV)متوسط معد ل التضخم األساسي الشهري أعاله. كما نالحظ أيضا أن  
هذا . (DP)سط معد ل التضخم األساسي الشهريبمتو مقارنة (INF)الشهري  التضخم المالحظ معد ل

التضخم األساسي باستخدام طريقة الترجيح المضاعف يعني أن هناك تحس ن في نتائج قياس 
 .1المعد لة مقارنة بطريقة الترجيح المضاعف األصلية

 
ّقياسّالتضخمّاألساسيّباستخدامّطريقةّالمتوسطّالمخفض.4.7.7ّ

سوف نرتكز في قياسنا للتضخم األساسي باستخدام طريقة المتوسط المخفض على المالحظات 
 التالية:

-ّّ الفرعية هو توزيع  االستهالك تلمجموعاألسعار االستهالك الرقم القياسي  تغي راتشكل توزيع إن 
 ومدبب.ملتوي نحو اليمين 

                                                 
 يعتبر معيار التحيّز من بين أهم معايير المفاضلة بين مختلف طرق قياس التضخم األساسي. -1
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من األحسن أال يتجاوز مجموع األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية المستبعدة في كل  -
ألسعار االستهالك، ا الرقم القياسي وهذا حتى نحتفظ بأغلب المعلومات التي يتضمنه، 1%31شهر نسبة 

 ونضمن وجود تقارب بين التضخم األساسي والتضخم المالحظ.
بما أن  توزيع متوسط  الرقم القياسي ألسعار االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

أكبر من معد ل  %هو توزيع ملتوي نحو اليمين، فإن ه يجب أن  يكون معد ل التخفيض لجهة اليمين 
، ومن أجل اختيار معد ل التخفيض األمثل قمنا باقتراح عدة ثنائيات، وفي %التخفيض لجهة اليسار

، لكون شكل توزيع متوسط الرقم القياسي ألسعار %)2%,25(األخير وقع اختيارنا على  معد ل التخفيض 
األقرب إلى  ، هومعد لق بهذا الالمتعل   1116-1111االستهالك لمجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

 .2التوزيع الطبيعي
إن  الجدول التالي يل خص نتائج قياس معد ل التضخم األساسي الشهري باستخدام طريقة المتوسط 

,𝑀𝑇(%2المخفض   .INF(3(الشهري، ومقارنتها مع التضخم المالحظ 1116-1111خالل الفترة  (%25
   

 نتائج قياس معّدل التضخم األساسي بطريقة المتوسط المخفض(:16.4ّجدولّرقم)

7116ّ-7117الفترة7117ّ7111ّ7114ّ7115ّ7116ّّّالمتوسطّالشهري

INFّ8.90 3.29 2.92 4.80 6.34 1.12 

𝑴𝑻  

5.54 1.39 2.60 5.18 7.33 1.21 

 INFاالنحرافّالمعياريّ
1.09 2.14 2.14 2.43 1.36 1.81 

 𝑴𝑻 االنحرافّالمعياري
0.35 1.61 1.25 1.02 0.41 1.29 

 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّ

 
ح تطور معد ل التضخم األساسي الشهري  من شهر جانفي (𝑀𝑇)إن  الشكل البياني التالي يوض 

 .(INF)التضخم المالحظ معد لبتطور ، مقارنة 1116إلى غاية شهر نوفمبر  1111
 
 
 
 
 

                                                 
1 -BANK AL-MAGHRIB (2010), p.15. 

 . 19انظر الملحق رقم  -2
 . 9519لكيفية حساب مؤّشر التضخم األساسي باستخدام طريقة المتوسط المخفض لشهر جانفي  19هناك مثال توضيحي مفصل في الملحق رقم  -3

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkr2TxMjPAhXBtBoKHY2_CmcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bkam.ma%2F&usg=AFQjCNG5wXZoCRZsdURKuBy3oHxaHEEB_Q
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ّ
 ) تغير سنوي(.1011-1011خالل الفترة (𝑀𝑇)األساسي التضخم  معّدل (:ّتطور12.4شكلّرقم)

 
 .10بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّ

 
من أقل  (𝑀𝑇)الشهري نالحظ من الجدول أعاله، أن  متوسط معد ل التضخم األساسي 

متوسط  كما نالحظ أن  ، 1116-1111 خالل الفترة (INF)الشهري  التضخم المالحظ معد لمتوسط 
 االنحراف المعياريمتوسط من  أقل (𝑀𝑇)الشهري التضخم األساسي معد للاالنحراف المعياري 

ومنه نستنتج أن  معد ل التضخم األساسي المقاس باستخدام طريقة  ،(INF)الشهري التضخم المالحظ معد لل
 المتوسط المخفض أكثر استقرارا  من معد ل التضخم المالحظ، وهذا من يؤكذده الشكل البياني أعاله.

 
 

ّالمفاضلةّوالتوقعّبمعد لّالتضخمّاألساسيّ.1ّ
ّ

في هذا المبحث بالمفاضلة بين مختلف طرق قياس التضخم األساسي من أجل اختيار  سنقوم
 أحسن طريقة، واستخدام بياناتها للتوقع بمعد ل التضخم األساسي فيما بعد.

 
ّ.المفاضلةّبينّطرقّقياسّالتضخمّاألساسي1.1ّ

في المبحث  للمفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي سنستخدم المعايير التي تطرقنا إليها
األخير من الفصل الثالث، ونستثني من المفاضلة طريقة استبعاد مجموعة المالبس واألحذية 
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ألن هما ليستا مناسبتين لقياس التضخم األساسي  ،وطريقة الوسيط المرجح ومجموعة النقل واالتصاالت،
 في الجزائر حسب ما أشرنا إليه سابقا. 

ّمعيارّالتحي ز.1.1.1ّ
التحي ز باالنحراف بين متوسط التضخم األساسي ومتوسط التضخم المالحظ، حيث كلما يعبر عن 

ح قيمة التحي ز  كان هذا التحي ز قليال كلما كان مؤش ر التضخم األساسي أكثر كفاءة، والجدول التالي يوض 
 لكل طريقة من طرق قياس التضخم األساسي السابقة.

 
 قياس التضخم األساسي حسب معيار التحّيز.المفاضلة بين طرق (:12.4ّجدولّرقم)

ّالرتبةّالتحيزّالمتوسطّالتضخمّاألساسي
𝑬𝑿𝑨  

5.02 0.21 

1 

𝑫𝑷ّّ3.48 1.75 4 
𝐃𝐏𝐂𝐕ّّ3.98 1.25 3 

𝑴𝑻ّّ4.32 0.91 2 

 .10من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الملحق رقمّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
نالحظ من الجدول أعاله أن طريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لها 
األفضلية حسب معيار التحي ز، ثم  تليها طريقة المتوسط المخف ض، وتأتي طريقة الترجيح 

 المضاعف في المرتبة األخيرة.
ّمعيارّالتذبذب.7.1.1ّ

حيث كلما كان هذا المعامل أقل كلما كان مؤش ر التضخم تقاس درجة التذبذب بمعامل االختالف، 
األساسي أكثر كفاءة، والجدول التالي يوض ح قيمة معامل االختالف لكل طريقة من طرق قياس التضخم 

 األساسي.
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 المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي حسب معيار التذبذب.(:12.4ّجدولّرقم)

ّالرتبةّمعاملّاالختالفّالمعيارياالنحرافّّالتضخمّاألساسي
𝑬𝑿𝑨  

2.61 51.97 

2 

𝑫𝑷ّّ1.61 46.34 1 
𝐃𝐏𝐂𝐕ّّ2.08 52.30 2 

𝑴𝑻ّّ2.39 55.29 1 

 .10من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الملحق رقمالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
األفضلية حسب معيار التذبذب، نالحظ من الجدول أعاله أن طريقة الترجيح المضاعف لها 

ثم  تليها طريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وتأتي طريقة المتوسط 
 المخف ض في المرتبة األخيرة.

ّمعيارّالقد رةّالتنبؤي ة.1.1.1ّ
 يقاس معيار القد رة التنبؤي ة بالعالقة التالية:

 
2

1

1




T

t

ht

c

t
T

MSE 
 

حيث كلما كان قيمة هذا المعيار أقل كلما كان مؤش ر التضخم األساسي أكثر كفاءة، والجدول 
 التالي يوض ح قيمة معيار القدرة التنبؤي ة لكل طريقة من طرق قياس التضخم األساسي. 

 
 المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي حسب معيار القّدرة التنبؤّية.(:19.4ّجدولّرقم)

ّالرتبةh=24ّ الرتبةh=18ّّالرتبةh=12ّّالرتبة h=6ّاألساسيالتضخمّ
𝑬𝑿𝑨  

5.09 

2 9.20 

1 

12.88 1 11.89 1 

𝑫𝑷ّّ6.47 4 10.55 3 13.40 1 12.79 3 
𝐃𝐏𝐂𝐕ّّ

6.3 
3 13.42 

4 
17.37 4 15.13 4 

𝑴𝑻ّّ4.55 1 9.36 2 13.90 2 12.23 2 

 .10بيانات الملحق رقممن إعداد الطالب باالعتماد على ّالمصدر:ّّّّّّ

 
نالحظ من الجدول أعاله أن طريقة استبعاد المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لها 
األفضلية في المدى المتوسط والبعيد حسب معيار القد رة التنبؤي ة، ثم  تليها طريقة المتوسط 

القصير، وتأتي طريقة الترجيح المخف ض، بينما هذه الطريقة األخيرة لها األفضلية على المدى 
 المضاعف المعد لة في المرتبة األخيرة.

 



 قياس والتوقع بمعدل التضخم األساسي في الجزائر                                                     الرابع:   الفصل 
 

 175 

ّتقاربّالتضخمّالمالحظّنحوّالتضخمّاألساسي.4.1.1ّ
 إن  تحقق معيار تقارب التضخم المالحظ نحو التضخم األساسي يكون من خالل تحقق الشروط التالية:

 األساسي؛وجود عالقة تكامل مشترك بين التضخم المالحظ والتضخم  -
 التضخم األساسي يجب أن يكون تقدير غير متحي ز للتضخم المالحظ؛ -
 التضخم األساسي يعمل على جذب التضخم المالحظ؛ -
 التضخم المالحظ ال يعمل على جذب التضخم األساسي؛ -

 وسنقوم فيما يلي باختبار تحقق الشروط األربعة السابقة.
من أجل اختبار وجود عالقة تكامل مشترك بين التضخم المالحظ والتضخم :ّ(ّاختبارّالشرطّاألولأ

األساسي، سوف نقوم أوال باختبار وجود جذر الوحدة في السلسلة الزمنية لمعد ل التضخم المالحظ 
ومعد ل التضخم األساسي، بعدها نقوم باختبار عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة الفرق األول للتضخم 

األساسي، وفي األخير نقوم باختبار عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة بواقي المالحظ والتضخم 
𝐼𝑁𝐹𝑡)نموذج االنحدار الخطي البسيط  = 𝛼 + 𝛽𝜋𝑡

𝑐 + 𝜇𝑡) ، لنا نتائج هذه  يل خصوالجدول التالي
 االختبارات.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
 األساسياختبارات التكامل المشترك بين التضخم المالحظ والتضخم (:71.4ّجدولّرقم)

فولرّ-اختبارّديكيّالختباراتا
ّللسلسلةّاألصلية

لسلسلةّفولّر-ختبارديكيا
ّالفرقّاألول

النموذجّّلبواقيفولّر-اختبارّديكيّ
𝐼𝑁𝐹𝑡قد رالم = 𝛼 + 𝛽𝜋𝑡

𝑐 + 𝜇𝑡ّ
ّةعالقّوجود

ّتكاملّمشترك

INFّ𝑡∅̂1
= −0.747  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.388)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −6.332  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.000)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

 
- 

- 

EXA 𝑡∅̂1
= −0.983  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.938)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −7.908  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.000)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −2.285  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.022)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

ّنعم

DP 𝑡∅̂1
= −0.038  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.665)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −6.156  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.000)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −2.053  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.039)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

 نعم

DPCV 𝑡∅̂1
= −0.515  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.488)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −6.199  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.000)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −2.381  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.017)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

 نعم

MT 𝑡∅̂1
= −1.630  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.768)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −6.480  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.000)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −2.176  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.0296)  
 دون ثابت ودون اتجاه عام

 نعم

 .10باالعتماد على بيانات الملحق Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:

 
أن  سلسلة معد ل التضخم المالحظ وسالسل معد الت التضخم األساسي نالحظ من الجدول أعاله، 

𝑃)قيمة االحتمال الحرج حيث نالحظ أن  ، 𝐼(1)األربعة، كلها متكاملة من الدرجة األولى  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  الختبار
كافة الحاالت، كما نالحظ أيضا عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة بواقي نموذج في  %5أقلّمنّّفولر -ديكي

ت التضخم األساسي األربعة معد الالتضخم المالحظ كمتغير تابع و  معد لاالنحدار الخطي البسيط،بين 
 ومنه نستنتج أن جميع معد الت التضخم األساسي تحقق شرط التكامل المشترك. رة.مفس   تغي راتكم
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األساسي هو تقدير غير متحي ز لمعد ل للتضخم التضخم معد ل للتأكد من أن :ّالشرطّالثانيّ(ّاختبارب
المالحظ سوف نقوم باختبار عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة الفرق بين معد ل التضخم المالحظ ومعد ل 

ّضخم األساسي، والجدول التالي يل خص نتائج هذا االختبار. الت
 

 اختبار التقدير المتحيز للتضخم األساسي(:71.4ّجدولّرقم)
 EXA DPّالتضخمّاألساسي

لسلسلةّالفرقّّفولر-ديكيختباّرا
(𝐼𝑁𝐹𝑡 − 𝜋𝑡

𝑐)ّ
𝑡∅̂1

= −2.101  
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.035)  
ّدون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −1.532  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.116)  
ّدون ثابت ودون اتجاه عام

 DPCV MTّالتضخمّاألساسي

لسلسلةّّّّّّّّفولر-ديكيختباّرا
𝐼𝑁𝐹𝑡)الفرقّ − 𝜋𝑡

𝑐)ّ
𝑡∅̂1

= −1.495  
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.124)  
ّدون ثابت ودون اتجاه عام

𝑡∅̂1
= −1.994  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.044)  
ّدون ثابت ودون اتجاه عام

 .10باالعتماد على بيانات الملحق Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّ

ّ
عدم وجود جذر الوحدة لسلسلة الفرق بين معد ل التضخم المالحظ وكل  نالحظ من الجدول أعاله،
ّ(𝑀𝑇)التضخم األساسي معد لو  (𝐸𝑋𝐴)من معد ل التضخم األساسي  التضخم  معد ل ومنه نستنتج أن  ،

األساسي المقاس بطريقة استبعاد المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وأيضا المقاس بطريقة 
ز للتضخم التضخم المالحظ، بينما البقية هي تقدير متحي   معد لز لض هو تقدير غير متحي  المتوسط المخف  

 المالحظ. 
 (𝐷𝑃𝐶𝑉)التضخم األساسي ومعد ل (𝐷𝑃)األساسي معد ل التضخم سنستثني :ّاختبارّالشرطّالثالثّ(ج

من أجل التحق ق من أن  التضخم األساسي هو  قا الشرط الثاني.هما لم يحق  من اختبار الشرط الثالث، ألن  
في نموذج تصحيح الخطأ ة قد ر الم 𝜆1جاذب للتضخم المالحظ، سوف نقوم باختبار سلبية ومعنوية المعلمة

ّ.نتائج هذا االختبار يل خصي والجدول التال،ّاألول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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 𝜆1سلبية ومعنوية المعلمةاختبارّ(:77.4ّجدولّرقم)

 EXA MTّالتضخمّاألساسي
نموذجّتصحيحّالخطأّاألول.

  t

c

tt

c

kt

p

k

kkt

p

k

kt uba  







 111

11

 

�̂�1 = −0.230 
𝑡�̂�1

= −3.098 
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.002) 

�̂�1 = −0.205 
𝑡�̂�1

= −2.652 
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.005) 

ّ

ّ.10باالعتماد على بيانات الملحق Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:
 

سالبة وذات داللة إحصائية في كلتا الحالتين، ومنه  𝜆1أن  إشارة المعلمة نالحظ من الجدول أعاله،
المقاس و التضخم األساسي المقاس بطريقة استبعاد المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية،  أن  نستنتج 
 جاذب للتضخم المالحظ.بطريقة المتوسط المخفض هو أيضا 

من أجل التحق ق من أن  التضخم المالحظ ليس جاذب للتضخم األساسي، سوف :ّاختبارّالشرطّالرابع-(د
ّفي نموذج تصحيح الخطأ الثانية قد ر الم 𝜆2معنوية المعلمة منقوم باختبار عد  يل خصوالجدول التالي ،
ّ.نتائج هذا االختبار

ّ
 𝜆2عدم معنوية المعلمةاختبارّ(:71.4ّرقم)جدولّ

 EXA MTّالتضخمّاألساسي
نموذجّتصحيحّالخطأّالثاني.

  t

c

ttkt

p

k

k

c

kt

p

k

k

c

t udc  
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11

 

�̂�2 = −0.034  

𝑡�̂�2
= −0.872  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.385)  

ّ

�̂�2 = −0.070  

𝑡�̂�2
= −1.335  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(0.184)  

ّ

ّ.10باالعتماد على بيانات الملحق Eviews9مخرجات برمجية المصدر:
 

ليست ذات داللة إحصائية في كلتا الحالتين، ومنه نستنتج  𝜆2أن  المعلمة نالحظ من الجدول أعاله،
التضخم  أن  المالحظ ليس جاذب للتضخم األساسي في كلتا الحالتين.في األخير نستنتج التضخم  أن  

بطريقة أيضا المقاس و األساسي المقاس بطريقة استبعاد المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، 
 يحق قان وحدهما معيار التقارب نحو التضخم المالحظ. المتوسط المخفض

إن  طريقة المتوسط المخفض وطريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 
ل مقاييس التضخم األساسي حسب معايير المفاضلة السابقة، إال  أن  طريقة المتوسط المخف ض من أفض
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تعتبر الطريقة األمثل لقياس التضخم األساسي في الجزائر مقارنة بطريقة االستبعاد، وهذا راجع لسببين 
 رئيسيين وهما:

القياسي ألسعار ض تحتفظ بأغلب المعلومات التي يتضمنها الرقم طريقة المتوسط المخف   -
االستهالك، حيث ال يتجاوز مجموع األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية المستبعدة 

بينما مجموع األوزان الترجيحية لمجموعات االستهالك الفرعية المستبعدة في طريقة ، %31نسبة 
 .%41االستبعاد تجاوز

المخفض متقارب مع التوزيع الطبيعي، التضخم األساسي المقاس بطريقة المتوسط  مؤش رتوزيع  -
التضخم األساسي المقاس بطريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية ملتوي نحو  مؤش ربينما توزيع 

 . 1اليمين ومتطاول
 

ّ.التوقعّبمعد لّالتضخمّاألساسي7.1ّ
لقد خلصنا من خالل المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي، إلى أن  معد ل التضخم 
األساسي المقاس بطريقة المتوسط المخف ض يعتبر من أفضل مقاييس التضخم األساسي، وهذا 
حسب معايير المفاضلة سالفة الذكر، ولهذا سوف سنستخدم المشاهدات السابقة لمعد ل التضخم 

 للتوقع بمعد ل التضخم األساسي.  (𝑀𝑇)األساسي المقاس بطريقة المتوسط المخف ض
جينكنز للتوقع، وهذا عبر -ل التضخم األساسي سوف نستخدم منهجية بوكسمن أجل التوقع بمعد  

المراحل الخمسة التالية: مرحلة دراسة االستقرارية، مرحلة التعرف، مرحلة التقدير، مرحلة التشخيص 
 ومرحلة التوقع.

ّمرحلةّدراسةّاستقراريةّالسلسلةّالزمنية.1.7.1ّ
استقرارية السلسلة الزمنية عن طريق مجموعة من االختبارات، أو إجراء في هذه المرحلة نقوم بالتأك د من 

فقد رأينا  (𝑀𝑇)لجعلها سلسلة زمنية مستقر ة. بالنسبة لسلسلة معد ل التضخم األساسي  ةالتحويالت الالزم
فولر المطور أن ها سلسلة غير مستقر ة، ويكفي أخذ الفرق األول لهذه  -سابقا من خالل إختبار ديكي

لتحويلها إلى سلسلة مستقرة، وللتأكد من ذالك نعرض فيما يلي المنحنى البياني للسلسلة  (𝐷𝑀𝑇)لسلسلة ا
(𝐷𝑀𝑇)  الشكل البياني لدالة االرتباط الذاتي لسلسلة الفرق األول و(𝐷𝑀𝑇). 

 
 
 
 

                                                 
ائج المؤش رات اإلحصائية لتوزيع الرقم القياسي ألسعار االستهالك خارج مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تحصلنا على النتبعد حساب أهم  -1

α𝐹التالية:  = 2.31  , βF = 7.87. 
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 (𝐷𝑀𝑇)المنحنىّالبيانيّلسلسلةّالفرقّاألولّ(:12.4ّشكلّرقم)

 
 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
 .(𝐷𝑀𝑇)دالةّاالرتباطّالذاتيّودالةّاالرتباطّالذاتيّالجزئيّللسلسلةّ(:19.4ّشكلّرقم)

 
 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
تقع داخل  (𝐷𝑀𝑇)نالحظ من الشكل البياني أعاله، أن  معامالت دالة االرتباط الذاتي للسلسلة 

)10مجال الثقة بعد الفجوة الزمنية 
𝑇

4
≈ معامالت دالة االرتباط الذاتي معنويا تساوي الصفر  أي أن، (15

ه يوض حوهذا ما ، ةهي سلسلة مستقر  (𝐷𝑀𝑇)، وهذا ما يؤك د أن  سلسلة الفرق األول 15بعد الفجوة الزمنية 
 .(DMT)أيضا المنحنى البياني للسلسلة الزمنية
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ّمرحلةّالتعر ف.7.7.1ّ
نماذج للسلسة الزمنية المدروسة من بين  ةالمالئم قائمة النماذجباختيار نقوم في مرحلة التعر ف 

ARMAوذالك باستخدام خصائص كل من دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي العادية والموسمية ،
 .ARMAومقارنتها مع األشكال النظرية لهذه الدوال الخاصة بنماذج ، (𝐷𝑀𝑇)الجزئي للسلسلة 

، MA(12)نقترح النموذج، (19.4)رقم الشكلّبعد فحص دالة االرتباط الذاتي لسلسلة الفرق األول في   
بعد فحص ، و11 معامالت دالة االرتباط الذاتي معنويا تساوي الصفر بعد الفجوة الزمنية نالحظ أن  حيث 

حيث ، 𝐴𝑅(12)نقترح النموذج، (19.4)كل رقمدالة االرتباط الذاتي الجزئي لسلسلة الفرق األول في الش
كما نقترح ، 11 جوة الزمنيةمعنويا تساوي الصفر بعد الف الجزئي معامالت دالة االرتباط الذاتي نالحظ أن  

 .ARMA(12,12)من خالل سلوك الدالتين معا النموذج المختلط 
ّمرحلةّالتقدير.1.7.1ّ

 .ARMA(12,12)و MA(12)، 𝐴𝑅(12)سنقوم فيما يلي بتقدير النماذج المقترحة وهي: 
االرتباط الذاتي  معامالت دالةكل  أن  ، (19.4)كل رقمنالحظ من خالل الش:ّ𝐌𝐀(𝟏𝟐)النموذجّّ(ّتقديرأ

المقترح يكون  المقد ر الشكل الرياضي للنموذج ومنه فإن  ، 11قبل الفجوة الزمنية  معنويا تساوي الصفر
 :كاآلتي
 

𝐷𝑀𝑇𝑡 = 𝑐 + 𝜇𝑡 − 𝜃12𝜇𝑡−12  
 

 إن  الجدول التالي يل خص نتائج تقدير هذا النموذج.
 

 .𝐌𝐀(𝟏𝟐)نتائجّتقديرّالنموذجّ(:74.4ّجدولّرقم)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob  

C 0.043672 0.058355 0.748372 0.4574 

MA(12) -0.520060 0.170796 -3.044924 0.0036 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
𝑃)نالحظ من الجدول أعاله، أن  قيمة االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة (𝑡 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐)  المتعلقة

نالحظ أن قيمة  معنويا تختلف عن الصفر، بينما θ12̂ومنه نستنتج أن المعلمة، %5أقل من θ12̂بالمعلمة
𝑃)االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة (𝑡 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐)  المتعلقة بالحدث الثابتc هذا  ،%5 أكبر من

عادة تقدير النموذج، والجدول التالي  يعني أن   يل خص نتائج الحد الثابت غير معنوي، ولهذا سنقوم بحذفه وا 
 تقدير هذا النموذج.
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 𝐌𝐀(𝟏𝟐)نتائجّإعادةّتقديرّالنموذجّ(:75.4ّجدولّرقم)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MA(12) -0.489632 0.158324 -3.092591 0.0031 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

 

الرياضي الشكل إن  ف ،حة في الجدول أعالهالموض   MA(12)من خالل نتائج إعادة تقدير النموذج 
 يكتب كما يلي: قد رللنموذج الم

𝐷𝑀𝑇�̂� = 𝑒𝑡 − 0.489𝑒𝑡−12  
 

معامالت دالة االرتباط الذاتي كل  أن  ، (11.4)كل رقمنالحظ من خالل الش:ّ𝐀𝐑(𝟏𝟐)تقديرّالنموذجّّ(ب
المقترح  المقد ر الشكل الرياضي للنموذجإن  ومنه ف، 11قبل الفجوة الزمنية  معنويا تساوي الصفرالجزئي 

 :يكون كاآلتي
 

𝐷𝑀𝑇𝑡 = 𝑐 + ∅12𝐷𝑀𝑇𝑡−12 + 𝜇𝑡  
 

 إن  الجدول التالي يل خص نتائج تقدير هذا النموذج بعد حذف الحد الثابت غير المعنوي.
ّ

 .𝐀𝐑(𝟏𝟐)نتائجّتقديرّالنموذجّ(:76.4ّجدولّرقم)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AR(12) -0.350035 0.142931 -2.448983 0.0175 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
الشكل الرياضي للنموذج إن  ف ،حة في الجدول أعالهالموض   𝐴𝑅(12)من خالل نتائج تقدير النموذج 

 يكتب كما يلي : قد رالم
𝐷𝑀𝑇�̂� = −0.350𝐷𝑀𝑇𝑡−12 + 𝑒𝑡  

 
,𝐀𝐑𝑴𝑨(𝟏𝟐تقديرّالنموذجّّ(ج معامالت دالة كل  أن  ، (11.4)كل رقمنالحظ من خالل الش:ّ(𝟏𝟐

ومنه ، 11قبل الفجوة الزمنية  معنويا تساوي الصفرالجزئي معامالت دالة االرتباط الذاتي و االرتباط الذاتي 
 :كاآلتيالمقترح يكون المختلط المقد ر  الشكل الرياضي للنموذجإن  ف
 

𝐷𝑀𝑇𝑡 = ∅12𝐷𝑀𝑇𝑡−12 + 𝜇𝑡 − 𝜃12𝜇𝑡−12  
 

 إن  الجدول التالي يل خص نتائج تقدير هذا النموذج.
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,𝐀𝐑𝑴𝑨(𝟏𝟐نتائجّتقديرّالنموذجّ(:72.4ّجدولّرقم) 𝟏𝟐). 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AR(12) 0.211121 0.442026 0.477621 0.6348 

MA(12) -0.702823 0.481229 -1.460474 0.1498 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

𝑃)نالحظ من الجدول أعاله، أن  قيمة االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة (𝑡 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐)  المتعلقة
غير معنوية، لهذا سوف نقوم بحذف جزء  12̂∅ومنه نستنتج أن المعلمة، %5 منأكبر  12̂∅بالمعلمة
 .MA(12)من النموذج المختلط، فنحصل في النهاية على النموذج السابق  ARالذاتي  راالنحدا

ّمرحلةّالتشخيص.4.7.1ّ
سنقوم في هذه المرحلة بالتحق ق من الفرضيات األساسية التي بنيت عليها النماذج السابقة والمتعلقة 

تباعها للتوزيع الطبيعي. كما سنقوم ، 𝜇𝑡بالحد العشوائي  من حيث عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء، وا 
 ساسية السابقة.في هذه المرحلة أيضا بالمفاضلة بين النماذج التي تحق ق الفرضيات األ

𝐋𝐣𝐮𝐧𝐪(ّاختبارأ − 𝐁𝐨𝐱 : ،الهدف من هذا االختبار هو التأك د من عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء
 والجدول التالي يل خص نتائج هذا االختبار.

 
𝐋𝐣𝐮𝐧𝐪نتائجّاختبارّ(:72.4ّجدولّرقم) − 𝐁𝐨𝐱. 

Prob. 
  2

1

2ˆ
2 h

h

k

k

kT
TTQ 





 



 

𝐡 النماذج 

0.491 13.460 15 MA(12) 

0.457 13.904 15 AR(12) 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية المصدر:ّّّّّّّّ

𝑃)نالحظ من الجدول أعاله، أن  قيمة االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة (�̀� − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐) 

:...0) ضيةفر الوبالتالي قبول ، %5 منأكبر MA(12) بالنموذج األول  المتعلقة 210  hH ) هذا ،
نالحظ من الجدول أعاله أيضا، أن  قيمة يعني أن ه ال يوجد ارتباط ذاتي بين بواقي هذا النموذج. كما 

𝑃)االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة (�̀� − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐) بالنموذج الثاني المتعلقة AR(12) 5 منأكبر% ،
:...0) ضيةفر الوبالتالي قبول  210  hH ) أن ه ال يوجد ارتباط ذاتي بين بواقي أيضا ، هذا يعني

 .AR(12)النموذج 
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تتبعان التوزيع ، AR(12) و MA(12)للتأك د من أن  بواقي النموذجين اختبارّالتوزيعّالطبيعي:ّّ(ب
Jarque)الطبيعي، سوف نستخدم اختبار − Bera, يعتمد على خصائص التوزيع الطبيعي الذي ، (1981

 :1إحصاءة هذا االختبار تعطى بالعالقة التالية، ومن ناحية االلتواء والتفرطح
 

)2(
246

2
1

2
  FF

TT
S 

 معامل فيشر للتفرطح. تمث ل 𝛽𝐹و، معامل فيشر لاللتواء 𝛼𝐹تمث ل حيث
0.441القيمة أقل من 𝑆أذا كانت القيمة 

البواقي تتبع  ص على أن  تن  يعني قبول فرضية العدم التي  ،2
 . طبيعيالالتوزيع 

Jarque)إن  الجدول التالي يل خص نتائج اختبار  − Bera) لبواقي النموذجين السابقين. 
 

𝑱𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆نتائجّاختبارّ(:79.4ّجدولّرقم) − 𝑩𝒆𝒓𝒂. 

Prob. 𝑺 النماذج 

0.933 0.137 MA(12) 

0.809 0.422 AR(12) 

 .10باالعتماد على بيانات الملحق رقم  Eviews9مخرجات برمجية المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

𝑃)نالحظ من الجدول أعاله،  أن  قيمة االحتمال الحرج  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) لإلحصاءة 𝑆 بالنموذجين  المتعلقة
 AR(12)وبواقي النموذج MA(12)وعليه فإن  بواقي النموذج العدم، ضيةفر وبالتالي قبول ، %5 منأكبر 

 .تتبعان التوزيع الطبيعي
 MA(12)بعد ما تأكدنا بأن ه ال يوجد ارتباط ذاتي بين بواقي النموذجينالمفاضلةّبينّالنماذج:ّ(ّج
النموذج األمثل للتوقع على أساس أقل قيمة  ر، سنقوم باختياتتبعان التوزيع الطبيعي هماوأن  ، AR(12)و

ح قيمة هذين المعيارين.(Schwarz)ومعيار (Akaik) لمعيار  ، والجدول التالي يوض 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - BOURBONNAIS, R., &TERRAZA, M. (2010), pp.251-211. 

αتمثّل القيمة الجدولية لقانون كاي تربيع لدرجتين حريتين عند مستوى معنوية  0.441القيمة  -2 = 5%. 
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 المفاضلةّبينّالنماذج.(:11.4ّجدولّرقم)

 Shwarz Akaik النماذج 

2.235 2.164 MA(12) 

2.260 2.189 AR(12) 

 .Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
،هو (Schwarz)ومعيار (Akaik)نموذج حسب معيارنالحظ من الجدول أعاله، أن  أفضل 

 .MA(12)النموذج
ّمرحلةّالتوقع.5.7.1ّ

، (𝐷𝑀𝑇)جنكينز سنقوم بالتوقع النقطي لسلسة الفرق األول -في هذه المرحلة األخيرة من منهجية بوكس
 :وهذا باستخدام أفضل نموذج توقع والذي يكتب كما يلي

 
𝐷𝑀𝑇�̂� = 𝑒𝑡 − 0.489𝑒𝑡−12  

 
كل القيم  ألن  ، 1117إلى غاية شهر نوفمبر يسمح بالتوقع  MA(12)نشير إلى أن نموذج التوقع 

 (𝑀𝑇)وقعة بعد هذه الفترة تساوي الصفر، ونشير أيضا أن  القيم المتوقعة لمعد ل التضخم األساسي المت
 تحسب كما يلي:

𝑀�̂�60 = 𝐷𝑀�̂�60 + 𝑀𝑇59  
 

𝑀�̂�60+ℎ = 𝐷𝑀�̂�60+ℎ + 𝑀�̂�59+ℎ  
 

التضخم  معد لل والقيم المتوقعة (𝐷𝑀𝑇)الجدول التالي يبين القيم المتوقعة لسلسلة الفرق األول 
 .األساسي

 
ّ.(𝑀𝑇) والسلسلة (𝐷𝑀𝑇)القيمّالمتوقعةّللسلسلةّ(:11.4ّجدولّرقم)

2017ّ 2016ّالسنوات
17ّ01ّ02ّ03ّ04ّ05ّ06ّ07ّ08ّ09ّ10ّ11ّّاألشهر

𝑫𝑴�̂�𝒕ّّ-0.07 -0.45 0.04 -0.07 -0.10 -0.38 0.25 -0.44 0.08 0.11 0.27 -0.80 

𝑴�̂�𝒕  7.86 7.40 7.44 7.37 7.27 6.90 7.15 6.71 6.79 6.90 7.17 6.37 

 .Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:
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ّتقييمّنتائجّالتوقع.6.7.1ّ
التضخم  معد لالقيم المتوقعة ل من خالل مقارنة مدى تقارب أو تباعدسنقوم بتقييم نتائج التوقع، 

والجدول  ومقارنة مستوى تشتتهما.، (𝐼𝑁𝐹)التضخم المالحظ معد لعن القيم الفعلية ل(MT)األساسي
 والشكل البياني التاليين يبينان هذه النتائج.

 
ّ.تقييمّنتائجّالتوقعّبمعد لّالتضخمّاألساسي(:17.4ّجدولّرقم)

ّّ% 17/16ّ01/12ّ02/12ّ03/12ّ04/12ّ05/12ّ�̅�  𝛔(𝐗)ّّ𝐂𝐕ّاألشهر

𝑰𝑵𝑭𝒕ّّ
6.96 8.07 7.66 6.92 6.30 5.19 6.85 1.02 14.94 

𝑴�̂�𝒕  7.86 7.40 7.44 7.37 7.27 6.90 7.37 0.31 4.19 

 (.91.9بيانات الجدول رقم ) -المصدر:ّّّّّّّّّّ
 بيانات الديوان الوطني لإلحصاء. -                   

 

هناك تقارب كبير بين معد ل التضخم األساسي المتوقع ومعد ل من الجدول أعاله، أن  نالحظّ
التضخم المالحظ الفعلي من ناحية المستوى، بينما من ناحية التشتت فنالحظ أن  معد ل التضخم األساسي 

المتوقع أقل تشتت من معد ل التضخم المالحظ الفعلي، أي أن  معد ل التضخم األساسي المتوقع أكثر 
التضخم المالحظ الفعلي. إن  هذه النتائج تؤكد مر ة أخرى أن طريقة المتوسط المخف ض  استقرار من معد ل

 هي الطريقة األنسب لقياس التضخم األساسي في الجزائر.
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 خالصة الفصل الرابع:
 

سلة المستهلك للرقم القياسي ألسعار االستهالك في  أن   لهذا الفصللقد خلصنا من خالل دراستنا 
 18الخدمات إلى و ف السلع تصن   حيث، 1438الجزائر محد دة حسب نظام المحاسبة الوطنية لسنة 

مجموعة فرعية، وهذا ما ال يتالءم مع متطلبات وتوصيات األمم المتحدة الخاص  39و رئيسية مجموعات
إن  األوزان مجموعة رئيسية.  11، والذي يصن ف السلع والخدمات إلى )COICOP(بنظام المحاسبة الوطنية

الترجيحية الحالية للرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر مستمدة من أخر مسح من مسوح نفقات 
من النفقات اإلجمالية  %51ما يقارب ، والذي يبين أن  1111-1111االستهالك لألسر المنجز في الفترة 

ه نحوتتلألسر  ، وهذا ما يؤّكد أّن النمط االستهالكي لألسر الجزائرية لم يتغير كثيرا فقط المواد الغذائية وج 

مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية أهم  منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، حيث تمثّل
 .%99مكون لسلة المستهلك بوزن ترجيحي يفوق 

، 9513-9559خالل الفترة  القياسي ألهم مجموعات االستهالك الرئيسيةإن  تحليل تطور الرقم 
والمشروبات غير الكحولية متقاربة نسبيا مع معد الت  لمجموعة المواد الغذائيةأظهر أن  معد الت التضخم 

التضخم العام في كثيرا من األحيان، وهذا راجع لتحي ز معد ل التضخم العام نحوى معد ل تضخم مجموعة 
. (%99.54)واد الغذائية والمشروبات الكحولية بسبب الوزن الترجيحي الكبير لهذه المجموعة الرئيسية الم

هو األعلى  9513-9559لمجموعة المواد الغذائية خالل الفترة  مستوى التضخم كما أظهرت النتائج أن  
ستوى التضخم لكل من في المقابل فإن  ممقارنة بمستوى التضخم لباقي مجموعات االستهالك الرئيسية، 

مجموعة التعليم والثقافة ومجموعة األثاث والمفروشات هما األدنى، كما أن  معد الت التضخم لمجموعة 
الصحة ونظافة الجسم ومجموعة األثاث والمفروشات هما األكثر استقرارا، بينما معد الت التضخم 

 كثر تذبذبا.لمجموعة المالبس واألحذية ومجموعة النقل واالتصاالت هما األ
إن  التحليل اإلحصائي لبيانات األرقام القياسية ألسعار مجموعات االستهالك الفرعية خالل الفترة 

أظهر أن  توزيع الرقم القياسي ألسعار مجموعات االستهالك الفرعية هو توزيع ملتوي نحو  1111-1116
اليمين ومدبب، وهو ما يعني أن  مستويات التضخم المالحظ أعلى من مستويات التضخم األساسي. كما 

وزيع أظهر التحليل اإلحصائي لتغي رات مؤش ر التضخم األساسي المعتمد من طرف البنك المركزي أن ت
الرقم القياسي ألسعار االستهالك خارج المواد الغذائية الطازجة هو توزيع ملتوي نحو اليمين ومتطاول 

 بشكل كبير، وبالتالي فإن  هذا المؤش ر ليس مقياسا مناسبا للتضخم األساسي في الجزائر.
توى أن  مس 1116-1111لقد أظهرت نتائج قياس التضخم األساسي في الجزائر خالل الفترة 

التضخم األساسي المقاس بكل من طريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، 
طريقة الترجيح المضاعف وطريقة المتوسط المخفض أقل من مستوى التضخم المالحظ وأكثر استقرارا 

ذية والنقل منه، بينما مستوى التضخم األساسي المقاس بطريقة استبعاد مجموعة المالبس واألح
واالتصاالت أقل استقرارا من مستوى التضخم المالحظ، كما أن  مستوى التضخم المقاس بطريقة الوسيط 
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المرجح أعلى من مستوى التضخم المالحظ، وبالتالي فإن  طريقة استبعاد مجموعة المالبس واألحذية 
 األساسي في الجزائر. والنقل واالتصاالت، وطريقة الوسيط المرجح غير مناسبتين لقياس التضخم

طريقة استبعاد مجموعة لقد أظهرت اختبارات المفاضلة بين طرق قياس التضخم األساسي، أن  
المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وطريقة المتوسط المخفض لها األفضلية حسب معيار 

أم ا من ناحية معيار  طريقة الترجيح المضاعف لها األفضلية حسب معيار التذبذب، التحي ز، بينما
القد رة التنبؤي ة، فإن  طريقة استبعاد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لها األفضلية 
في المدى المتوسط والبعيد وطريقة المتوسط المخف ض لها األفضلية على المدى القصير، كما أن  

خم المالحظ. وعموما فإن  طريقة المتوسط هاتين الطريقتين فقط تحق قان معيار التقارب نحو التض
 تعتبر الطريقة األمثل لقياس التضخم األساسي في الجزائر. المخفض 
التضخم األساسي أن  مستوى هذا األخير متقارب مع مستوى  كما أظهرت نتائج التوقع بمعد ل 

 التضخم المالحظ الفعلي وأقل تذبذبا منه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــــة العامــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة
 

 

189 
 

مفهوم التضخم األساسي أصبح مع مرور السنين ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من البنوك  إن  
أقل تأث را التضخم األساسي  مؤش رالمركزية وخصوصا التي تطبق سياسة استهداف التضخم، باعتبار 

دمات المؤقتة التي تحدث في أسعار بعض السلع والخدمات مقارنة  بالرقم بالتقل بات قصيرة األجل والص 
. لهذا على المدى الطويل بمعد ل التضخمكما يعد مقياسا مناسبا للتوقع القياسي ألسعار االستهالك، 

حاولنا من خالل هذا البحث قياس والتوقع بمعد ل التضخم األساسي في الجزائر، وقد توصلنا لمجموعة 
كن تقديم مجموعة من االقتراحات، من االستنتاجات النظرية والنتائج التطبيقية، وعلى ضوء هذه النتائج يم
 كما يمكن فتح أفاق جديدة على إشكاليات تكون أساسا لبحوث الحقة.

 
IX. االستنتاجاتّالنظرية: 
، سواءالدول النامية على حد و ظاهرة التضخم هي ظاهرة خطيرة تمس اقتصاديات الدول المتقدمة  إن   -2

 للعملة الوطنية كما أن   ةى القوة الشرائيعليا على معد الت النمو االقتصادي و حيث يؤثر التضخم سلب
ا ، أم  في الدول النامية االقتصادية ةيزيد من أعباء التنميو التضخم ال يساعد على زيادة االستثمارات 

يزيد في الفوارق و الثروة و التضخم يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني  على الصعيد االجتماعي فإن  
 االجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع. 

كل نظرية كانت مناسبة للظروف التي تنشأ فيها،  رة للتضخم نجد أن  من خالل تتبعنا للنظريات المفس   -1
تعتبر و المنطلقات الفكرية للمدارس االقتصادية كان لها تأثير كبير في صياغة هذه النظريات.  كما أن  

د الرئيسي للتغير في المحد   تخلص إلى أن  ن أول النظريات المفس رة للتضخم و نقود مالنظرية الكمية لل
لقد  التغير الذي يطرأ على كمية النقود المتداولة في االقتصاد الوطني.و المستوى العام لألسعار ه

برى ظلت هذه النظرية هي المعتمدة من طرف العديد من االقتصاديين إلى غاية األزمة االقتصادية الك
حيث تبين عدم واقعية افتراض التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج التي بنى عليها الفكر  ،2919سنة 

قدم تحليال مخالفا و  جاء كينز ،الكالسيكي النظرية الكمية للنقود. في ظل هذه الظروف الجديدة
رئيسي لمستوى  هذا التحليل يرتكز على التقلبات في اإلنفاق الوطني كمحدد ،للنظرية الكمية للنقود

رات في المستوى العام لألسعار تتبلور بين قوى التغي   يخلص كينز في النهاية أن  ، و التشغيلو األسعار 
بعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على  ،العرض الكليو الطلب الكلي 

ترة السبعينات من القرن الماضي الخدمات تفوق المقدرة الحالية للطاقة اإلنتاجية. مع بداية فو السلع 
أعادت مدرسة شيكاكو بقيادة المفكر االقتصادي فريدمان صياغة  ،كود التضخميبروز ظاهرة الر  و 

المؤثر  خلص أصحاب النظرية الكمية المعاصرة إلى أن  ، و النظرية الكمية للنقود في ثوب جديد
الرئيسي في المستوى العام لألسعار هو تطور التغيير في النسبة بين كمية النقود وبين اإلنتاج الكلي، 

 أي نصيب الوحدة من اإلنتاج الكلي وليس مجرد تطور كمية النقود. 
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إن النظريات التقليدية المفس رة للتضخم قد صيغت أساسا لتفسير ظاهرة التضخم التي تصيب  -2
ت الرأسمالية، لهذا وقع عدد من االقتصاديين والباحثين في أخطاء نتيجة اإلسقاط االقتصاديا

الرأسمالي على ظروف الدول المتخلفة  تجها الفكر االقتصادينالتي أالميكانيكي لنظريات التضخم 
حيث يرون  –الالتينيةخاصة كتاب أمريكا  –دون تمييز، وقد تفط ن إلى ذلك عدد من االقتصاديين 

ليل التضخم بالدول المتخلفة يجب أن يستند على كشف اإلختالالت الهيكلية الموجودة في أن  تح
البناء االقتصادي واالجتماعي لهذه الدول، ألن  هذه اإلختالالت تكون وراء زيادة كمية النقود ووراء 

 اإلدارة النقدية والمالية السيئة بهذه الدول.
قياسي ألسعار المستهلك، سواء الناتجة عن عدم الدقة في ز عند حساب الرقم الوجود مشاكل تحي   إن   -1

فة لبعض السلع باألسعار المتطر   مؤش رر في النوعية، أو الناتجة عن تأثر هذا القياس أثر التغي  
ى مفهوم النظري للتضخم ومقاييس التضخم التقليدية، أد  الوالخدمات، إضافة لعدم التوافق التام بين 

السابق. في هذا المسعى لجأ الكثير  مؤش رزا من الات أخرى تكون أقل تحي  ؤش ر مإلى التفكير في إيجاد 
التضخم  مؤش رمن البنوك المركزية وخاصة التي تطبق سياسة استهداف التضخم إلى استخدام 

 األساسي.
نظرية التوازن ز على هناك مقاربتين أساسيتين لشرح مفهوم التضخم األساسي: المقاربة األولى ترتك   -1

ام للطلب الكلي والعرض الكلي، على اعتبار أن التضخم األساسي يمث ل مركبة التضخم التي الع
ترتكز على االتجاه ليست لها تأثير على اإلنتاج الكلي على المدى المتوسط والطويل، والمقاربة الثانية 

القطاعات العام المشترك الذي يظهر في حركة أسعار السلع والخدمات على مستوى مختلف األسواق و 
، وتستثني تغي رات األسعار ذات الطابع الفردي الناتجة عن صدمات العرض المؤقتة في االقتصادية

 بعض القطاعات االقتصادية.
ة توقعات التضخم األساسي تعتمد إلى حد بعيد على الطريقة المتبعة لقياس التضخم األساسي، إن دق   -8

 أيضا على طريقة التوقع المطبقة.و 

 

II. ّالدراسةّالتطبيقيةنتائج: 

ت التضخم عاودت االرتفاع من معد ال ح لنا أن  من خالل تحليلنا لظاهرة التضخم في الجزائر أتض   -1
تزامنا مع تنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو ولعل من أهم  1114-1111 جديد خالل الفترة

في صافي األصول الخارجية نتيجة ارتفاع ة من جديد هو الزيادة الكبيرة أسباب عودة الضغوط التضخمي  
أسعار المحروقات، الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة، انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العمالت 

 األجنبية والتضخم المستورد نتيجة التبعية المفرطة لالقتصاد الجزائري نحو الخارج.
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من أجل الحد  من الضغوط التضخمي ة قامت السلطات النقدية في الجزائر بتنفيذ سياسة نقدية تهدف  -2
إلى امتصاص فائض السيولة النقدية عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية، وتعتبر كل من أداة 

ل كبير في االحتياطي اإلجباري وآلية استرجاع السيولة من أهم األدوات النشيطة التي ساهمت بشك
امتصاص فائض السيولة النقدية، بينما أداة معد ل إعادة الخصم لم تكن فع الة بسبب عدم حاجة البنوك 
والمؤسسات المالية إلى إعادة التمويل وهذا بسبب التراكم الكبير لحجم الودائع لديها، لكن على عكس 

ه السياسة النقدية فإن  السياسة المالية المتبعة خالل الفت رة السابقة زادت من الضغوط التضخمي ة بسبب توج 
سياسة التوسع الكبير في النفقات العامة، وهذا يد ل على عدم وجود تنسيق ما بين السياسة النقدية والمالية 

 . 1114-1111في الجزائر خالل الفترة 
الضمني ض مؤش ر المخف  من خالل تحليلنا لتطور أهم مؤش رات قياس التضخم في الجزائر تبين أن   -3

تحليل المرونات أظهر  كما أن  ، رات أسعار النفطذيتأثر كثيرا بتغي (DPIB)للناتج الداخلي الخام في الجزائر
ا لقياس التضخم على المدى يعتبر مقياسا جيد ال (IPC)في الجزائرالرقم القياسي ألسعار االستهالك  أن  

 البحث.الطويل، وهو ما يؤك د صحة الفرضية األولى من فرضيات 
 مجموعات 18سلة المستهلك للرقم القياسي ألسعار االستهالك في الجزائر والتي تتكون من  أن -4

مجموعة فرعية، ال تتالءم مع متطلبات وتوصيات األمم المتحدة الخاص بنظام المحاسبة  39و رئيسية
 مجموعة رئيسية.  11، والذي يصن ف السلع والخدمات إلى )COICOP(الوطنية

ما يقارب ، يبي ن أن  1111-1111آخر مسح من مسوح نفقات االستهالك لألسر المنجز في الفترة إن  -5

ه نحومن النفقات اإلجمالية لألسر  51% ، وهذا ما يؤّكد إّن النمط االستهالكي فقط المواد الغذائية تتوج 

مجموعة المواد الغذائية  مثّللألسر الجزائرية لم يتغيّر كثيرا منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، حيث ت
 .%99والمشروبات غير الكحولية أهم مكون لسلة المستهلك بوزن ترجيحي يفوق 

-1111من خالل تحليلنا لتطور معد ل التضخم حسب مجموعات االستهالك الرئيسية خالل الفترة  -6
، تبين لنا أن  هناك تحي ز لمعد ل التضخم العام نحوى معد ل تضخم المواد الغذائية والمشروبات 1114

مقارنة بباقي مجموعات  (%99.54)الكحولية بسبب الوزن الترجيحي الكبير لهذه المجموعة الرئيسية 
عة في أغلب االستهالك الرئيسية، كما أن  معد ل التضخم العام أقل من معد ل التضخم لهذه المجمو 

الفترات، أم ا باقي المجموعات فإن  معد ل التضخم العام كان أكبر من معد ل التضخم لهذه المجموعات في 
أغلب الفترات. من ناحية أخرى فإن نا نالحظ أن  معد الت التضخم األكثر تجانسا واألقل تشتتا، هي 

المفروشات، مجموعة المواد الغذائية معد الت التضخم لمجموعة الصحة ونظافة الجسم، مجموعة األثاث و 
ومجموعة السكن واألعباء، بينما معد الت التضخم األقل تجانسا واألكثر تشتتا، هي معد الت التضخم 

 لمجموعة التعليم والثقافة، مجموعة المالبس واألحذية ومجموعة النقل واالتصاالت. 
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 زي ليس مقياس مناسب للتضخم األساسي،التضخم األساسي المعتمد من طرف البنك المرك مؤش ر إن   -7
رات ذحيث أظهر التحليل اإلحصائي لتوزيع تغي ،من فرضيات البحث الثانيةد صحة الفرضية وهذا ما يؤك  

ه توزيع ملتوي نحو اليمين ومتطاول الرقم القياسي ألسعار االستهالك خارج المواد الغذائية الطازجة أن  
يعني أن  مستويات التضخم ع الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وهذا بشكل كبير وال يختلف كثيرا عن توزي

وبالتالي فإن  استخدام هذا  المحسوبة انطالقا من هذا المؤش ر أعلى من مستويات التضخم األساسي،
  المؤش ر قد يعطي إشارات خاطئة للبنك المركزي، مم ا يؤدي إلى رسم سياسة نقدية غير سليمة.

د ض هي الطريقة األمثل لقياس التضخم األساسي في الجزائر، وهذا ما يؤك  المتوسط المخف   طريقة -8
 من فرضيات البحث. الثالثةصحة الفرضية 

 معد لالتضخم األساسي المتوقع في الجزائر أن هذا األخير أكثر استقرارا من  معد لأظهرت اتجاهات  -9
 من فرضيات البحث. الرابعةفرضية د صحة الالتضخم المالحظ الفعلي، وهذا ما يؤك  

 
III. االقتراحات: 

من الضغوط التضخمية في  ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية من أجل الحد   -1
 الجزائر.

استهداف معد ل التضخم األساسي بدل من معد ل التغي ر في الرقم القياسي ألسعار االستهالك  ضرورة -9
 كأحد شروط نجاح سياسة استهداف التضخم.

ضرورة مراجعة البنك المركزي للطريقة المتبعة لقياس التضخم األساسي بما يتالءم مع األسس  -3
 النظرية للتضخم األساسي.

طريقة واحدة فقط لقياس التضخم األساسي في الجزائر، ألن  لكل طريقة ال يجب االعتماد على  -4
 مزاياها وعيوبها.

 
IV. :أفاقّالبحث 

طرق قياس التضخم األساسي التي تطرقنا لهم في هذا البحث هي طرق إحصائية تستخدمها  إن    
قليلة االستخدام من طرف  قياس التضخم األساسيل قياسيةأخرى  طرقمعظم البنوك المركزية، لكن هناك 

)حجم البنوك المركزية، ولم يتم التطرق لها بسبب عدم توفر بيانات شهرية لبعض المؤش رات االقتصادية 
، ومن بين أهم هذه الطرق نجد البطالة، اإلنفاق العام،...الخ.( معد لالكتلة النقدية، الناتج الداخلي الخام، 

 ة نماذج االتجاه المشترك.طريقة االنحدار الذاتي الشعاعي وطريق
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إن  استخدام النماذج القياسية لقياس التضخم األساسي يسمح باالستفادة من النظرية االقتصادية الكلية، من 
خالل تحديد العالقة بين التضخم األساسي وبين المجاميع والمؤش رات االقتصادية، كما يسمح بقياس 

 ذج القياسي.والتوقع بمعد ل التضخم األساسي في نفس النمو 
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ّ.7111-1991نتائجّالدراسةّالقياسيةّخاللّالفترةّّ:11الملحقّرقمّ
Dependent Variable: IPC   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     DG 0.097380 0.003826 25.45513 0.0000 
     
     R-squared 0.903950 Mean dependent var 64.38636 

Adjusted R-squared 0.903950 S.D. dependent var 29.27832 

S.E. of regression 9.073897 Akaike info criterion 4.497312 

Sum squared resid 823.3560 Schwarz criterion 4.533484 

Log likelihood -39.34354 Durbin-Watson stat 1.292536 
     
     
     
     IMP 0.159341 0.005819 27.38133 0.0000 
     
     R-squared 0.916817 Mean dependent var 64.38636 

Adjusted R-squared 0.916817 S.D. dependent var 29.27832 

S.E. of regression 8.444288 Akaike info criterion 4.353489 

Sum squared resid 713.0600 Schwarz criterion 4.389661 

Log likelihood -38.55251 Durbin-Watson stat 1.117815 
     
     

 
     
          
     M2 0.060640 0.004550 13.32674 0.0000 
     
     R-squared 0.663132 Mean dependent var 64.38636 

Adjusted R-squared 0.663132 S.D. dependent var 29.27832 

S.E. of regression 16.99323 Akaike info criterion 5.752138 

Sum squared resid 2887.700 Schwarz criterion 5.788311 

Log likelihood -46.24509 Durbin-Watson stat 0.428610 
     
     

 
     
          
     PIB 0.029791 0.001418 21.00998 0.0000 
     
     R-squared 0.860003 Mean dependent var 64.38636 

Adjusted R-squared 0.860003 S.D. dependent var 29.27832 

S.E. of regression 10.95481 Akaike info criterion 4.874065 

Sum squared resid 1200.078 Schwarz criterion 4.910237 

Log likelihood -41.41568 Durbin-Watson stat 0.702650 
     
     

 
     
          
     S 1.470665 0.042125 34.91211 0.0000 
     
     R-squared 0.948572 Mean dependent var 64.38636 

Adjusted R-squared 0.948572 S.D. dependent var 29.27832 

S.E. of regression 6.639639 Akaike info criterion 3.872623 

Sum squared resid 440.8481 Schwarz criterion 3.908795 

Log likelihood -35.90775 Durbin-Watson stat 0.894907 
     
ّ(.17.9باالعتماد على بيانات الجدول رقم) Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّ     

ّ
ّ
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7114ّ-7111نتائجّالدراسةّالقياسيةّخاللّالفترةّّ:17الملحقّرقمّ
Dependent Variable: IPC   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 86.71378 1.308335 66.27797 0.0000 

IMP 0.016523 0.000478 34.57890 0.0000 
     
     R-squared 0.990064     Mean dependent var 126.7550 

Adjusted R-squared 0.989236     S.D. dependent var 21.96203 

S.E. of regression 2.278582     Akaike info criterion 1.778670 

Sum squared resid 62.30321     Schwarz criterion 1.869964 

Log likelihood -30.31583     F-statistic 1195.700 

Durbin-Watson stat 1.463211     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
     
          
     S 1.699152 0.076043 22.34453 0.0000 
     
     R-squared 0.064275     Mean dependent var 126.7550 

Adjusted R-squared 0.064275     S.D. dependent var 21.96203 

S.E. of regression 21.24450     Akaike info criterion 6.180946 

Sum squared resid 5867.276     Schwarz criterion 6.226592 

Log likelihood -62.13176     Durbin-Watson stat 0.120905 
     
     

 
     
          
C 87.43407 2.655263 32.92859 0.0000 

DG 0.010441 0.000624 16.73957 0.0000 
     
     R-squared 0.958934     Mean dependent var 126.7550 

Adjusted R-squared 0.955512     S.D. dependent var 21.96203 

S.E. of regression 4.632274     Akaike info criterion 3.197660 

Sum squared resid 257.4956     Schwarz criterion 3.288953 

Log likelihood -40.24876     F-statistic 280.2132 

Durbin-Watson stat 1.697915     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
     
          
     C 78.08490 2.746494 28.43076 0.0000 

PIB 0.004757 0.000247 19.27549 0.0000 
     
     R-squared 0.968713     Mean dependent var 126.7550 

Adjusted R-squared 0.966106     S.D. dependent var 21.96203 

S.E. of regression 4.043303     Akaike info criterion 2.925687 

Sum squared resid 196.1796     Schwarz criterion 3.016981 

Log likelihood -38.34495     F-statistic 371.5446 

Durbin-Watson stat 1.374348     Prob(F-statistic) 0.000000 

ّّّّّّّّّّّّّّّ
 (.11.1باالعتماد على بيانات الجدول رقم) Eviews9مخرجات برمجية ّالمصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّ-7111سنةّاألساسّّ–ألوزانّالترجيحيةّلمجموعاتّاالستهالكّالفرعيةّّ:11الملحقّرقمّ
DESIGNATION CODE POIDS 

ALIMENTATION ET BOISSONS NON ALCOOLISEES A 430.90 

PAIN ET CEREALES A1 117.03 

VIANDES ET ABATS DE MOUTON A2 57.22 

VIANDE ET ABATS DE BOEUF A3 10.82 

VOLAILLE - LAPIN - OEUF A4 31.80 

POISSONS FRAIS A5 4.27 

VIANDES ET POISSONS EN CONSERVE A6 0.43 

LEGUMES A7 47.01 

FRUITS A8 22.62 

POMME DE TERRE A9 14.78 

LAIT-FROMAGE-DERIVES A10 47.70 

HUILES ET GRAISSES A11 25.55 

SUCRES ET PRODUITS SUCRES A12 14.95 

CAFE -THE-INFUSION A13 15.30 

BOISSONS NON ALCCOLISEES A14 16.89 

AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES A15 4.52 

HABILLEMENT - CHAUSSURES H 74.50 

HABILLEMENT HOMMES H1 12.48 

HABILLEMENT FEMMES H2 16.17 

HABILLEMENT ENFANTS H3 16.20 

HABILLEMENT BEBES H4 2.36 

TISSUS-COUTURE H5 6.34 

MERCERIE H6 0.45 

CHAUSSURES HOMMES H5 6.29 

CHAUSSURES FEMMES H8 6.35 

CHAUSSURES-ENFANTS-BEBES H9 7.87 
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LOGEMENT - CHARGES L 92.90 

LOYERS CHARGES L1 35.40 

ELECTRICITE- GAZ L2 29.82 

EAU POTABLE L3 6.56 

COMBUSTIBLES L4 9.23 

ENTRETIEN ET REPARATION L5 11.88 

MEUBLES ET ARTICLES D'AMEUBLEMENT M 49.60 

ENSEMBLE DE MEUBLE COMPLET M1 26.86 

MOBILIER SEPARES M2 6.12 

TISSUS D'AMEUBLEMENT-TAPIS M3 1.94 

ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT M4 1.06 

EQUIPEMENTS MENAGERS M5 11.59 

USTENSILES DE CUISINE EN METAL M6 0.77 

USTENSILES DE CUI.AUTRES QU'EN METAL M7 1.25 

SANTE HYGIENE CORPORELLE S 62.00 

MEDICAMENTS SUR ORDONANCE S1 30.69 

MEDICAMENTS SANS ORDONNANCES S2 4.22 

APPAREILS- MATERIELS THERAPEUTIQUES S3 0.50 

SOINS ET SERVICES MEDICAUX S4 7.43 

BIENS ET ARTICLES DE TOILETTE S5 10.56 

COIFFURE - BAIN - DOUCHE S6 8.59 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS T 158.50 

ACHATS VEHICULES CYCLES-MOTOCYCLES T1 80.95 

REPARATION ET ENTRETIEN DE VEHICULES T2 3.85 

PIECES DETACHEES - ACCESS. VEHICULES T3 4.45 

TRANSPORTS T4 34.97 

AUTRES DEPENSES POUR VEHICULES T5 18.85 

POSTES - TELECOMMUNICATIONS T6 15.44 
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EDUCATION - CULTURE - LOISIRS E 45.20 

FRAIS DE SCOLARITE E1 2.40 

FOURNITURES SCOLAIRES E2 8.47 

LIVBRES- JOURNAUX-PERIODIQUES-REVUES E3 4.43 

SERVICES SPECTACLE - LOISIR - CULTURE E4 6.62 

APPAREILS RADIO - TV - ACCESSOIRES E5 21.02 

APPAREILS PHOTOS - ACCESSIORES E6 0.89 

ARTICLES DE SPORT - CHASSE - CAMPING E7 1.37 

DIVERS (N.D.A) D 86.40 

TABACS ALLUMETTES ARTICLE TABAGERIE D1 29.04 

MATERIEL PRODUIT ENTRETIEN-NETTOYAGE D2 20.84 

BLANCHISSERIE - DEGRAISSAGE D3 0.28 

ARTICLES ET PRODUITS DE BEAUTE D4 0.95 

BIJOUX - MONTRES D5 14.57 

DEPENSES RETAURANT - CAFE - HOTEL D6 18.46 

BOISSONS ALCOOLISEES D7 0.38 

AUTRES ARTICLES DIVERS D8 1.89 

ENSEMBLE   1000.00 

 بتصرف. الديوان الوطني لإلحصاء،المصدر:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّ.7116إلىّغايةّشهرّنوفمبر7117ّّ:ّتطورّالرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّلمدينةّالجزائرّحسبّمجموعاتّاالستهالكّالفرعيةّمنّشهرّجانفي14ّّالملحقّرقمّ
    2002                         2003                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2002 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2003 

A 1000.00 102.47 103.31 102.57 101.08 99.32 97.54 99.24 99.37 99.81 100.26 101.70 101.02 100.64 99.35 101.96 100.87 101.88 103.42 105.03 104.52 105.83 106.21 107.67 108.16 106.21 104.26 

A1 271.60 100.07 100.03 100.01 100.02 100.01 99.96 100.02 99.98 100.01 100.07 100.07 100.09 100.03 99.94 99.89 99.95 99.90 99.90 99.86 100.07 100.16 100.11 100.12 100.09 100.09 100.01 

A2 132.80 108.74 111.33 111.68 108.48 101.36 101.98 102.18 102.91 105.17 106.51 109.87 108.08 106.52 108.60 115.04 109.71 110.62 114.62 115.40 117.37 117.86 121.14 129.49 133.42 133.47 118.89 

A3 25.10 99.11 99.75 98.55 99.67 98.26 97.73 98.46 98.43 98.94 99.88 101.57 102.05 99.37 102.21 106.67 102.89 102.82 103.63 103.94 105.28 105.84 107.87 112.82 115.70 115.29 107.08 

A4 73.80 97.34 90.46 86.18 83.29 86.36 84.35 95.14 97.88 103.88 109.64 111.34 102.52 95.70 95.23 94.44 96.39 105.11 111.78 114.31 110.75 116.44 115.19 124.34 130.23 117.58 110.98 

A5 9.90 105.81 109.11 107.05 110.41 94.21 87.80 87.30 93.40 90.98 91.58 99.35 108.92 98.83 127.99 128.98 122.07 123.06 100.31 101.30 101.54 102.05 112.87 121.83 122.84 124.11 115.75 

A6 1.00 103.28 100.46 100.46 100.43 100.73 100.73 100.73 100.73 100.20 100.20 100.75 100.75 100.79 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.29 99.20 99.13 99.13 99.35 

A7 109.10 102.61 107.18 101.38 95.30 93.93 86.96 94.77 93.86 93.94 94.74 98.77 99.89 96.94 90.66 102.68 101.91 105.46 109.90 111.35 110.36 117.22 115.32 108.61 103.07 100.16 106.39 

A8 52.50 102.80 102.60 103.03 96.63 96.82 93.91 94.01 93.87 94.53 89.74 97.59 98.04 96.96 105.94 109.22 106.49 100.45 100.26 108.12 103.35 107.14 111.41 109.19 107.25 103.42 106.02 

A9 34.30 130.75 144.76 152.84 152.03 133.70 116.15 115.74 113.34 104.21 101.82 97.79 96.09 121.60 75.50 82.17 73.96 77.82 85.85 108.04 100.50 98.09 93.63 99.16 103.59 95.00 91.11 

A10 110.70 101.82 101.99 101.86 102.03 101.93 101.92 101.92 102.05 101.82 101.67 101.75 101.68 101.87 101.69 101.47 101.61 101.76 101.54 101.49 101.49 101.49 101.42 101.56 101.63 101.66 101.57 

A11 59.30 100.24 99.91 99.88 101.26 101.24 101.24 101.35 101.25 101.47 101.49 101.50 101.49 101.03 101.51 101.75 103.53 104.92 104.86 104.87 105.02 104.95 106.45 108.24 108.36 108.16 105.22 

A12 34.70 101.48 101.56 101.04 101.41 99.58 96.45 96.21 95.62 95.17 96.94 97.62 98.04 98.43 96.56 96.56 97.19 95.60 95.74 95.06 95.17 92.79 91.09 90.93 90.84 90.28 93.98 

A13 35.50 95.51 95.51 94.26 94.28 94.28 94.36 94.36 94.35 94.25 94.24 94.31 94.34 94.50 94.18 94.19 94.11 94.11 94.11 94.23 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22 94.37 94.20 

A14 39.20 96.30 96.30 96.29 96.31 96.19 96.19 96.12 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03 96.15 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03 96.06 96.15 96.15 96.15 96.15 91.25 95.67 

A15 10.50 100.01 99.27 99.51 99.42 99.48 99.63 100.48 99.04 98.97 99.29 99.24 99.32 99.47 99.77 99.71 99.03 99.10 99.22 99.14 99.19 99.66 99.89 100.39 100.44 100.42 99.66 

H 1000.00 100.79 101.13 101.41 101.48 101.89 102.13 102.20 102.22 102.74 102.94 103.02 103.03 102.08 102.69 102.89 102.88 102.91 103.04 103.11 103.21 103.25 103.36 103.43 103.50 103.51 103.15 

H1 167.50 100.02 100.30 100.30 100.30 100.30 100.30 100.30 100.30 100.47 100.55 100.55 100.55 100.35 100.55 100.34 100.34 100.54 100.54 100.67 100.67 100.67 100.67 101.06 101.06 101.06 100.68 

H2 217.00 100.59 100.59 100.59 100.65 100.44 100.53 100.62 100.73 100.68 100.89 101.07 101.07 100.70 101.14 101.88 101.88 101.88 101.83 101.83 101.83 102.03 102.03 102.03 102.37 102.37 101.92 

H3 217.40 100.73 101.85 103.18 103.15 104.11 105.02 105.08 105.08 106.05 106.07 106.32 106.65 104.44 106.65 106.55 106.53 106.53 107.01 107.08 107.55 107.53 107.77 107.77 107.77 107.82 107.21 

H4 31.70 100.33 101.90 101.90 101.90 101.68 102.46 103.05 103.05 105.41 105.41 105.41 103.54 103.00 103.54 106.48 106.48 106.48 106.48 107.46 107.46 107.46 109.23 109.23 109.23 109.23 107.40 

H5 85.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.87 93.87 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 

H6 6.00 101.81 101.81 100.59 100.37 100.37 100.37 100.44 100.44 100.28 100.28 98.48 98.48 100.31 98.16 98.16 98.13 98.13 98.13 98.13 98.91 98.82 98.82 98.82 98.92 98.92 98.50 

H7 84.40 101.01 101.01 101.01 101.71 102.96 102.96 103.09 103.09 104.25 105.88 105.88 105.88 103.23 106.45 106.45 106.45 106.45 106.55 106.55 106.55 106.55 106.58 106.58 106.58 106.58 106.53 

H8 85.30 102.44 102.44 102.44 102.44 104.70 104.70 104.70 104.70 105.68 105.68 105.68 105.68 104.27 106.63 106.63 106.57 106.57 107.79 107.79 107.79 107.76 107.76 107.76 107.76 107.76 107.38 

H9 105.60 101.73 101.73 101.73 101.78 101.38 101.38 101.38 101.38 101.70 101.70 101.70 101.70 101.61 102.05 102.05 102.05 102.05 101.27 101.27 101.27 101.27 101.32 101.32 101.32 101.32 101.55 

L 1000.00 100.12 100.12 100.30 100.30 100.30 101.00 101.00 100.99 101.37 102.08 102.08 102.05 100.98 102.90 103.47 103.54 103.54 103.54 104.72 105.57 105.57 105.58 106.28 106.28 106.31 104.78 

L1 381.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 101.84 101.84 101.84 101.84 103.69 103.69 103.69 101.54 103.69 103.69 103.69 103.69 103.69 105.53 105.53 105.53 105.53 107.37 107.37 107.37 105.22 

L2 321.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.66 102.66 102.66 102.66 102.66 102.66 105.28 105.28 105.28 105.28 105.28 105.28 103.97 

L3 70.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

L4 99.40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.21 

L5 127.90 100.92 100.92 102.35 102.35 102.35 102.32 102.31 102.26 105.25 105.25 105.25 105.03 103.05 105.03 105.03 105.58 105.58 105.58 109.37 109.37 109.37 109.46 109.46 109.46 109.69 107.75 
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    2002                         2003                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2002 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2003 

M 1000.00 100.45 100.47 100.44 101.08 101.45 101.60 101.56 101.42 101.60 101.61 101.56 101.51 101.23 101.51 101.74 101.71 102.32 102.31 102.45 102.49 105.26 105.28 105.75 105.75 105.73 103.53 

M1 541.60 100.00 100.00 100.00 100.70 101.38 101.38 101.38 101.90 101.97 101.97 101.97 101.95 101.22 101.95 101.95 101.95 103.03 103.03 103.03 103.03 107.98 107.98 108.00 108.00 107.96 104.82 

M2 123.40 100.27 100.27 100.27 102.72 102.72 103.39 103.39 103.33 104.28 104.28 104.28 104.28 102.79 104.28 105.51 105.51 105.54 105.54 105.54 105.80 106.02 107.68 108.31 108.31 108.31 106.36 

M3 39.20 100.32 100.34 99.59 98.44 98.44 98.52 97.42 97.42 97.42 97.32 96.05 96.05 98.11 96.05 96.10 95.28 95.28 95.19 95.31 95.31 95.31 93.38 93.42 93.40 93.40 94.79 

M4 21.30 99.99 99.99 99.99 100.86 100.86 100.86 100.86 99.67 100.45 100.45 100.45 98.75 100.27 98.75 98.75 98.75 100.65 100.65 100.65 100.65 101.37 98.49 98.49 98.49 98.49 99.52 

M5 233.70 101.88 101.86 101.86 101.80 101.80 102.06 102.06 100.41 100.41 100.37 100.37 100.35 101.27 100.35 100.59 100.59 100.49 100.49 100.88 100.88 101.08 100.87 102.30 102.30 102.30 101.09 

M6 15.60 99.48 101.16 101.16 101.16 101.16 102.69 102.67 102.67 102.64 104.85 104.85 104.85 102.44 104.85 106.53 106.53 106.53 106.53 108.72 109.00 109.00 109.00 111.76 111.76 111.76 108.50 

M7 25.20 98.95 98.74 98.74 98.74 98.74 98.20 98.20 98.20 98.20 97.92 97.92 97.92 98.37 97.92 97.95 97.95 97.95 97.95 98.18 98.37 98.37 98.37 98.45 98.45 98.45 98.20 

S 1000.00 100.33 100.44 101.06 101.06 101.18 101.34 101.34 102.08 102.22 102.25 102.05 102.04 101.45 102.04 102.85 102.95 102.95 103.00 103.09 103.07 103.19 103.19 103.19 103.15 103.15 102.98 

S1 495.00 100.14 100.17 100.17 100.17 100.17 100.17 100.17 101.09 101.09 101.09 101.00 101.00 100.54 101.00 101.21 101.21 101.21 101.31 101.31 101.31 101.31 101.31 101.31 101.24 101.24 101.25 

S2 68.10 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.08 103.22 103.22 103.22 103.22 103.22 103.14 

S3 8.10 100.56 99.95 99.95 99.95 99.23 99.23 99.23 98.75 98.75 98.75 98.02 98.02 99.20 98.02 97.30 97.30 97.30 97.30 96.58 96.58 96.22 96.22 96.22 95.85 95.85 96.73 

S4 119.90 100.00 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.36 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 

S5 170.30 100.16 100.46 104.13 104.13 104.13 105.07 105.07 105.07 105.90 106.03 106.03 105.95 104.34 105.95 107.21 107.79 107.79 107.79 108.33 108.20 108.20 108.22 108.22 108.22 108.21 107.84 

S6 138.60 100.12 100.12 100.12 100.12 101.03 101.03 101.03 103.12 103.12 103.12 102.07 102.07 101.42 102.07 105.71 105.71 105.71 105.71 105.71 105.71 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 105.75 

T 1000.00 100.31 100.31 100.49 100.50 100.26 100.30 100.27 102.34 102.41 102.41 102.67 102.68 101.25 102.97 107.40 107.44 107.54 109.53 116.02 117.92 119.90 120.09 120.28 119.31 119.39 113.98 

T1 510.70 99.34 99.34 99.34 99.34 98.86 98.86 98.86 102.92 102.92 102.92 103.43 103.43 100.80 103.43 109.26 109.26 109.26 113.16 125.63 125.63 125.63 125.63 125.63 123.57 123.57 118.30 

T2 24.30 100.93 100.93 108.26 108.26 108.26 108.73 108.73 108.73 110.23 110.23 110.23 107.64 107.60 107.64 107.64 109.21 109.21 109.21 110.72 110.72 110.72 110.77 110.77 110.77 110.77 109.85 

T3 28.10 100.15 100.15 100.34 100.34 100.34 101.39 101.39 101.39 102.45 102.45 102.45 102.54 101.28 102.54 102.54 102.54 102.54 102.54 103.66 103.63 103.63 104.29 107.10 107.10 107.13 104.10 

T4 220.60 101.59 101.59 101.59 101.61 101.63 101.63 101.71 101.71 101.71 101.72 101.72 102.03 101.69 104.29 110.87 110.87 111.31 111.31 111.31 120.75 129.72 129.72 130.23 130.58 130.97 119.33 

T5 118.90 102.97 102.97 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 103.00 103.00 103.00 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.28 

T6 97.40 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.87 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 94.64 94.64 96.37 96.37 96.37 96.37 96.15 

E 1000.00 101.28 101.25 101.25 101.55 101.47 101.37 101.37 101.70 102.10 102.67 102.67 102.67 101.78 102.67 102.65 102.65 102.99 102.97 102.97 102.97 102.90 103.08 103.57 103.57 103.57 103.05 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 99.68 99.68 99.68 99.68 99.18 98.95 98.95 98.95 101.24 101.61 101.61 101.61 100.07 101.61 101.61 101.61 101.61 101.54 101.54 101.54 101.54 102.27 102.27 102.27 102.27 101.81 

E3 98.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E4 146.50 113.95 113.95 113.95 113.95 114.02 114.02 114.02 114.02 114.09 117.50 117.50 117.50 114.87 117.50 117.50 117.50 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 120.88 120.88 120.88 118.38 

E5 465.00 98.48 98.48 98.48 99.12 99.12 99.12 99.12 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81 99.25 99.81 99.81 99.81 100.51 100.51 100.51 100.51 100.37 100.37 100.37 100.37 100.37 100.28 

E6 19.60 100.11 100.21 100.21 100.21 100.21 100.12 100.12 100.12 100.12 100.31 100.31 100.31 100.20 100.31 100.50 100.50 100.50 100.50 102.06 102.06 102.06 102.06 102.52 102.52 102.52 101.51 

E7 30.40 99.96 99.07 99.07 99.07 99.07 97.50 97.50 97.50 96.24 96.24 96.24 96.24 97.81 96.24 95.59 95.59 95.59 95.59 94.37 94.37 94.37 95.58 95.58 95.58 95.58 95.34 

D 1000.00 105.23 105.60 105.52 105.40 105.56 105.53 105.70 105.52 105.54 105.74 105.80 105.81 105.58 105.70 106.02 106.09 106.03 106.01 106.02 106.13 106.45 106.23 106.23 106.21 106.22 106.11 

D1 336.10 115.41 115.41 115.41 115.13 115.13 115.13 115.16 115.16 115.16 115.79 115.79 115.79 115.37 115.79 115.79 115.79 115.84 115.84 115.84 115.89 115.89 115.89 115.89 115.89 115.89 115.85 

D2 241.20 100.70 101.68 101.19 101.12 101.27 101.21 101.27 100.21 100.33 100.25 100.51 100.54 100.86 100.06 100.07 100.42 100.10 100.22 100.27 100.25 100.25 99.28 99.28 99.11 99.12 99.87 

D3 3.20 100.21 101.55 101.55 101.55 101.86 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 103.38 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 104.83 105.33 105.33 105.33 105.42 105.42 105.05 

D4 11.00 100.24 100.24 102.07 102.07 102.07 100.18 100.18 100.18 99.64 99.64 99.64 100.10 100.52 100.10 100.10 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10 100.26 100.26 100.26 100.82 99.70 

D5 168.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.83 100.83 100.83 100.83 100.83 100.83 100.41 100.83 100.83 100.83 100.83 100.83 100.83 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.19 

D6 213.60 99.54 100.15 100.15 100.15 100.69 100.69 100.69 101.06 101.06 101.06 101.06 101.06 100.61 101.06 102.55 102.55 102.55 102.33 102.33 102.33 103.83 103.83 103.83 103.83 103.83 102.90 

D7 4.40 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 

D8 21.90 99.77 99.77 100.23 100.19 100.19 100.19 100.19 100.23 100.23 100.23 100.42 100.42 100.17 100.42 100.42 100.20 100.12 100.12 100.12 99.00 99.00 99.00 99.00 100.17 100.17 99.81 

ENSEMBLE 1000.00 101.74 102.16 101.94 101.34 100.61 99.94 100.69 101.11 101.42 101.74 102.40 102.10 101.43 101.48 103.46 103.01 103.50 104.49 106.34 106.52 107.57 107.77 108.54 108.60 107.78 105.75 
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    2004                         2005                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2004 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2005 

A 1000.00 107.60 107.26 109.98 110.43 109.36 107.89 108.14 107.31 110.55 111.40 109.33 107.79 108.92 110.99 110.46 111.61 112.45 108.97 107.52 104.70 104.40 103.95 105.17 105.60 107.18 107.75 

A1 271.60 101.51 101.46 101.52 101.46 101.41 101.40 101.41 101.42 101.43 101.55 101.30 101.35 101.44 101.03 100.97 100.97 100.89 100.78 100.83 100.80 100.91 101.03 101.08 101.23 101.19 100.98 

A2 132.80 144.03 145.16 151.83 150.30 148.33 145.93 146.36 147.87 154.44 158.22 156.01 151.58 150.00 154.41 148.00 138.28 135.97 132.12 127.09 125.89 125.40 125.24 126.51 128.72 130.06 133.14 

A3 25.10 117.90 117.20 118.92 119.55 117.39 114.62 115.29 115.21 117.69 122.91 123.27 118.14 118.17 120.09 115.45 118.35 117.69 115.63 113.51 113.82 113.44 113.33 116.16 117.93 118.43 116.15 

A4 73.80 96.34 89.15 90.91 99.20 102.73 92.99 90.93 93.67 121.64 118.67 109.12 100.19 100.46 105.14 104.25 109.42 120.83 109.40 108.17 108.83 109.39 107.86 99.28 92.55 90.23 105.45 

A5 9.90 133.85 120.43 126.23 137.66 134.94 111.88 111.96 106.02 130.28 132.64 125.57 139.76 125.94 133.89 142.93 149.98 138.89 128.16 114.11 111.61 95.47 108.04 108.94 120.12 132.21 123.70 

A6 1.00 97.55 97.57 102.88 103.18 101.05 101.05 101.05 98.20 98.31 99.04 99.02 99.18 99.84 99.36 99.25 97.49 96.37 96.37 95.86 95.86 96.11 96.11 94.67 96.41 96.36 96.69 

A7 109.10 100.01 96.62 105.32 105.75 101.78 102.55 105.40 101.91 101.39 105.33 99.95 98.76 102.06 110.94 117.94 132.15 137.93 122.22 118.80 103.78 100.53 94.89 108.53 103.37 109.68 113.40 

A8 52.50 114.06 112.62 111.75 116.90 110.83 109.84 119.31 109.64 107.42 111.68 114.05 112.18 112.52 124.62 112.41 109.81 109.31 113.59 110.16 99.39 111.02 103.08 104.70 119.54 110.28 110.66 

A9 34.30 100.68 120.79 138.46 127.67 120.71 116.60 101.26 91.06 93.89 86.18 77.84 73.39 104.04 86.96 94.98 108.79 103.38 96.53 88.33 74.02 63.19 62.86 65.70 72.08 107.32 85.34 

A10 110.70 101.99 102.01 102.33 102.31 102.26 102.25 102.01 102.00 102.55 102.61 102.14 102.22 102.22 103.36 103.41 103.38 103.39 103.56 103.54 103.56 103.74 103.88 104.04 104.34 104.35 103.71 

A11 59.30 112.39 112.19 111.42 111.27 111.26 111.18 112.58 112.68 114.05 113.72 116.35 116.63 112.98 116.58 116.42 116.50 116.50 112.69 112.51 112.69 111.81 111.71 111.71 112.27 112.91 113.69 

A12 34.70 89.97 89.17 88.97 88.65 89.83 89.49 89.42 91.19 91.12 91.41 91.02 92.25 90.21 91.88 91.79 93.08 93.96 93.96 94.20 94.17 94.66 110.91 107.96 106.02 104.11 98.06 

A13 35.50 94.23 94.23 97.11 97.11 97.11 97.11 96.48 96.48 94.57 94.56 86.95 86.95 94.41 86.97 87.91 87.73 87.73 87.73 96.76 96.76 96.74 96.74 96.74 97.61 99.20 93.22 

A14 39.20 91.38 91.42 91.46 91.46 90.67 90.66 91.22 91.22 90.98 90.98 90.89 90.82 91.10 90.76 90.73 90.73 90.73 90.73 90.80 90.80 90.79 90.85 90.87 90.86 90.85 90.79 

A15 10.50 100.21 100.09 99.04 98.94 100.32 100.13 98.98 98.98 99.64 99.78 98.30 98.42 99.40 98.44 98.74 97.95 98.29 97.79 97.64 97.87 97.32 97.48 97.48 95.37 96.28 97.55 

H 1000.00 103.37 103.37 103.37 103.37 103.45 103.46 103.47 103.52 103.51 103.58 103.59 103.55 103.47 103.73 103.93 103.94 103.94 104.16 104.20 104.60 104.59 104.71 104.88 104.95 104.68 104.36 

H1 167.50 101.11 101.11 101.11 101.11 101.11 101.40 101.40 101.40 101.40 101.80 101.80 101.80 101.38 101.80 103.68 103.68 103.68 103.68 103.72 103.72 103.72 103.72 104.72 104.72 104.72 103.80 

H2 217.00 101.32 101.32 101.32 101.32 101.71 101.71 101.71 101.92 101.92 101.92 101.97 101.97 101.68 102.32 102.32 102.32 102.32 102.70 102.70 102.70 102.64 102.64 102.64 102.52 102.52 102.53 

H3 217.40 108.26 108.26 108.26 108.26 108.26 108.07 108.07 108.07 108.16 108.16 108.16 108.07 108.17 108.07 107.95 107.95 107.95 107.95 107.99 107.99 107.99 108.44 108.44 108.44 107.40 108.05 

H4 31.70 109.23 109.23 109.23 109.23 109.23 109.23 109.23 109.23 108.90 108.90 108.90 108.28 109.07 108.28 105.59 105.59 105.59 105.59 106.24 106.24 106.24 105.84 105.84 105.84 104.45 105.94 

H5 85.10 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89 94.05 94.05 94.05 94.05 94.10 94.10 93.98 94.10 94.10 94.22 94.22 94.22 94.22 98.81 98.81 98.81 98.81 99.91 99.91 96.68 

H6 6.00 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.93 98.96 98.96 99.63 99.63 99.63 99.63 101.38 101.38 101.38 101.38 102.31 102.31 100.55 

H7 84.40 106.32 106.32 106.32 106.32 106.37 106.37 106.37 106.37 106.49 106.49 106.49 106.49 106.39 106.65 106.65 106.65 106.65 106.64 106.64 106.64 106.64 107.09 107.09 107.09 107.09 106.79 

H8 85.30 107.80 107.80 107.80 107.80 108.32 108.32 108.32 108.32 108.32 108.32 108.32 108.32 108.15 108.39 108.39 108.39 108.39 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 108.84 

H9 105.60 101.27 101.27 101.27 101.27 100.78 100.78 100.78 100.78 100.53 100.53 100.53 100.53 100.86 101.29 101.29 101.29 101.29 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 101.78 

L 1000.00 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 108.07 109.03 109.03 109.06 109.06 109.06 109.06 108.22 110.85 115.50 115.55 115.55 115.55 118.18 118.18 118.18 118.96 119.67 119.67 121.50 117.28 

L1 381.10 107.37 107.37 107.37 107.37 107.37 109.22 109.22 109.22 109.22 109.22 109.22 109.22 108.45 109.22 109.22 109.22 109.22 109.22 111.06 111.06 111.06 111.06 112.90 112.90 112.90 110.75 

L2 321.00 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 111.24 111.24 111.24 111.24 111.24 111.24 109.75 111.24 111.24 111.24 111.24 111.24 116.52 116.52 116.52 116.52 116.52 116.52 122.15 114.79 

L3 70.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 160.35 

L4 99.40 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 

L5 127.90 109.63 109.63 109.59 109.59 109.59 110.50 110.50 110.50 110.76 110.76 110.76 110.75 110.21 110.75 110.75 111.16 111.16 111.16 112.99 112.99 112.99 119.10 119.10 119.10 119.30 114.21 
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    2004                         2005                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2004 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2005 

M 1000.00 105.74 105.73 105.73 105.73 105.73 105.74 105.73 105.91 105.91 105.93 105.90 105.94 105.81 105.94 105.94 105.92 106.03 106.03 106.03 106.04 106.22 106.22 106.21 106.16 106.06 106.07 

M1 541.60 108.01 108.01 108.01 108.01 108.01 108.01 108.01 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.13 108.30 108.30 108.30 108.55 108.55 108.55 108.55 108.97 108.97 108.97 108.97 108.89 108.66 

M2 123.40 108.31 108.31 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.29 108.29 108.29 108.29 108.40 108.32 108.40 108.40 108.40 108.41 108.41 108.41 108.41 108.20 108.20 108.20 108.20 108.03 108.31 

M3 39.20 93.40 93.40 93.33 93.33 93.33 93.33 93.23 93.23 93.23 93.23 92.64 92.64 93.19 92.64 92.64 92.21 92.21 92.21 92.21 92.34 92.34 92.34 92.34 91.03 91.03 92.13 

M4 21.30 99.49 99.49 99.49 99.51 99.51 99.51 99.51 99.55 99.55 99.55 99.55 99.88 99.55 99.88 99.88 99.88 101.05 101.05 101.05 101.05 100.51 100.51 100.51 100.51 100.62 100.54 

M5 233.70 101.86 101.86 101.86 101.86 101.86 101.86 101.86 101.95 101.95 101.95 101.95 102.02 101.90 102.02 102.02 102.02 101.81 101.81 101.81 101.81 101.76 101.76 101.76 101.76 101.59 101.83 

M6 15.60 115.93 115.93 115.93 115.93 115.93 116.06 116.06 116.06 116.06 117.27 117.27 117.27 116.31 117.27 116.20 116.20 116.20 116.20 115.95 115.95 115.95 115.95 115.77 115.77 115.77 116.10 

M7 25.20 98.46 98.31 98.31 98.31 98.31 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.96 98.96 98.96 98.96 99.06 99.06 99.06 99.06 98.94 98.94 98.94 98.94 

S 1000.00 103.66 104.68 104.68 104.68 104.68 104.70 104.70 104.77 104.71 104.71 104.90 104.92 104.65 104.95 104.08 104.33 104.33 105.77 105.80 105.80 105.97 106.06 106.06 106.78 106.72 105.55 

S1 495.00 103.22 105.28 105.28 105.28 105.28 105.28 105.28 105.40 105.40 105.40 105.77 105.77 105.22 105.77 103.75 103.75 103.75 103.77 103.77 103.77 103.60 103.90 103.90 103.76 103.76 103.94 

S2 68.10 103.25 103.26 103.26 103.26 103.24 103.24 103.24 103.24 103.24 103.24 103.33 103.33 103.26 103.33 103.42 103.42 103.42 120.18 120.18 120.18 120.18 120.18 120.18 117.24 117.24 114.10 

S3 8.10 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 96.03 96.03 96.03 95.85 95.85 95.89 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85 

S4 119.90 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.49 100.49 100.49 100.49 100.49 100.49 101.49 101.49 101.49 109.74 109.74 102.27 

S5 170.30 108.21 108.21 108.19 108.19 108.19 108.34 108.34 108.35 108.01 108.01 108.01 108.16 108.18 108.33 108.33 109.79 109.79 109.79 109.98 109.98 109.98 109.60 109.60 109.60 109.25 109.50 

S6 138.60 103.10 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.14 103.98 103.98 103.98 106.04 106.04 106.04 107.02 107.02 107.02 107.02 107.02 105.69 

T 1000.00 121.14 121.14 121.14 121.14 120.57 120.66 120.43 121.09 125.59 125.44 125.49 125.69 122.46 126.30 129.20 129.23 129.27 128.57 128.68 131.29 129.88 129.90 129.63 127.49 127.63 128.92 

T1 510.70 126.62 126.62 126.62 126.62 125.52 125.52 125.52 126.62 126.62 126.62 126.62 126.62 126.34 126.62 131.67 131.67 131.67 130.52 130.52 130.52 127.58 127.58 127.58 123.39 123.39 128.56 

T2 24.30 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 110.74 111.03 111.03 111.03 111.03 111.03 111.03 111.86 111.86 111.86 113.93 111.43 

T3 28.10 108.09 108.09 108.07 108.07 108.07 108.07 108.07 108.07 108.09 108.09 108.09 108.09 108.08 108.09 108.09 109.07 109.07 109.07 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 111.34 109.02 

T4 220.60 132.05 132.05 132.05 132.05 132.05 132.46 133.27 133.72 134.17 134.62 134.83 135.72 133.25 135.79 137.23 137.23 137.38 137.38 138.35 150.82 151.22 151.22 151.22 151.22 151.22 144.19 

T5 118.90 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.49 103.51 103.51 103.51 103.51 103.50 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.96 108.72 

T6 97.40 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 91.35 91.35 136.49 133.94 133.94 133.94 107.86 133.76 133.76 133.76 133.76 132.67 131.61 130.18 130.18 130.18 127.39 127.39 127.39 131.00 

E 1000.00 103.52 103.52 103.52 103.52 103.37 103.55 103.55 103.42 104.37 105.03 105.03 105.00 103.95 105.03 105.03 105.03 105.17 104.92 104.93 104.93 104.73 104.98 105.23 105.23 104.97 105.02 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 101.94 101.94 101.94 101.94 101.38 101.38 101.38 101.38 106.45 106.45 106.45 106.45 103.26 105.31 105.31 105.31 105.31 104.01 104.01 104.01 104.01 104.46 105.88 105.88 105.88 104.95 

E3 98.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 

E4 146.50 120.95 120.95 120.95 120.95 120.61 121.92 121.92 121.92 121.92 126.40 126.40 126.40 122.61 127.59 127.59 127.59 128.67 128.67 128.67 128.67 128.67 129.82 129.82 129.82 129.82 128.78 

E5 465.00 100.37 100.37 100.37 100.37 100.37 100.37 100.37 100.10 100.10 100.10 100.10 100.04 100.25 100.04 100.04 100.04 99.99 99.99 99.99 99.99 99.57 99.57 99.57 99.57 99.01 99.78 

E6 19.60 102.52 102.52 102.52 102.52 102.52 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 102.19 101.95 101.94 101.94 101.94 101.94 102.00 102.00 102.00 102.00 101.21 101.21 101.21 101.78 

E7 30.40 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 95.62 95.62 95.62 95.62 95.59 95.62 95.59 95.59 95.59 95.59 95.71 95.71 95.71 95.60 95.60 95.60 95.60 95.63 

D 1000.00 108.51 108.62 108.51 109.11 109.19 109.14 109.05 108.97 109.03 108.91 109.12 109.07 108.94 109.03 108.96 108.95 108.92 108.64 108.70 108.90 108.47 108.46 107.87 108.20 108.38 108.62 

D1 336.10 119.62 119.62 119.62 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.35 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.59 120.97 120.97 120.97 118.95 118.95 118.95 120.28 

D2 241.20 98.61 99.05 98.58 99.67 99.67 99.46 99.05 98.98 99.24 98.74 98.93 98.73 99.06 98.57 98.07 98.07 97.95 97.54 97.79 98.16 97.96 97.95 98.31 98.31 99.06 98.14 

D3 3.20 108.97 108.97 108.97 108.97 108.88 108.88 108.88 109.05 109.05 109.05 109.05 109.05 108.98 109.05 109.05 109.05 109.05 110.55 110.55 110.55 111.96 111.96 111.96 116.23 116.23 111.35 

D4 11.00 100.82 100.82 100.82 100.82 100.82 100.74 100.74 100.74 100.42 100.42 100.42 100.42 100.67 100.42 100.42 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 98.30 98.30 98.30 98.26 99.03 

D5 168.60 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.56 101.56 101.56 101.56 101.91 101.91 101.61 

D6 213.60 109.20 109.20 109.20 109.20 109.59 109.59 109.59 109.29 109.29 109.29 110.07 110.07 109.47 110.07 110.32 110.32 110.32 109.44 109.44 109.44 107.65 107.65 107.65 108.66 108.66 109.13 

D7 4.40 96.90 96.90 96.90 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 98.72 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 98.38 98.38 98.38 98.38 99.90 99.90 99.11 

D8 21.90 100.17 100.17 100.15 100.15 100.15 100.15 100.89 100.89 100.89 100.89 100.62 100.62 100.48 100.62 100.62 100.75 100.75 100.75 100.75 99.87 99.87 99.87 99.87 101.58 101.58 100.57 

ENSEMBLE 1000.00 108.96 108.88 110.04 110.29 109.74 109.21 109.36 109.11 111.27 111.64 110.78 110.14 109.95 111.80 112.42 112.94 113.31 111.77 111.42 110.67 110.29 110.19 110.72 110.64 111.49 111.47 
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    2006                         2007                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2006 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2007 

A 1000.00 109.43 108.59 111.22 114.06 113.48 112.19 109.63 111.29 113.24 115.59 113.72 115.07 112.29 113.46 114.41 116.33 115.19 113.97 118.06 119.87 121.02 125.19 126.37 123.99 125.32 119.43 

A1 271.60 101.14 101.17 100.60 100.70 100.79 100.97 100.98 101.04 101.06 101.61 101.68 101.56 101.11 101.51 101.02 100.94 101.62 101.61 101.64 104.86 106.81 119.64 122.85 121.89 121.57 108.83 

A2 132.80 134.22 133.25 134.05 135.92 135.40 137.03 136.77 135.03 135.96 133.15 132.28 134.97 134.84 128.80 129.95 130.79 127.70 125.56 123.59 126.55 126.39 129.73 129.56 130.29 131.86 128.40 

A3 25.10 119.96 117.18 117.80 119.30 119.94 119.88 118.97 119.38 120.44 120.23 120.15 123.91 119.76 119.64 120.61 119.63 119.69 119.25 118.76 118.72 118.64 117.73 117.71 117.87 118.01 118.86 

A4 73.80 85.37 79.19 99.00 120.24 123.54 105.39 95.30 101.09 109.88 115.43 109.88 102.55 103.91 96.90 112.35 121.73 104.92 96.92 95.29 100.40 107.31 114.18 112.32 105.34 104.85 106.04 

A5 9.90 133.99 125.16 126.13 120.82 125.04 120.86 100.42 106.07 105.40 108.50 109.11 131.97 117.79 131.29 141.06 148.17 145.59 136.74 129.92 123.57 124.30 133.92 135.20 137.70 144.62 136.01 

A6 1.00 96.26 96.49 94.26 94.26 94.26 94.26 93.99 92.68 92.68 92.68 92.81 93.20 93.99 93.20 90.87 90.91 90.95 90.95 90.95 93.14 93.19 93.19 93.19 95.85 95.85 92.69 

A7 109.10 120.43 119.55 126.85 122.44 120.17 121.23 108.33 113.00 117.77 121.67 113.32 120.04 118.73 113.04 111.09 129.00 140.15 118.47 131.67 127.79 124.86 127.94 130.81 128.74 130.43 126.17 

A8 52.50 114.09 111.36 103.75 102.19 99.02 102.13 102.33 106.69 113.79 112.53 116.34 108.52 107.73 112.74 114.37 107.60 107.15 116.36 127.99 135.13 138.55 142.60 139.83 132.04 125.11 124.96 

A9 34.30 116.71 112.73 107.48 133.64 123.42 110.38 106.10 125.63 135.18 187.67 169.30 193.66 135.16 190.39 185.26 168.14 140.74 188.83 261.39 249.05 232.52 198.24 195.08 155.99 158.44 193.67 

A10 110.70 104.34 104.32 104.80 104.57 104.46 104.49 104.47 104.34 103.89 103.90 103.87 103.83 104.27 103.93 104.17 104.55 105.49 105.51 105.55 107.57 111.83 112.52 113.09 113.68 115.00 108.57 

A11 59.30 115.90 115.72 117.45 118.17 118.17 117.94 118.01 117.67 117.24 117.21 116.73 116.89 117.26 124.83 125.06 125.41 125.35 125.31 125.42 133.32 135.42 136.47 136.73 139.12 157.12 132.46 

A12 34.70 106.03 114.47 138.20 140.05 139.10 139.09 138.14 138.21 138.41 137.68 137.65 137.35 133.70 132.71 130.30 130.30 130.30 129.94 129.52 129.60 129.75 129.75 129.75 129.75 129.75 130.12 

A13 35.50 101.45 101.42 101.42 100.66 100.17 100.17 100.17 100.17 100.17 100.17 100.22 103.07 100.77 105.08 105.08 105.08 105.07 105.07 105.07 105.07 111.22 115.07 124.20 125.03 126.52 111.46 

A14 39.20 90.85 90.87 90.87 106.53 106.41 106.58 106.60 106.58 106.43 106.43 106.42 106.31 102.57 106.25 106.44 106.63 106.63 106.87 106.87 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 106.80 

A15 10.50 95.75 94.45 94.09 95.09 95.09 95.22 95.96 97.22 97.20 97.76 98.46 98.46 96.23 99.72 100.51 101.82 101.67 101.15 101.02 101.76 102.28 103.93 103.93 104.11 104.20 102.17 

H 1000.00 104.68 104.85 104.73 104.73 104.71 104.69 104.66 104.64 104.66 104.63 104.60 104.53 104.68 104.48 104.55 104.56 104.56 104.49 104.45 104.48 104.34 104.21 104.26 104.22 104.22 104.40 

H1 167.50 104.72 105.90 105.90 105.90 105.90 106.07 106.07 106.07 106.07 105.89 105.89 105.89 105.86 105.89 106.11 106.11 106.11 106.11 106.73 106.73 106.73 106.73 107.04 107.04 107.04 106.53 

H2 217.00 102.42 102.42 102.42 102.42 102.21 102.21 102.21 102.12 102.12 102.12 102.04 102.04 102.23 101.82 101.82 101.82 101.82 101.35 101.35 101.35 100.72 100.72 100.72 100.35 100.35 101.18 

H3 217.40 107.40 107.33 107.33 107.33 107.33 107.18 107.18 107.18 107.37 107.37 107.37 107.22 107.30 107.22 107.38 107.38 107.38 107.38 106.89 106.89 106.89 106.25 106.25 106.25 106.32 106.87 

H4 31.70 104.45 103.91 103.91 103.91 103.91 103.33 103.33 103.33 101.85 101.85 101.85 100.67 103.02 100.67 100.70 100.70 100.70 100.70 99.44 99.44 99.44 99.06 99.06 99.06 98.57 99.80 

H5 85.10 99.91 99.91 98.62 98.62 98.62 98.62 98.26 98.26 98.26 98.26 97.94 97.94 98.60 97.94 97.94 97.99 97.99 97.99 97.99 98.33 98.33 98.33 98.33 98.81 98.81 98.23 

H6 6.00 102.31 102.31 102.08 102.08 102.08 102.08 102.65 102.65 102.65 102.65 104.51 104.51 102.71 104.51 104.51 104.77 104.77 104.77 104.77 103.96 103.96 103.96 103.96 103.52 103.52 104.25 

H7 84.40 106.88 106.88 106.88 106.88 107.35 107.35 107.35 107.35 107.53 107.53 107.53 107.53 107.25 107.22 107.22 107.22 107.22 107.54 107.54 107.54 107.54 107.63 107.63 107.63 107.63 107.46 

H8 85.30 109.25 109.25 109.25 109.25 109.37 109.37 109.37 109.37 109.59 109.59 109.59 109.59 109.40 109.63 109.63 109.63 109.63 109.85 109.85 109.85 109.85 109.71 109.71 109.71 109.71 109.73 

H9 105.60 102.26 102.26 102.26 102.26 101.98 101.98 101.98 101.98 101.93 101.93 101.93 101.93 102.06 102.11 102.11 102.11 102.11 102.05 102.05 102.05 102.05 102.31 102.31 102.31 102.31 102.16 

L 1000.00 121.50 121.50 121.23 121.23 121.23 122.18 122.18 122.18 122.19 122.89 122.89 123.26 122.04 123.68 123.68 123.79 123.79 123.79 124.61 124.61 124.61 125.00 125.70 125.70 125.91 124.57 

L1 381.10 112.90 112.90 112.90 112.90 112.90 114.75 114.75 114.75 114.75 116.59 116.59 116.59 114.44 116.59 116.59 116.59 116.59 116.59 118.43 118.43 118.43 118.43 120.28 120.28 120.28 118.13 

L2 321.00 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 

L4 99.40 123.69 123.69 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.66 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 

L5 127.90 119.30 119.30 117.24 117.24 117.24 119.14 119.14 119.14 119.24 119.24 119.24 122.12 118.97 125.36 125.36 126.27 126.27 126.27 127.20 127.20 127.20 130.21 130.21 130.21 131.81 127.80 

 

  

 

 

 

 

 



 المالحق

204 
 

 
    2006                         2007                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2006 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2007 

M 1000.00 106.06 106.06 106.07 106.08 106.08 106.07 106.07 106.29 106.29 106.27 106.26 106.34 106.16 106.34 106.32 106.33 106.52 106.52 106.51 106.51 106.76 106.76 106.76 106.76 107.13 106.60 

M1 541.60 108.89 108.89 108.89 108.85 108.85 108.85 108.85 109.17 109.17 109.17 109.17 109.24 109.00 109.24 109.24 109.24 109.24 109.24 109.24 109.24 109.69 109.69 109.69 109.69 110.20 109.47 

M2 123.40 108.03 108.03 108.03 107.88 107.88 107.88 107.88 108.01 108.01 108.01 108.01 107.97 107.97 107.97 107.97 107.97 107.96 107.96 107.96 107.96 108.14 108.14 108.14 108.14 108.53 108.07 

M3 39.20 91.03 91.03 91.08 91.08 91.08 91.08 91.10 91.10 91.10 91.10 90.77 90.77 91.03 90.77 90.77 90.89 90.89 90.89 90.89 90.97 90.97 90.97 90.97 90.99 90.99 90.91 

M4 21.30 100.62 100.62 100.62 102.31 102.31 102.31 102.31 104.33 104.33 104.33 104.33 105.54 102.83 105.54 105.54 105.54 105.49 105.49 105.49 105.49 105.68 105.68 105.68 105.68 106.57 105.66 

M5 233.70 101.59 101.59 101.59 101.68 101.68 101.68 101.68 101.66 101.66 101.66 101.66 101.75 101.66 101.75 101.75 101.75 102.58 102.58 102.58 102.58 102.46 102.46 102.46 102.46 102.59 102.33 

M6 15.60 115.77 116.30 116.30 116.30 116.30 115.99 115.99 115.99 115.99 115.84 115.84 115.84 116.04 115.84 115.28 115.28 115.28 115.28 114.78 114.78 114.78 114.78 114.99 114.99 114.99 115.09 

M7 25.20 98.94 98.81 98.81 98.81 98.81 98.35 98.35 98.35 98.35 97.62 97.62 97.62 98.37 97.62 97.35 97.35 97.35 97.35 97.28 97.28 97.28 97.28 97.29 97.29 97.29 97.33 

S 1000.00 106.72 106.84 106.49 106.49 106.50 106.28 106.28 106.61 106.57 106.57 106.68 106.67 106.56 106.67 108.38 108.42 108.42 108.56 108.53 108.53 108.58 108.57 108.57 109.35 109.30 108.49 

S1 495.00 103.76 103.83 103.83 103.83 103.82 103.82 103.82 103.85 103.85 103.85 104.05 104.05 103.86 104.05 104.19 104.19 104.19 104.26 104.26 104.26 104.35 104.35 104.35 104.50 104.50 104.29 

S2 68.10 117.24 120.23 120.23 120.23 120.23 120.23 120.23 120.02 120.02 120.02 119.88 119.88 119.87 119.88 120.00 120.00 120.00 120.03 120.03 120.03 120.16 120.16 120.16 120.16 120.16 120.06 

S3 8.10 95.85 95.85 95.85 95.85 96.64 96.64 96.64 96.52 96.52 96.52 96.77 96.77 96.37 96.77 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99 97.02 97.02 97.02 97.14 97.14 97.00 

S4 119.90 109.74 109.74 109.74 109.74 109.74 109.74 109.74 109.94 109.94 109.94 110.14 110.14 109.86 110.14 123.71 123.71 123.71 124.59 124.59 124.59 124.59 124.59 124.59 130.44 130.44 124.14 

S5 170.30 109.25 109.25 107.21 107.21 107.21 105.95 105.95 105.95 105.72 105.72 105.72 105.64 106.73 105.64 105.64 105.89 105.89 105.89 105.71 105.71 105.71 105.65 105.65 105.65 105.34 105.70 

S6 138.60 107.02 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 107.18 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 

T 1000.00 127.70 127.69 127.79 127.41 127.37 127.41 128.65 130.42 130.50 130.33 130.33 130.32 128.83 130.62 131.84 131.88 131.86 131.81 131.26 131.47 131.47 131.49 131.66 132.23 132.37 131.66 

T1 510.70 123.39 123.39 123.39 123.39 123.39 123.39 123.39 126.77 126.77 126.77 126.77 126.77 124.80 126.77 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 130.26 130.26 129.14 

T2 24.30 113.93 113.93 116.17 116.17 116.17 116.61 116.61 116.61 118.13 118.13 118.13 118.82 116.62 118.82 118.82 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.23 119.14 

T3 28.10 111.34 111.34 114.83 114.83 114.83 115.88 115.88 115.88 116.08 116.08 116.08 116.97 115.00 116.97 116.97 117.97 117.97 117.97 118.38 118.38 118.38 119.05 119.05 119.05 119.82 118.33 

T4 220.60 151.39 151.55 151.55 152.84 152.84 152.84 159.04 159.24 159.24 159.24 159.24 159.24 155.69 160.87 160.87 160.87 160.78 160.78 160.78 161.97 161.97 161.97 162.77 162.77 162.77 161.60 

T5 118.90 108.96 108.96 108.96 108.96 108.96 108.99 108.99 108.99 109.33 109.33 109.33 109.33 109.09 109.33 109.33 109.33 109.33 109.33 109.90 109.90 109.90 109.90 109.90 109.90 110.86 109.74 

T6 97.40 127.65 127.16 126.68 119.82 119.43 119.43 118.04 118.04 118.04 116.32 116.32 115.74 120.22 115.19 115.19 115.19 115.19 114.71 108.24 107.70 107.70 107.70 107.70 107.70 107.70 110.83 

E 1000.00 104.83 104.87 104.87 104.26 104.41 104.42 104.42 103.62 103.54 104.93 104.93 104.78 104.49 104.96 104.98 104.98 104.96 105.05 105.06 105.06 104.76 110.24 110.24 110.24 109.95 106.71 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 105.12 105.12 105.12 105.12 104.59 104.59 104.59 104.59 104.14 104.14 104.14 104.14 104.62 103.97 103.97 103.97 103.97 104.42 104.42 104.42 104.42 114.62 114.62 114.62 114.62 107.67 

E3 98.10 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.76 100.76 100.76 100.76 100.75 101.20 101.20 101.20 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.72 

E4 146.50 129.82 129.82 129.82 129.82 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 141.04 141.04 141.04 133.34 142.23 142.23 142.23 142.23 142.23 142.23 142.23 142.23 166.44 166.44 166.44 166.44 150.30 

E5 465.00 99.01 99.01 99.01 97.69 97.69 97.69 97.69 95.97 95.97 95.97 95.97 95.64 97.28 95.64 95.64 95.64 95.46 95.46 95.46 95.46 94.83 94.83 94.83 94.83 94.21 95.19 

E6 19.60 101.21 103.81 103.81 103.81 103.81 104.19 104.19 104.19 104.19 104.20 104.20 104.20 103.82 104.20 104.73 104.73 104.73 104.73 104.68 104.68 104.68 104.68 104.73 104.73 104.73 104.67 

E7 30.40 95.60 95.31 95.31 95.31 95.31 95.41 95.41 95.41 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39 95.55 95.55 95.55 95.55 95.94 95.94 95.94 96.45 96.45 96.45 96.45 95.93 

D 1000.00 108.82 108.76 108.99 109.06 109.39 109.63 110.39 110.67 110.66 110.66 111.99 111.90 110.08 111.95 111.68 111.89 111.89 111.85 111.88 112.32 113.21 113.21 113.36 113.83 113.75 112.57 

D1 336.10 118.31 118.31 118.31 118.28 118.28 118.28 118.17 118.66 118.66 118.67 118.67 118.67 118.44 118.84 118.84 118.84 118.84 118.84 118.84 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.87 

D2 241.20 101.79 101.74 102.73 102.53 102.74 103.73 104.61 104.47 104.47 104.43 104.60 104.25 103.51 104.22 103.86 104.09 104.10 103.75 103.89 104.21 104.43 104.45 105.07 105.24 104.89 104.35 

D3 3.20 116.23 116.85 116.85 116.85 116.70 116.70 116.70 117.01 117.01 117.01 117.42 117.42 116.90 117.42 117.60 117.60 117.60 117.47 117.47 117.47 118.78 118.78 118.78 118.87 118.87 118.06 

D4 11.00 98.26 98.26 96.78 96.78 96.78 96.51 96.51 96.51 96.05 96.05 96.05 96.14 96.72 96.14 96.14 95.55 95.55 95.55 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42 95.75 95.60 

D5 168.60 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 105.47 105.47 105.47 105.47 105.66 105.66 103.72 105.66 105.66 106.59 106.59 106.59 106.59 108.65 108.65 108.65 108.65 110.67 110.67 107.80 

D6 213.60 108.66 108.42 108.42 109.02 110.34 110.34 110.34 111.02 111.02 111.02 116.88 116.88 111.03 116.88 115.94 115.94 115.94 116.12 116.12 116.12 119.98 119.98 119.98 120.38 120.38 117.81 

D7 4.40 99.90 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.32 99.27 101.79 101.79 101.79 102.84 102.84 102.84 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 102.35 

D8 21.90 101.58 101.58 101.87 101.87 101.87 101.87 101.30 101.30 101.30 101.30 101.47 101.47 101.56 101.47 101.47 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 101.84 101.84 101.68 

ENSEMBLE 1000.00 112.50 112.15 113.26 114.41 114.19 113.73 112.89 113.90 114.75 115.86 115.17 115.77 114.05 115.17 115.86 116.73 116.24 115.71 117.46 118.31 118.88 120.95 121.57 120.72 121.33 118.24 
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    2008                         2009                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2008 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2009 

A 1000.00 122.98 125.02 129.02 129.04 128.34 125.70 123.61 127.73 132.05 132.04 132.38 132.83 128.40 132.15 135.62 138.72 139.36 132.24 132.62 136.21 140.94 144.49 145.06 145.19 144.93 138.96 

A1 271.60 113.57 112.02 111.22 110.68 110.08 110.11 110.17 110.40 112.15 112.20 112.24 112.18 111.42 112.08 112.07 112.08 112.36 112.41 113.46 113.58 114.26 114.60 114.68 114.69 114.83 113.42 

A2 132.80 130.65 131.30 131.70 131.13 128.82 127.38 126.70 127.42 132.48 131.79 142.49 148.11 132.50 157.12 163.46 165.65 162.32 156.23 155.91 158.61 168.68 180.17 181.14 187.39 181.97 168.22 

A3 25.10 117.24 117.37 117.66 117.40 116.66 116.91 116.88 117.24 119.14 119.17 121.94 125.20 118.57 127.08 131.99 136.44 136.97 135.90 135.64 135.36 140.49 148.72 151.91 158.19 155.19 141.16 

A4 73.80 96.53 109.38 125.27 115.66 112.50 109.15 111.69 120.87 130.62 134.71 152.27 134.49 121.09 123.27 144.76 135.86 130.65 121.13 120.92 144.50 165.39 170.34 152.86 155.30 129.47 141.20 

A5 9.90 147.20 152.52 171.30 176.28 169.40 165.01 156.25 159.71 144.84 155.03 171.78 184.49 162.82 193.43 236.21 253.31 244.22 198.98 175.35 161.89 156.17 157.36 165.06 189.11 209.78 195.07 

A6 1.00 95.85 95.85 96.01 96.01 96.01 96.09 96.09 96.09 97.87 97.87 97.88 97.88 96.62 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 98.79 99.17 99.17 99.17 99.80 98.44 

A7 109.10 130.87 123.39 129.71 143.27 133.15 125.43 119.55 141.38 154.88 155.33 142.72 156.58 138.02 146.15 147.77 166.03 174.69 158.45 151.45 162.38 169.04 169.88 177.88 163.35 172.07 163.26 

A8 52.50 135.89 135.87 133.50 133.39 137.92 140.95 130.55 142.90 157.32 154.46 137.37 134.09 139.52 147.85 149.23 144.71 141.08 142.90 154.06 135.87 146.37 155.54 164.55 173.37 184.48 153.33 

A9 34.30 164.28 168.42 179.37 171.92 201.06 155.41 108.07 111.76 117.83 126.41 132.44 163.60 150.05 160.74 171.94 217.64 240.71 140.53 132.09 155.46 159.43 175.95 180.55 174.48 190.06 174.97 

A10 110.70 115.04 115.59 115.80 116.13 116.23 116.40 116.61 116.75 116.79 116.37 116.30 115.87 116.16 115.54 115.33 115.46 115.31 114.91 115.05 114.91 114.86 115.12 115.01 115.17 115.17 115.15 

A11 59.30 160.38 196.10 207.63 204.53 203.91 203.79 203.27 202.50 197.18 192.37 186.32 163.17 193.43 152.22 150.90 149.70 149.18 147.66 157.11 163.58 159.77 161.05 157.98 157.02 156.65 155.24 

A12 34.70 118.21 113.06 121.92 119.19 118.71 120.45 138.97 140.92 151.90 146.53 140.64 135.93 130.54 132.08 131.07 129.16 129.00 132.16 140.16 145.11 156.85 158.94 165.61 166.94 172.05 146.59 

A13 35.50 126.36 127.37 151.11 149.38 149.38 149.38 150.48 151.33 151.53 151.11 151.11 151.11 146.64 149.81 149.81 149.04 148.19 147.64 147.94 148.36 148.36 149.00 149.00 150.26 149.63 148.92 

A14 39.20 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 106.99 107.13 107.13 107.19 107.19 107.05 112.93 112.94 112.94 113.06 113.06 113.06 113.06 113.06 113.13 113.13 113.13 113.13 113.05 

A15 10.50 104.25 104.30 104.30 104.32 104.51 104.67 106.70 107.93 111.08 111.08 112.22 112.22 107.30 112.26 112.74 113.59 113.67 113.89 114.22 114.31 114.40 115.47 116.02 116.02 116.12 114.39 

H 1000.00 104.29 104.23 104.22 104.22 104.23 104.17 104.08 104.05 104.07 103.99 104.06 104.15 104.15 104.30 104.35 104.28 104.28 104.43 104.51 104.39 104.39 104.80 105.10 105.13 105.28 104.60 

H1 167.50 107.04 107.36 107.36 107.36 107.36 107.94 107.94 107.94 107.94 107.46 107.46 107.46 107.55 107.46 107.76 107.76 107.76 107.76 108.42 108.42 108.42 108.42 110.24 110.24 110.24 108.58 

H2 217.00 100.44 100.44 100.44 100.44 100.34 100.34 100.34 100.17 100.17 100.17 100.51 100.51 100.36 100.65 100.65 100.65 100.65 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 101.48 101.48 100.86 

H3 217.40 106.32 105.92 105.92 105.92 105.92 105.32 105.32 105.32 105.20 105.20 105.20 105.57 105.59 105.57 105.55 105.55 105.55 105.55 105.38 105.38 105.38 106.25 106.25 106.25 106.92 105.80 

H4 31.70 98.57 97.75 97.75 97.75 97.75 96.92 96.92 96.92 96.43 96.43 96.43 96.70 97.19 96.70 96.79 96.79 96.79 96.79 96.94 96.94 96.94 97.70 97.70 97.70 97.88 97.14 

H5 85.10 98.81 98.81 98.68 98.68 98.68 98.68 97.84 97.84 97.84 97.84 97.69 97.69 98.26 97.69 97.69 96.77 96.77 96.77 96.77 95.42 95.42 95.42 95.42 93.96 93.96 96.00 

H6 6.00 103.52 103.52 104.35 104.35 104.35 104.35 102.66 102.66 102.66 102.66 103.59 103.59 103.52 103.59 103.59 104.98 104.98 104.98 104.98 104.81 104.81 104.81 104.81 105.18 105.18 104.73 

H7 84.40 107.66 107.66 107.66 107.66 107.99 107.99 107.99 107.99 108.64 108.64 108.64 108.64 108.10 109.24 109.24 109.24 109.24 109.49 109.49 109.49 109.49 110.70 110.70 110.70 110.70 109.81 

H8 85.30 110.02 110.02 110.02 110.02 110.03 110.03 110.03 110.03 110.19 110.19 110.19 110.19 110.08 110.39 110.39 110.39 110.39 110.74 110.74 110.74 110.74 111.14 111.14 111.14 111.14 110.76 

H9 105.60 102.48 102.48 102.48 102.48 102.46 102.46 102.46 102.46 102.43 102.43 102.43 102.43 102.46 102.98 102.98 102.98 102.98 103.61 103.61 103.61 103.61 104.12 104.12 104.12 104.12 103.57 

L 1000.00 125.91 125.91 126.41 126.41 126.41 125.82 125.82 125.82 125.71 125.74 125.82 125.52 125.94 125.52 128.00 128.52 128.52 128.52 130.82 130.82 130.82 130.06 130.06 130.06 129.98 129.31 

L1 381.10 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 126.78 126.78 126.78 126.78 129.50 129.50 129.50 129.50 129.50 129.50 129.50 127.83 

L2 321.00 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 

L4 99.40 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.65 123.95 124.80 124.80 123.87 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 

L5 127.90 131.81 131.81 135.75 135.75 135.75 131.14 131.14 131.14 130.27 130.27 130.27 127.92 131.92 127.92 127.92 131.98 131.98 131.98 141.89 141.89 141.89 135.93 135.93 135.93 135.31 135.05 
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    2008                         2009                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2008 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2009 

M 1000.00 107.13 107.13 107.14 107.54 107.54 107.56 107.55 108.14 108.14 108.15 108.15 108.57 107.73 108.57 108.58 108.56 109.32 109.32 109.32 109.31 110.42 110.42 110.48 110.51 111.44 109.69 

M1 541.60 110.20 110.20 110.20 110.52 110.52 110.52 110.52 111.24 111.24 111.24 111.24 111.85 110.79 111.85 111.85 111.85 112.90 112.90 112.90 112.90 114.37 114.37 114.37 114.37 115.62 113.35 

M2 123.40 108.53 108.53 108.53 109.19 109.19 109.19 109.19 109.87 109.87 109.87 109.87 110.12 109.33 110.12 110.12 110.12 110.49 110.49 110.49 110.49 111.15 111.15 111.15 111.15 111.81 110.73 

M3 39.20 90.99 90.99 91.20 91.20 91.20 91.20 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88 91.00 90.88 90.88 90.49 90.49 90.49 90.49 90.16 90.16 90.16 90.16 90.78 90.78 90.49 

M4 21.30 106.57 106.57 106.57 106.82 106.82 106.82 106.82 107.42 107.42 107.42 107.42 107.82 107.04 107.82 107.82 107.82 108.37 108.37 108.37 108.37 108.42 108.42 108.42 108.42 107.71 108.19 

M5 233.70 102.59 102.59 102.59 103.19 103.19 103.19 103.19 103.64 103.64 103.64 103.64 103.85 103.25 103.85 103.85 103.85 104.40 104.40 104.40 104.40 105.38 105.38 105.38 105.38 106.17 104.74 

M6 15.60 114.99 114.67 114.67 114.67 114.67 115.01 115.01 115.01 115.01 115.46 115.46 115.46 115.01 115.46 115.68 115.68 115.68 115.68 116.01 116.01 116.01 116.01 118.05 118.05 118.05 116.36 

M7 25.20 97.29 97.38 97.38 97.38 97.38 98.07 98.07 98.07 98.07 98.04 98.04 98.04 97.77 98.04 98.29 98.29 98.29 98.29 98.37 98.37 98.37 98.37 99.71 99.71 99.71 98.65 

S 1000.00 109.30 109.54 109.71 109.71 110.35 110.70 110.70 110.74 110.92 110.92 111.58 111.72 110.49 111.72 113.47 113.56 113.56 114.50 114.57 114.57 114.65 114.68 114.68 115.20 115.42 114.22 

S1 495.00 104.50 104.89 104.89 104.89 106.08 106.08 106.08 106.17 106.17 106.17 106.17 106.17 105.69 106.17 109.14 109.14 109.14 109.51 109.51 109.51 109.58 109.58 109.58 110.02 110.02 109.24 

S2 68.10 120.16 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.25 120.25 120.25 120.61 120.61 120.61 120.84 120.84 120.84 120.96 120.96 120.60 

S3 8.10 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 96.78 96.78 96.78 97.88 97.88 97.88 100.68 100.68 100.68 103.27 103.27 99.14 

S4 119.90 130.44 130.84 130.84 130.84 131.24 131.24 131.24 131.24 131.24 131.24 136.72 136.72 131.99 136.72 137.02 137.02 137.02 142.46 142.46 142.46 142.46 142.46 142.46 144.64 144.64 140.99 

S5 170.30 105.34 105.34 106.34 106.34 106.34 108.40 108.40 108.40 109.47 109.47 109.47 110.31 107.80 110.31 110.31 110.83 110.83 110.83 111.26 111.26 111.26 111.46 111.46 111.46 112.74 111.17 

S6 138.60 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 108.38 110.11 110.11 110.11 110.62 110.62 110.62 110.62 110.62 110.62 110.73 110.73 110.32 

T 1000.00 132.36 133.48 133.69 133.73 134.21 134.42 134.47 141.09 141.29 141.32 141.32 141.48 136.91 141.46 141.46 141.68 141.68 141.68 141.71 141.82 141.82 142.04 142.04 142.04 142.32 141.81 

T1 510.70 130.26 132.46 132.46 132.46 133.40 133.40 133.40 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 138.30 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 146.36 

T2 24.30 119.23 119.23 120.82 120.82 120.82 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 120.91 121.43 121.43 123.74 123.74 123.74 123.76 123.76 123.76 126.55 126.55 126.55 130.25 124.61 

T3 28.10 119.82 119.82 120.92 120.92 120.92 122.44 122.44 122.44 124.63 124.63 124.63 125.49 122.42 125.49 125.49 130.52 130.52 130.52 131.55 131.55 131.55 133.01 133.01 133.01 139.65 131.32 

T4 220.60 162.94 162.94 162.94 163.14 163.14 163.14 163.56 163.56 163.56 163.67 163.67 163.67 163.33 163.40 163.40 163.40 163.40 163.40 163.40 163.87 163.87 163.87 163.87 163.87 163.87 163.63 

T5 118.90 110.86 110.86 112.01 112.01 112.01 113.23 113.23 113.23 114.39 114.39 114.39 115.60 113.02 115.60 115.60 115.82 115.82 115.82 115.83 115.83 115.83 116.80 116.80 116.80 116.80 116.11 

T6 97.40 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 106.88 106.88 106.88 106.88 106.88 106.88 107.06 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 

E 1000.00 109.91 109.91 109.91 109.56 109.48 109.51 109.51 109.63 117.50 117.56 117.56 117.45 112.29 117.50 117.51 117.51 117.39 117.38 117.40 121.06 120.79 121.12 120.50 120.50 120.02 119.06 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 114.41 114.41 114.41 114.41 114.00 114.00 114.00 114.00 114.49 114.49 114.49 114.49 114.30 114.45 114.45 114.45 114.45 114.41 114.41 114.41 114.41 116.03 112.73 112.73 112.73 114.14 

E3 98.10 101.89 101.89 101.89 102.27 102.27 102.27 102.27 102.27 102.27 102.83 102.83 102.83 102.31 102.83 102.83 102.83 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.26 

E4 146.50 166.44 166.44 166.44 166.44 166.44 166.44 166.44 168.50 221.46 221.46 221.46 221.46 184.95 221.86 221.86 221.86 221.86 221.86 221.86 246.87 246.87 246.87 246.87 246.87 246.87 234.37 

E5 465.00 94.21 94.21 94.21 93.36 93.36 93.36 93.36 92.98 92.98 92.98 92.98 92.74 93.39 92.74 92.74 92.74 92.36 92.36 92.36 92.36 91.77 91.77 91.77 91.77 90.72 92.12 

E6 19.60 104.73 104.98 104.98 104.98 104.98 105.65 105.65 105.65 105.65 105.75 105.75 105.75 105.38 105.75 105.71 105.71 105.71 105.71 105.68 105.68 105.68 105.68 105.67 105.67 105.67 105.69 

E7 30.40 96.45 96.36 96.36 96.36 96.36 96.83 96.83 96.83 97.56 97.56 97.56 97.56 96.89 97.56 97.82 97.82 97.82 97.82 98.43 98.43 98.43 99.47 99.47 99.47 99.47 98.50 

D 1000.00 113.91 114.11 118.09 118.18 118.25 118.31 118.33 119.11 119.43 119.63 121.84 121.87 118.42 122.18 123.26 125.25 125.34 125.64 125.84 128.89 129.81 130.07 130.38 133.10 133.29 127.75 

D1 336.10 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 118.90 

D2 241.20 105.54 105.75 106.46 106.85 106.18 106.42 106.45 107.52 108.84 109.67 110.06 110.19 107.49 111.49 111.56 112.03 112.39 112.59 113.42 114.69 116.05 117.12 118.43 118.67 119.45 114.82 

D3 3.20 118.87 119.55 119.55 119.55 122.75 122.75 122.75 124.33 124.33 124.33 125.44 125.44 122.47 125.44 125.99 125.99 125.99 127.63 127.63 127.63 128.26 128.26 128.26 128.55 128.55 127.35 

D4 11.00 95.75 95.75 96.10 96.10 96.10 96.67 96.67 96.67 96.76 96.76 96.76 96.89 96.42 96.89 96.89 97.21 97.21 97.21 97.56 97.56 97.56 97.81 97.81 97.81 97.78 97.44 

D5 168.60 110.67 110.67 133.14 133.14 133.14 133.14 133.14 133.14 133.14 133.14 140.69 140.69 130.65 140.69 140.69 151.74 151.74 151.74 151.74 167.89 167.89 167.89 167.89 178.31 178.31 159.71 

D6 213.60 120.38 121.07 121.07 121.07 122.09 122.09 122.09 124.48 124.48 124.48 128.37 128.37 123.34 128.37 133.33 133.33 133.33 134.49 134.49 134.49 137.22 137.22 137.22 141.22 141.22 135.49 

D7 4.40 103.00 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 104.94 104.94 104.94 104.94 104.94 103.97 104.94 104.94 104.94 105.93 105.93 105.93 105.93 105.93 105.93 105.93 105.93 105.93 105.68 

D8 21.90 101.84 101.84 102.62 102.62 102.62 102.62 102.88 102.88 102.88 102.88 103.19 103.19 102.67 103.19 103.19 103.51 103.51 103.51 103.51 104.47 104.47 104.47 104.47 106.66 106.66 104.30 

ENSEMBLE 1000.00 120.34 121.42 123.58 123.61 123.42 122.29 121.39 124.32 126.60 126.61 127.01 127.23 123.98 126.98 128.91 130.50 130.81 127.84 128.25 130.23 132.40 133.96 134.23 134.56 134.55 131.10 
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    2010                         2011                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2010 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2011 

A 1000.00 142.34 143.43 145.01 141.88 145.05 145.44 141.24 146.17 145.05 146.67 149.04 146.86 144.85 146.48 147.34 147.88 148.01 149.96 148.96 150.91 156.59 153.33 155.69 154.19 152.21 150.96 

A1 271.60 114.94 114.96 114.99 115.46 115.42 115.42 115.61 115.98 115.97 117.45 117.47 117.50 115.93 118.14 118.15 118.17 118.28 122.14 122.81 123.91 124.19 124.29 124.49 124.55 124.60 121.98 

A2 132.80 179.13 175.57 171.97 171.40 172.72 172.11 174.54 178.00 175.48 181.24 183.69 183.45 176.61 180.11 178.55 174.68 177.36 180.35 181.08 188.03 191.63 184.06 186.08 191.67 194.10 183.97 

A3 25.10 153.24 151.84 150.46 150.41 152.23 153.26 154.81 158.00 156.67 158.10 159.99 159.17 154.85 158.98 158.67 158.27 158.96 159.87 159.83 163.30 166.15 164.52 165.03 167.08 167.25 162.33 

A4 73.80 118.89 122.19 116.39 116.20 117.07 122.12 134.17 160.29 136.12 136.63 127.86 117.13 127.09 129.59 154.58 148.56 147.45 147.40 141.56 152.24 153.22 129.70 136.15 138.48 149.24 144.01 

A5 9.90 233.45 264.25 287.20 269.85 256.20 209.03 190.48 226.93 244.56 261.54 255.72 276.94 248.01 288.86 289.20 304.12 328.95 347.66 311.42 236.97 219.80 203.14 198.80 221.88 250.43 266.77 

A6 1.00 99.80 100.89 102.11 102.27 102.21 102.40 102.99 103.15 103.17 102.26 102.30 102.52 102.17 102.48 102.38 102.44 102.47 102.52 102.16 102.51 103.50 103.48 103.53 103.53 103.53 102.88 

A7 109.10 151.96 153.66 176.06 165.39 174.29 172.88 152.89 164.45 172.74 172.30 177.06 162.55 166.35 161.12 159.57 177.08 180.98 177.12 168.91 182.84 200.10 184.91 178.94 165.80 155.95 174.44 

A8 52.50 197.97 199.25 192.94 182.05 196.14 191.46 143.94 165.52 170.90 161.68 169.85 168.44 178.34 175.29 171.79 159.03 153.80 158.63 157.99 141.37 193.09 207.75 234.73 199.60 158.56 175.97 

A9 34.30 176.82 160.28 142.40 107.41 146.65 178.47 158.76 161.69 148.59 141.20 170.28 153.47 153.84 151.35 153.51 164.32 148.67 160.85 170.08 159.87 153.42 140.67 154.12 169.92 167.98 157.90 

A10 110.70 115.22 115.25 115.92 116.36 116.60 116.75 117.01 117.27 117.70 118.76 119.05 119.62 117.13 120.22 120.37 120.98 121.29 121.31 121.41 121.40 121.54 121.59 121.81 121.91 122.01 121.32 

A11 59.30 157.43 158.02 163.76 164.86 166.06 166.60 167.54 166.46 166.39 174.31 178.23 183.29 167.75 174.90 172.47 172.53 172.52 172.67 172.74 173.82 174.83 175.92 176.64 177.41 177.48 174.49 

A12 34.70 177.52 196.61 195.87 190.84 186.77 181.48 179.49 177.87 180.56 192.06 206.21 214.28 189.96 188.31 177.23 168.30 164.78 164.75 165.71 172.14 179.24 181.28 185.09 184.40 181.18 176.03 

A13 35.50 150.63 151.79 151.41 151.21 151.01 150.43 150.81 149.26 149.06 149.45 149.46 150.04 150.38 151.01 151.21 150.81 151.60 152.76 154.01 153.68 158.76 160.40 164.55 164.55 164.35 156.47 

A14 39.20 113.16 128.82 139.00 139.11 139.12 139.17 139.20 129.30 129.31 129.45 129.45 129.54 132.05 129.87 129.87 129.94 129.94 129.94 130.12 130.18 135.81 155.71 155.71 155.71 155.71 139.04 

A15 10.50 117.27 117.85 118.92 119.31 120.77 121.27 121.35 125.14 125.01 124.19 123.87 124.20 121.60 125.31 126.26 126.18 127.14 127.14 129.01 130.85 135.70 136.33 137.27 137.49 137.21 131.32 

H 1000.00 106.04 106.55 106.48 106.48 107.22 107.54 107.39 107.46 108.37 108.60 108.62 108.72 107.46 109.31 109.61 109.66 109.66 110.10 110.96 111.22 111.51 113.10 113.45 113.96 114.41 111.41 

H1 167.50 110.24 111.74 111.74 111.74 111.74 112.80 112.80 112.80 112.80 114.17 114.17 114.17 112.58 114.17 114.98 114.98 114.98 114.98 117.46 117.46 117.46 117.46 119.57 119.57 119.57 116.89 

H2 217.00 102.08 102.08 102.08 102.08 103.01 103.01 103.01 103.33 103.33 103.33 103.43 103.43 102.85 103.91 103.91 103.91 103.91 104.73 104.73 104.73 106.06 106.06 106.06 107.71 107.71 105.29 

H3 217.40 106.92 107.91 107.91 107.91 107.91 108.15 108.15 108.15 110.05 110.05 110.05 110.45 108.63 110.45 111.14 111.14 111.14 111.14 112.95 112.95 112.95 116.48 116.48 116.48 118.45 113.48 

H4 31.70 97.88 99.01 99.01 99.01 99.01 101.74 101.74 101.74 103.62 103.62 103.62 104.23 101.19 104.23 104.85 104.85 104.85 104.85 106.65 106.65 106.65 108.54 108.54 108.54 109.04 106.52 

H5 85.10 93.96 93.96 93.16 93.16 93.16 93.16 91.28 91.28 91.28 91.28 91.11 91.11 92.33 91.11 91.11 91.49 91.49 91.49 91.49 94.30 94.30 94.30 94.30 96.03 96.03 93.12 

H6 6.00 105.18 105.18 106.18 106.18 106.18 106.18 107.70 107.70 107.70 107.70 109.14 109.14 107.01 109.14 109.14 110.86 110.86 110.86 110.86 113.94 113.94 113.94 113.94 114.88 114.88 112.27 

H7 84.40 112.28 112.28 112.28 112.28 114.13 114.13 114.13 114.13 116.57 116.57 116.57 116.57 114.33 118.57 118.57 118.57 118.57 121.40 121.40 121.40 121.40 125.34 125.34 125.34 125.34 121.77 

H8 85.30 112.87 112.87 112.87 112.87 114.58 114.58 114.58 114.58 115.93 115.93 115.93 115.93 114.46 117.56 117.56 117.56 117.56 118.72 118.72 118.72 118.72 121.57 121.57 121.57 121.57 119.28 

H9 105.60 107.46 107.46 107.46 107.46 109.69 109.69 109.69 109.69 110.84 110.84 110.84 110.84 109.33 112.48 112.48 112.48 112.48 111.75 111.75 111.75 111.75 113.51 113.51 113.51 113.51 112.58 

L 1000.00 129.98 130.69 132.23 132.23 132.23 132.10 132.10 132.10 131.77 131.77 131.77 131.51 131.71 131.51 132.01 132.23 132.23 132.23 134.53 134.55 134.55 134.50 134.50 134.50 134.92 133.52 

L1 381.10 129.50 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.35 131.20 131.35 132.65 132.65 132.65 132.65 137.52 137.52 137.52 137.52 137.52 137.52 137.52 135.38 

L2 321.00 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 

L4 99.40 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.80 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.89 

L5 127.90 135.31 135.31 147.39 147.39 147.39 146.35 146.35 146.35 143.76 143.76 143.76 141.74 143.74 141.74 141.74 143.48 143.48 143.48 146.95 146.95 146.95 146.57 146.57 146.57 149.88 145.36 
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    2010                         2011                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2010 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2011 

M 1000.00 111.44 111.51 111.55 113.16 113.16 113.20 113.20 115.02 115.02 115.07 115.08 115.29 113.56 115.29 115.31 115.31 117.26 117.26 117.34 117.37 118.65 118.65 118.73 118.79 120.52 117.54 

M1 541.60 115.62 115.62 115.62 117.81 117.81 117.81 117.81 120.26 120.26 120.26 120.26 120.42 118.30 120.42 120.42 120.42 123.14 123.14 123.14 123.14 124.20 124.20 124.20 124.20 126.40 123.09 

M2 123.40 111.81 111.81 111.81 112.75 112.75 112.75 112.75 113.59 113.59 113.59 113.59 113.67 112.87 113.67 113.67 113.67 115.85 115.85 115.85 115.85 118.39 118.39 118.39 118.39 120.86 116.57 

M3 39.20 90.78 90.78 91.75 91.75 91.75 91.75 91.78 91.78 91.78 91.78 91.94 91.94 91.63 91.94 91.94 91.91 91.91 91.91 91.91 92.58 92.58 92.58 92.58 93.96 93.96 92.48 

M4 21.30 107.71 107.71 107.71 107.76 107.76 107.76 107.76 108.60 108.60 108.60 108.60 108.01 108.05 108.01 108.01 108.01 108.33 108.33 108.33 108.33 108.91 108.91 108.91 108.91 108.47 108.45 

M5 233.70 106.17 106.17 106.17 107.51 107.51 107.51 107.51 109.10 109.10 109.10 109.10 109.65 107.88 109.65 109.65 109.65 110.50 110.50 110.50 110.50 112.12 112.12 112.12 112.12 113.16 111.05 

M6 15.60 118.05 119.89 119.89 119.89 119.89 121.08 121.08 121.08 121.08 122.07 122.07 122.07 120.68 122.07 123.00 123.00 123.00 123.00 124.89 124.89 124.89 124.89 126.94 126.94 126.94 124.54 

M7 25.20 99.71 101.43 101.43 101.43 101.43 102.24 102.24 102.24 102.24 103.52 103.52 103.52 102.08 103.52 103.89 103.89 103.89 103.89 105.97 105.97 105.97 105.97 108.13 108.13 108.13 105.61 

S 1000.00 115.42 116.33 116.28 116.28 117.49 117.51 117.51 117.99 118.17 118.17 119.03 119.14 117.44 119.14 120.52 121.01 121.01 122.03 122.64 122.64 124.01 124.36 124.36 124.56 125.01 122.61 

S1 495.00 110.02 110.65 110.65 110.65 110.95 110.95 110.95 111.21 111.21 111.21 111.76 111.76 111.00 111.76 112.24 112.24 112.24 112.72 112.72 112.72 112.92 112.92 112.92 113.14 113.14 112.64 

S2 68.10 120.96 120.97 120.97 120.97 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 121.80 122.21 122.44 122.44 122.44 123.56 123.56 123.56 123.92 123.92 123.92 123.92 123.92 123.32 

S3 8.10 103.27 104.99 104.99 104.99 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 106.59 107.60 107.60 107.60 107.60 110.39 110.39 110.39 113.14 113.14 113.14 113.14 113.14 110.61 

S4 119.90 144.64 145.62 145.62 145.62 149.65 149.65 149.65 150.07 150.07 150.07 155.03 155.03 149.23 155.03 161.93 161.93 161.93 167.63 167.63 167.63 177.83 177.83 177.83 178.64 178.64 169.54 

S5 170.30 112.74 112.74 112.49 112.49 112.49 112.59 112.59 112.59 113.64 113.64 113.64 114.27 112.99 114.27 114.27 117.14 117.14 117.14 120.74 120.74 120.74 122.79 122.79 122.79 125.40 119.66 

S6 138.60 110.73 114.05 114.05 114.05 117.45 117.45 117.45 119.60 119.60 119.60 119.60 119.60 116.94 119.60 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.75 121.57 

T 1000.00 142.32 142.58 142.89 142.89 144.45 144.49 147.25 147.37 147.45 147.42 147.42 147.50 145.34 147.51 147.88 148.06 148.15 148.15 148.43 148.51 151.05 151.20 152.14 152.41 152.64 149.68 

T1 510.70 146.36 146.87 146.87 146.87 149.93 149.93 149.93 150.17 150.17 150.17 150.17 150.17 148.97 150.17 150.89 150.89 150.89 150.89 150.89 150.89 155.87 155.87 155.87 156.40 156.40 152.99 

T2 24.30 130.25 130.25 136.22 136.22 136.22 136.71 136.71 136.71 136.81 136.81 136.81 137.89 135.63 137.89 137.89 141.21 141.21 141.21 144.51 144.51 144.51 147.13 147.13 147.13 152.62 143.91 

T3 28.10 139.65 139.65 145.43 145.43 145.43 146.24 146.24 146.24 148.65 148.65 148.65 150.47 145.89 150.47 150.47 153.45 153.45 153.45 160.43 160.43 160.43 162.95 162.95 162.95 165.93 158.11 

T4 220.60 163.87 163.87 163.87 163.87 163.87 163.87 176.35 176.35 176.35 176.22 176.22 176.22 170.08 176.30 176.30 176.30 176.71 176.71 176.71 177.08 177.08 177.08 181.32 181.32 181.32 177.85 

T5 118.90 116.80 116.80 116.84 116.84 116.84 116.89 116.89 116.89 116.96 116.96 116.96 116.96 116.89 116.96 116.96 117.04 117.04 117.04 117.07 117.07 117.07 117.22 117.22 117.22 117.34 117.10 

T6 97.40 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 

E 1000.00 119.50 119.55 119.55 117.15 118.78 118.81 118.81 118.28 119.24 119.24 119.24 118.53 118.89 117.95 117.94 117.94 117.76 117.91 117.99 120.03 120.01 121.14 121.60 122.71 121.60 119.55 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 112.98 112.98 112.98 112.98 121.69 121.69 121.69 121.69 126.81 126.81 126.81 126.81 120.49 126.85 126.85 126.85 126.85 127.64 127.64 127.64 127.64 133.69 133.69 133.69 133.69 129.39 

E3 98.10 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.59 103.59 103.59 103.59 103.59 103.59 108.21 119.54 119.54 106.59 

E4 146.50 243.06 243.06 243.06 233.43 233.43 233.43 233.43 233.43 233.43 233.43 233.43 233.43 235.84 229.38 229.38 229.38 229.38 229.38 229.38 243.33 243.33 243.33 243.33 243.33 243.33 236.36 

E5 465.00 90.72 90.72 90.72 88.60 88.60 88.60 88.60 87.46 87.46 87.46 87.46 85.94 88.53 85.94 85.94 85.94 85.51 85.51 85.51 85.51 85.46 85.46 85.46 85.46 83.07 85.40 

E6 19.60 105.67 106.98 106.98 106.98 106.98 106.97 106.97 106.97 106.97 106.95 106.95 106.95 106.86 106.95 105.82 105.82 105.82 105.82 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 106.94 

E7 30.40 99.47 100.10 100.10 100.10 100.10 100.80 100.80 100.80 100.96 100.96 100.96 100.96 100.51 100.96 101.58 101.58 101.58 101.58 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 102.39 

D 1000.00 133.93 134.66 136.47 137.88 137.99 138.33 146.45 146.49 146.62 146.88 147.78 147.89 141.78 150.38 151.03 159.12 159.19 160.13 160.47 165.19 165.32 165.37 165.53 176.83 176.91 162.96 

D1 336.10 119.33 119.33 119.33 122.85 122.85 122.85 124.21 124.21 124.21 124.21 124.21 124.21 122.65 131.46 131.46 131.46 131.46 131.46 131.46 132.88 132.88 132.88 133.33 133.33 133.33 132.28 

D2 241.20 121.52 123.15 123.89 124.81 125.01 126.41 127.88 127.69 128.22 129.29 129.34 129.77 126.42 129.98 129.94 130.44 130.74 131.09 132.45 132.73 133.26 133.42 133.46 133.87 134.14 132.13 

D3 3.20 128.55 130.35 130.35 130.35 132.94 132.94 132.94 133.90 133.90 133.90 134.68 134.68 132.46 134.68 135.50 135.50 135.50 136.36 136.36 136.36 136.67 136.67 136.67 137.58 137.58 136.29 

D4 11.00 97.78 97.78 98.92 98.92 98.92 99.22 99.22 99.22 99.63 99.63 99.63 99.68 99.05 99.68 99.68 100.94 100.94 100.94 102.59 102.59 102.59 103.94 103.94 103.94 105.91 102.31 

D5 168.60 178.31 178.31 187.67 187.67 187.67 187.67 230.93 230.93 230.93 230.93 233.81 233.81 208.22 233.81 233.81 280.88 280.88 280.88 280.88 305.46 305.46 305.46 305.46 369.94 369.94 296.07 

D6 213.60 141.22 142.74 142.74 142.74 142.97 142.97 142.97 143.36 143.36 143.36 145.21 145.21 143.24 145.21 148.30 148.30 148.30 152.26 152.26 152.26 152.26 152.26 152.26 153.70 153.70 150.92 

D7 4.40 105.93 105.93 105.93 106.02 106.02 106.02 106.02 106.02 106.02 106.46 106.46 106.46 106.11 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 106.46 

D8 21.90 106.66 106.66 108.84 108.84 108.84 108.84 109.70 109.70 109.70 109.70 109.94 109.94 108.95 109.94 109.94 110.97 110.97 110.97 110.97 112.14 112.14 112.14 112.14 112.86 112.86 111.50 

ENSEMBLE 1000.00 133.52 134.26 135.29 134.03 135.86 136.08 135.40 137.64 137.28 138.01 139.17 138.22 136.23 138.29 138.93 139.94 140.11 141.13 141.10 142.47 145.51 144.31 145.55 146.02 145.35 142.39 
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    2012                         2013                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2012 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2013 

A 1000.00 159.30 164.75 168.94 171.50 166.89 164.99 167.03 170.94 172.55 179.47 172.68 173.92 169.41 175.98 174.57 176.68 174.97 172.23 174.68 174.01 176.88 174.59 174.04 172.89 176.06 174.80 

A1 271.60 124.67 124.75 124.83 125.33 125.35 125.48 126.00 126.17 127.89 129.50 129.58 129.59 126.59 129.85 129.86 129.86 129.80 130.17 130.30 130.73 130.81 130.82 130.93 130.93 130.93 130.42 

A2 132.80 219.45 228.36 229.24 227.27 232.30 235.01 245.04 248.56 245.15 262.05 252.78 250.96 239.68 263.29 271.31 273.24 273.17 270.66 273.76 275.02 275.81 276.81 280.66 276.06 277.71 273.96 

A3 25.10 167.83 169.34 170.32 171.47 172.41 172.93 176.42 177.93 176.70 183.38 182.67 184.32 175.48 193.51 200.13 200.79 200.72 199.89 202.30 201.77 202.04 202.67 205.10 204.70 205.16 201.56 

A4 73.80 159.23 160.79 157.39 154.48 148.96 151.41 169.27 176.86 186.28 204.19 187.94 187.76 170.38 182.66 148.57 142.15 135.06 130.48 145.19 165.71 191.23 182.76 161.87 149.53 152.81 157.34 

A5 9.90 305.80 343.27 362.43 356.72 342.73 298.83 273.80 245.61 234.90 245.82 284.38 334.17 302.37 364.32 389.00 382.65 380.75 381.36 393.33 324.11 317.40 308.46 274.54 353.29 376.64 353.82 

A6 1.00 103.77 103.79 103.81 104.86 105.04 107.33 109.52 113.38 117.57 123.99 126.32 128.78 112.35 130.96 130.96 131.12 131.12 131.29 131.29 133.23 133.23 133.23 133.54 133.54 133.54 132.25 

A7 109.10 162.54 177.08 199.97 216.09 196.15 182.14 193.21 202.93 209.25 216.92 184.68 200.87 195.15 194.53 188.23 211.95 217.71 199.35 200.22 196.88 198.74 188.81 194.25 180.90 197.86 197.45 

A8 52.50 176.21 186.78 175.59 171.34 188.39 199.08 174.58 197.57 196.11 227.17 201.04 180.63 189.54 192.98 193.99 193.54 186.10 208.09 217.04 185.72 208.36 205.09 210.01 211.29 194.81 200.59 

A9 34.30 183.74 225.24 285.67 321.70 221.15 189.14 173.03 191.66 192.21 195.50 198.63 199.74 214.78 202.18 209.37 203.61 165.73 134.00 140.61 143.88 131.90 119.57 115.01 131.28 171.57 155.73 

A10 110.70 122.53 123.18 123.27 123.78 123.90 124.36 124.58 124.72 125.13 125.21 125.34 125.25 124.27 125.44 125.33 125.41 125.42 125.40 124.97 124.99 124.84 124.47 124.58 128.22 129.15 125.69 

A11 59.30 178.46 179.63 180.19 180.93 181.02 181.10 181.16 181.49 182.88 183.04 183.17 183.17 181.35 184.95 185.45 186.01 186.01 186.80 186.83 186.83 186.83 186.83 187.14 187.14 187.26 186.51 

A12 34.70 183.63 184.66 185.45 185.90 184.58 183.59 183.70 183.38 183.38 183.32 183.39 183.39 184.03 183.66 183.66 183.75 182.91 181.87 181.87 183.18 181.47 181.47 181.47 181.57 181.49 182.36 

A13 35.50 163.76 162.20 163.04 163.04 162.48 161.90 161.90 164.63 166.20 166.20 166.20 166.20 163.98 166.20 166.20 165.23 163.47 162.88 162.88 164.04 164.44 164.44 164.44 164.59 164.59 164.45 

A14 39.20 155.71 155.71 155.71 155.71 155.71 155.71 155.71 156.92 162.54 162.28 162.41 168.02 158.51 168.45 168.45 168.45 168.53 162.92 162.92 162.92 162.92 162.92 162.92 162.92 162.92 164.77 

A15 10.50 140.60 143.87 144.40 148.83 150.32 150.32 150.89 150.89 151.23 155.91 155.91 157.22 150.03 157.22 157.22 157.22 157.83 158.77 158.77 161.40 161.40 161.40 161.19 162.59 162.59 159.80 

H 1000.00 114.89 115.80 116.05 116.05 116.81 117.53 117.69 117.88 119.02 119.53 120.76 122.07 117.84 123.89 124.78 125.10 125.10 126.00 126.64 126.64 126.97 128.81 129.15 130.11 130.54 126.98 

H1 167.50 119.57 121.52 121.52 121.52 121.52 122.89 122.89 122.89 122.89 125.96 125.96 125.96 122.92 125.96 128.11 128.11 128.11 128.11 129.41 129.41 129.41 129.41 131.45 131.45 131.45 129.20 

H2 217.00 108.72 108.72 108.72 108.72 109.54 109.54 109.54 110.43 110.43 110.43 114.14 114.14 110.26 115.41 115.41 115.41 115.41 116.81 116.81 116.81 118.33 118.33 118.33 121.74 121.74 117.55 

H3 217.40 118.45 120.93 120.93 120.93 120.93 123.03 123.03 123.03 124.58 124.58 124.58 130.37 122.95 130.37 132.55 132.55 132.55 132.55 134.31 134.31 134.31 138.69 138.69 138.69 140.46 135.00 

H4 31.70 109.04 110.46 110.46 110.46 110.46 111.64 111.64 111.64 113.16 113.16 113.16 114.63 111.66 114.63 116.57 116.57 116.57 116.57 117.94 117.94 117.94 118.34 118.34 118.34 119.93 117.47 

H5 85.10 96.03 96.03 98.74 98.74 98.74 98.74 100.45 100.45 100.45 100.45 104.97 104.97 99.90 104.97 104.97 108.52 108.52 108.52 108.52 108.43 108.43 108.43 108.43 110.76 110.76 108.27 

H6 6.00 114.88 114.88 117.90 117.90 117.90 117.90 119.96 119.96 119.96 119.96 126.46 126.46 119.51 126.46 126.46 128.12 128.12 128.12 128.12 128.12 128.12 128.12 128.12 132.03 132.03 128.50 

H7 84.40 126.37 126.37 126.37 126.37 129.23 129.23 129.23 129.23 132.45 132.45 132.45 132.45 129.35 137.10 137.10 137.10 137.10 138.75 138.75 138.75 138.75 143.62 143.62 143.62 143.62 139.82 

H8 85.30 122.41 122.41 122.41 122.41 124.37 124.37 124.37 124.37 127.20 127.20 127.20 127.20 124.66 132.22 132.22 132.22 132.22 136.43 136.43 136.43 136.43 139.54 139.54 139.54 139.54 136.06 

H9 105.60 114.51 114.51 114.51 114.51 116.14 116.14 116.14 116.14 118.40 118.40 118.40 118.40 116.35 125.27 125.27 125.27 125.27 126.23 126.23 126.23 126.23 128.11 128.11 128.11 128.11 126.54 

L 1000.00 134.92 138.06 138.69 138.69 138.69 140.60 140.60 140.60 141.01 141.01 141.01 140.87 139.56 140.87 141.58 142.11 142.11 142.11 141.93 141.93 141.93 141.82 141.82 141.82 141.41 141.79 

L1 381.10 137.52 145.76 145.76 145.76 145.76 149.18 149.18 149.18 149.18 149.18 149.18 149.18 147.07 149.18 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 151.05 150.89 

L2 321.00 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 

L4 99.40 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 

L5 127.90 149.88 149.88 154.83 154.83 154.83 159.58 159.58 159.58 162.75 162.75 162.75 161.66 157.74 161.66 161.66 165.79 165.79 165.79 164.37 164.37 164.37 163.55 163.55 163.55 160.34 163.73 
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    2012                         2013                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2012 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2013 

M 1000.00 120.52 120.58 120.63 121.91 121.91 121.99 122.06 123.01 123.01 123.07 123.18 123.41 122.11 123.41 123.48 123.53 125.38 125.38 125.40 125.40 126.29 126.29 126.32 126.37 127.35 125.38 

M1 541.60 126.40 126.40 126.40 127.73 127.73 127.73 127.73 128.32 128.32 128.32 128.32 128.44 127.65 128.44 128.44 128.44 130.93 130.93 130.93 130.93 131.86 131.86 131.86 131.86 133.45 130.83 

M2 123.40 120.86 120.86 120.86 121.60 121.60 121.60 121.60 123.26 123.26 123.26 123.26 123.35 122.11 123.35 123.35 123.35 124.54 124.54 124.54 124.54 126.28 126.28 126.28 126.28 126.72 125.00 

M3 39.20 93.96 93.96 95.12 95.12 95.12 95.12 96.69 96.69 96.69 96.69 99.70 99.70 96.21 99.70 99.70 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 102.14 102.14 100.89 

M4 21.30 108.47 108.47 108.47 109.69 109.69 109.69 109.69 110.33 110.33 110.33 110.33 110.33 109.65 110.33 110.33 110.33 110.78 110.78 110.78 110.78 110.97 110.97 110.97 110.97 110.97 110.75 

M5 233.70 113.16 113.16 113.16 115.07 115.07 115.07 115.07 116.84 116.84 116.84 116.84 117.47 115.38 117.47 117.47 117.47 118.95 118.95 118.95 118.95 119.70 119.70 119.70 119.70 119.99 118.92 

M6 15.60 126.94 128.15 128.15 128.15 128.15 130.76 130.76 130.76 130.76 133.18 133.18 133.18 130.18 133.18 134.78 134.78 134.78 134.78 135.47 135.47 135.47 135.47 136.50 136.50 136.50 135.31 

M7 25.20 108.13 109.96 109.96 109.96 109.96 111.62 111.62 111.62 111.62 112.45 112.45 112.45 110.98 112.45 114.45 114.45 114.45 114.45 114.73 114.73 114.73 114.73 115.02 115.02 115.02 114.52 

S 1000.00 125.01 126.75 126.90 126.90 127.91 127.97 127.97 128.36 128.44 128.44 129.97 130.14 127.90 130.14 132.05 132.68 132.68 132.86 132.93 132.93 134.06 134.24 134.24 134.49 134.94 133.19 

S1 495.00 113.14 113.11 113.11 113.11 114.57 114.57 114.57 114.68 114.68 114.68 115.50 115.50 114.27 115.50 116.27 116.27 116.27 116.29 116.29 116.29 116.59 116.59 116.59 116.65 116.65 116.35 

S2 68.10 123.92 131.25 131.25 131.25 135.15 135.15 135.15 135.66 135.66 135.66 135.67 135.67 133.45 135.67 135.96 135.96 135.96 136.58 136.58 136.58 136.61 136.61 136.61 136.61 136.61 136.36 

S3 8.10 113.14 114.17 114.17 114.17 116.53 116.53 116.53 127.77 127.77 127.77 129.16 129.16 120.57 129.16 129.16 129.16 129.16 131.68 131.68 131.68 133.54 133.54 133.54 133.54 133.54 131.62 

S4 119.90 178.64 185.06 185.06 185.06 185.06 185.06 185.06 186.78 186.78 186.78 196.04 196.04 186.78 196.04 197.10 197.10 197.10 198.00 198.00 198.00 206.01 206.01 206.01 207.83 207.83 201.25 

S5 170.30 125.40 125.40 126.28 126.28 126.28 126.64 126.64 126.64 127.11 127.11 127.11 128.13 126.59 128.13 128.13 131.82 131.82 131.82 132.24 132.24 132.24 133.32 133.32 133.32 135.95 132.03 

S6 138.60 121.75 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 125.22 124.93 125.22 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 135.19 134.36 

T 1000.00 152.62 154.06 154.36 155.78 156.52 157.17 157.19 157.44 157.75 157.75 158.20 158.26 156.43 165.54 165.54 165.91 165.92 165.92 166.02 166.02 166.02 166.11 166.11 161.59 161.62 165.19 

T1 510.70 156.40 159.22 159.22 159.22 160.67 160.67 160.67 161.16 161.16 161.16 162.04 162.04 160.30 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 153.19 153.19 160.56 

T2 24.30 152.62 152.62 153.97 153.97 153.97 154.67 154.67 154.67 159.74 159.74 159.74 159.74 155.84 159.74 159.74 165.77 165.77 165.77 165.77 165.77 165.77 165.94 165.94 165.94 165.94 164.82 

T3 28.10 165.93 165.93 170.65 170.65 170.65 175.87 175.87 175.87 181.27 181.27 181.27 182.81 174.84 182.81 182.81 190.80 190.80 190.80 193.42 193.42 193.42 196.42 196.42 196.42 196.85 192.03 

T4 220.60 181.21 181.21 181.21 187.68 187.68 187.68 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 186.10 220.76 220.76 220.76 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.80 

T5 118.90 117.34 117.34 118.47 118.47 118.47 122.52 122.52 122.52 122.82 122.82 122.82 123.00 120.76 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.21 123.21 123.21 123.21 123.21 123.21 123.36 123.13 

T6 97.40 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 

E 1000.00 121.68 121.74 121.74 121.41 121.34 121.41 123.74 123.39 124.54 125.04 125.04 124.88 123.00 116.60 116.69 116.69 116.34 116.23 116.30 121.72 121.46 122.90 122.94 122.94 122.73 119.46 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 134.15 134.15 134.15 134.15 133.82 133.82 133.82 133.82 139.59 141.89 141.89 141.89 136.43 141.89 141.89 141.89 141.89 141.31 141.31 141.31 141.31 148.87 148.87 148.87 148.87 144.02 

E3 98.10 119.54 119.54 119.54 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.68 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 119.73 120.11 120.11 120.11 120.48 120.48 120.48 120.01 

E4 146.50 243.33 243.33 243.33 243.33 243.33 243.33 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 251.27 202.68 202.68 202.68 202.68 202.68 202.68 239.39 239.39 239.39 239.39 239.39 239.39 221.03 

E5 465.00 83.07 83.07 83.07 82.31 82.31 82.31 82.31 81.55 81.55 81.55 81.55 81.20 82.15 81.20 81.20 81.20 80.45 80.45 80.45 80.45 79.91 79.91 79.91 79.91 79.46 80.38 

E6 19.60 107.58 107.79 107.79 107.79 107.79 107.97 107.97 107.97 107.97 111.33 111.33 111.33 108.72 111.33 111.40 111.40 111.40 111.40 111.66 111.66 111.66 111.66 111.66 111.66 111.66 111.55 

E7 30.40 103.06 104.79 104.79 104.79 104.79 106.97 106.97 106.97 109.44 109.44 109.44 109.44 106.74 109.44 112.48 112.48 112.48 112.48 114.57 114.57 114.57 115.34 115.34 115.34 115.34 113.70 

D 1000.00 180.04 181.74 184.71 184.82 185.50 185.65 183.58 183.76 183.80 183.92 190.22 190.23 184.83 190.84 192.03 189.02 189.02 188.67 188.69 181.76 183.32 183.32 183.91 182.03 182.03 186.22 

D1 336.10 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.44 141.44 141.44 141.39 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 

D2 241.20 135.87 136.03 136.33 136.76 136.83 137.44 137.49 138.24 138.39 138.79 139.19 139.22 137.55 140.09 140.82 141.87 141.87 141.92 141.92 141.92 144.55 144.55 146.96 147.54 147.54 143.46 

D3 3.20 137.58 137.58 137.58 137.58 138.09 138.09 138.09 138.09 138.09 138.09 138.09 138.09 137.92 138.09 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 154.76 153.37 

D4 11.00 105.91 105.91 106.79 106.79 106.79 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 108.21 107.19 108.21 108.21 108.66 108.66 108.66 109.95 109.95 109.95 109.95 109.95 109.95 109.95 109.34 

D5 168.60 369.94 369.94 386.61 386.61 386.61 386.61 374.20 374.20 374.20 374.20 400.71 400.71 382.05 400.71 400.71 380.95 380.95 380.95 380.95 339.87 339.87 339.87 339.87 322.17 322.17 360.75 

D6 213.60 153.70 161.49 161.49 161.49 164.58 164.58 164.58 164.58 164.58 164.58 172.17 172.17 164.17 172.17 176.66 176.66 176.66 174.96 174.96 174.96 179.29 179.29 179.29 183.52 183.52 177.66 

D7 4.40 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 107.31 108.49 108.49 108.49 107.61 

D8 21.90 112.86 112.86 116.41 116.41 116.41 116.41 116.91 116.91 116.91 116.91 122.16 122.16 116.94 122.16 122.16 125.19 125.19 125.19 125.19 125.36 125.36 125.36 125.36 127.95 127.95 125.20 

ENSEMBLE 1000.00 148.71 151.91 154.10 155.49 153.80 153.34 154.16 155.97 156.90 159.95 157.83 158.48 155.05 160.33 160.09 160.91 160.25 159.11 160.22 159.58 161.08 160.31 160.15 158.87 160.30 160.10 
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    2014                         2015                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2014 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2015 

A 1000.00 178.44 175.77 177.72 175.21 175.79 182.16 180.80 181.65 183.89 191.43 188.78 187.71 181.61 188.50 188.95 190.61 188.12 188.90 190.19 185.40 188.33 196.66 194.08 189.94 192.20 190.16 

A1 271.60 131.67 131.68 131.73 131.86 131.86 132.51 133.26 133.28 133.28 133.37 133.37 133.51 132.62 134.27 135.71 135.98 137.08 137.74 139.44 141.28 141.32 141.41 141.62 141.66 141.69 139.10 

A2 132.80 276.78 271.90 276.23 275.65 276.89 279.37 278.21 283.81 287.63 282.79 280.83 279.85 279.16 281.72 279.58 283.34 281.72 282.65 287.27 284.09 285.25 298.34 291.07 288.66 289.84 286.13 

A3 25.10 205.72 205.98 205.47 203.69 204.16 205.32 205.22 211.41 212.64 212.01 211.71 210.66 207.83 212.75 212.71 210.59 210.45 210.55 214.24 212.30 213.33 218.81 215.96 215.68 217.15 213.71 

A4 73.80 156.87 161.25 158.14 150.86 148.52 161.93 154.54 152.19 156.53 155.78 172.40 196.70 160.48 187.66 166.56 147.29 151.65 157.67 162.25 149.31 170.57 164.38 152.31 169.91 192.74 164.36 

A5 9.90 386.20 396.70 414.77 432.88 396.04 386.08 347.55 326.50 336.51 340.23 367.44 418.02 379.08 436.14 474.67 501.38 483.96 445.34 410.13 361.23 349.99 349.88 351.58 388.79 465.16 418.19 

A6 1.00 134.39 134.39 134.50 134.50 134.50 134.50 143.33 143.33 143.44 143.44 143.44 143.44 138.93 144.09 144.09 144.09 144.29 144.34 147.83 149.65 149.73 149.73 149.73 151.72 151.72 147.58 

A7 109.10 196.59 188.16 210.66 197.80 187.19 203.67 209.22 206.07 205.68 245.46 226.69 217.42 207.88 217.37 221.48 242.22 230.42 228.86 217.57 220.19 231.98 275.02 264.57 213.57 216.83 231.67 

A8 52.50 220.41 197.67 188.46 185.47 198.51 223.20 200.51 212.86 244.54 287.20 239.82 206.00 217.05 222.17 211.63 195.51 194.09 201.15 238.91 190.30 211.41 244.51 253.00 255.37 241.01 221.59 

A9 34.30 179.11 166.12 151.03 137.58 175.32 228.45 228.77 220.31 210.23 253.91 272.80 259.07 206.89 247.88 295.12 319.44 276.16 264.21 244.22 211.26 173.84 182.39 179.51 177.90 178.26 229.18 

A10 110.70 132.45 133.32 133.32 133.32 133.47 133.57 134.12 134.22 134.22 135.24 135.24 135.25 133.98 137.21 137.22 137.22 137.87 137.87 138.41 138.41 138.75 138.89 139.47 139.47 139.47 138.35 

A11 59.30 188.62 188.94 188.94 188.44 188.48 188.65 187.82 188.08 188.25 188.25 188.53 188.55 188.46 188.76 188.77 188.77 188.90 188.96 188.97 189.09 189.09 189.09 189.18 189.18 189.18 189.00 

A12 34.70 181.17 181.17 180.37 179.97 181.68 181.71 181.98 183.64 183.64 183.64 183.64 183.67 182.19 183.70 183.70 183.70 183.85 183.98 184.02 184.07 184.21 187.68 187.68 187.68 187.68 185.16 

A13 35.50 164.17 163.70 163.70 163.70 164.62 164.62 166.10 166.10 166.10 166.10 166.10 166.16 165.10 167.55 167.55 168.70 169.16 169.16 169.20 169.20 172.66 172.66 172.66 172.66 172.66 170.32 

A14 39.20 162.70 162.70 162.70 162.70 162.70 162.70 162.70 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 165.07 168.39 168.39 168.39 168.39 183.96 183.99 183.99 183.99 183.99 183.99 183.99 183.99 178.79 

A15 10.50 163.51 163.69 163.69 163.69 164.76 165.12 166.49 166.49 166.49 166.37 166.37 166.37 165.25 169.74 170.22 170.22 172.95 173.43 173.79 173.79 174.43 176.82 176.82 176.82 176.82 173.82 

H 1000.00 132.31 133.29 133.70 133.70 134.79 135.83 136.02 136.18 137.96 138.71 139.55 140.45 136.04 142.18 143.58 143.79 143.79 145.51 147.33 147.53 147.90 151.12 152.00 153.56 155.93 147.85 

H1 167.50 131.45 133.28 133.28 133.28 133.28 135.14 135.14 135.14 135.14 139.59 139.59 139.59 135.32 139.59 143.55 143.55 143.55 143.55 146.12 146.12 146.12 146.12 151.37 151.37 151.37 146.03 

H2 217.00 122.74 122.74 122.74 122.74 124.15 124.15 124.15 124.87 124.87 124.87 127.33 127.33 124.39 128.13 128.13 128.13 128.13 130.55 130.55 130.55 132.22 132.22 132.22 138.63 138.63 131.51 

H3 217.40 140.46 143.32 143.32 143.32 143.32 146.46 146.46 146.46 149.14 149.14 149.14 153.26 146.15 153.26 156.34 156.34 156.34 156.34 162.18 162.18 162.18 168.49 168.49 168.49 179.06 162.47 

H4 31.70 119.93 121.63 121.63 121.63 121.63 122.97 122.97 122.97 125.81 125.81 125.81 125.99 123.23 125.99 128.19 128.19 128.19 128.19 131.99 131.99 131.99 137.10 137.10 137.10 139.35 132.11 

H5 85.10 110.76 110.76 115.10 115.10 115.10 115.10 117.34 117.34 117.34 117.34 120.96 120.96 116.10 120.96 120.96 123.17 123.17 123.17 123.17 125.46 125.46 125.46 125.46 126.97 126.97 124.20 

H6 6.00 132.03 132.03 137.56 137.56 137.56 137.56 137.73 137.73 137.73 137.73 138.61 138.61 136.87 138.61 138.61 142.11 142.11 142.11 142.11 142.92 142.92 142.92 142.92 149.73 149.73 143.07 

H7 84.40 149.15 149.15 149.15 149.15 152.24 152.24 152.24 152.24 157.70 157.70 157.70 157.70 153.03 163.62 163.62 163.62 163.62 166.53 166.53 166.53 166.53 171.78 171.78 171.78 171.78 167.31 

H8 85.30 145.35 145.35 145.35 145.35 149.45 149.45 149.45 149.45 153.52 153.52 153.52 153.52 149.44 160.10 160.10 160.10 160.10 166.94 166.94 166.94 166.94 171.11 171.11 171.11 171.11 166.05 

H9 105.60 133.68 133.68 133.68 133.68 135.40 135.40 135.40 135.40 138.25 138.25 138.25 138.25 135.78 142.87 142.87 142.87 142.87 146.38 146.38 146.38 146.38 154.82 154.82 154.82 154.82 148.02 

L 1000.00 141.41 142.81 143.93 143.93 143.93 144.11 144.11 144.11 143.88 143.88 143.88 143.56 143.63 143.56 144.49 145.13 145.13 145.13 145.51 145.51 145.51 145.65 146.66 146.66 146.73 145.47 

L1 381.10 151.05 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.72 154.41 154.72 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 159.78 159.78 159.78 157.60 

L2 321.00 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 122.15 

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 

L4 99.40 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 

L5 127.90 160.34 160.34 169.08 169.08 169.08 170.47 170.47 170.47 168.65 168.65 168.65 166.22 167.62 166.22 166.22 171.24 171.24 171.24 174.19 174.19 174.19 175.33 175.33 175.33 175.87 172.55 
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    2014                         2015                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2014 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2015 

M 1000.00 127.35 127.47 127.54 129.50 129.50 129.66 129.69 131.30 131.30 131.43 131.56 132.51 129.90 132.51 132.60 132.72 134.91 134.91 135.07 135.12 137.56 137.56 137.68 137.82 139.16 135.63 

M1 541.60 133.45 133.45 133.45 135.56 135.56 135.56 135.56 137.66 137.66 137.66 137.66 138.91 136.01 138.91 138.91 138.91 141.17 141.17 141.17 141.17 144.15 144.15 144.15 144.15 145.80 141.98 

M2 123.40 126.72 126.72 126.72 129.94 129.94 129.94 129.94 131.72 131.72 131.72 131.72 133.34 130.01 133.34 133.34 133.34 136.67 136.67 136.67 136.67 139.14 139.14 139.14 139.14 140.62 136.99 

M3 39.20 102.14 102.14 103.79 103.79 103.79 103.79 104.44 104.44 104.44 104.44 107.89 107.89 104.42 107.89 107.89 110.79 110.79 110.79 110.79 111.93 111.93 111.93 111.93 115.47 115.47 111.47 

M4 21.30 110.97 110.97 110.97 113.36 113.36 113.36 113.36 113.42 113.42 113.42 113.42 113.79 112.82 113.79 113.79 113.79 115.87 115.87 115.87 115.87 116.79 116.79 116.79 116.79 117.63 115.80 

M5 233.70 119.99 119.99 119.99 121.57 121.57 121.57 121.57 122.67 122.67 122.67 122.67 122.92 121.65 122.92 122.92 122.92 125.12 125.12 125.12 125.12 127.28 127.28 127.28 127.28 128.31 125.56 

M6 15.60 136.50 139.31 139.31 139.31 139.31 144.16 144.16 144.16 144.16 147.66 147.66 147.66 142.78 147.66 150.77 150.77 150.77 150.77 154.98 154.98 154.98 154.98 159.91 159.91 159.91 154.20 

M7 25.20 115.02 118.04 118.04 118.04 118.04 121.59 121.59 121.59 121.59 124.48 124.48 124.48 120.58 124.48 126.33 126.33 126.33 126.33 130.12 130.12 130.12 130.12 132.04 132.04 132.04 128.87 

S 1000.00 134.94 136.68 137.31 137.31 139.56 139.53 139.53 140.19 140.36 140.36 141.36 141.45 139.05 141.45 145.63 146.09 146.09 147.01 147.37 147.37 148.63 148.85 148.85 151.68 152.06 147.59 

S1 495.00 116.65 116.74 116.74 116.74 116.78 116.78 116.78 116.79 116.79 116.79 117.14 117.14 116.82 117.14 117.78 117.78 117.78 118.01 118.01 118.01 118.15 118.15 118.15 118.81 118.81 118.05 

S2 68.10 136.61 138.73 138.73 138.73 143.60 143.60 143.60 143.75 143.75 143.75 144.23 144.23 141.94 144.23 149.51 149.51 149.51 150.53 150.53 150.53 152.93 152.93 152.93 154.41 154.41 151.00 

S3 8.10 133.54 133.54 133.54 133.54 135.62 135.62 135.62 137.77 137.77 137.77 137.77 137.77 135.82 137.77 140.66 140.66 140.66 142.73 142.73 142.73 145.20 145.20 145.20 146.46 146.46 143.04 

S4 119.90 207.83 208.48 208.48 208.48 220.05 220.05 220.05 225.29 225.29 225.29 229.44 229.44 219.01 229.44 241.72 241.72 241.72 243.14 243.14 243.14 248.82 248.82 248.82 259.49 259.49 245.79 

S5 170.30 135.95 135.95 139.66 139.66 139.66 139.43 139.43 139.43 140.45 140.45 140.45 141.00 139.29 141.00 141.00 143.68 143.68 143.68 145.81 145.81 145.81 147.10 147.10 147.10 149.35 145.09 

S6 138.60 135.19 145.82 145.82 145.82 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 151.55 151.55 147.70 151.55 166.04 166.04 166.04 170.01 170.01 170.01 172.35 172.35 172.35 180.40 180.40 169.80 

T 1000.00 161.62 163.09 163.44 163.44 163.53 163.61 163.61 163.61 163.62 163.62 164.09 164.13 163.45 164.13 165.74 166.13 168.62 169.83 169.88 169.88 171.77 171.88 171.88 171.88 172.04 169.47 

T1 510.70 153.19 156.07 156.07 156.07 156.07 156.07 156.07 156.07 156.07 156.07 156.99 156.99 155.98 156.99 160.15 160.15 160.15 162.53 162.53 162.53 166.22 166.22 166.22 166.22 166.22 163.01 

T2 24.30 165.94 165.94 175.74 175.74 175.74 176.98 176.98 176.98 176.98 176.98 176.98 177.09 174.84 177.09 177.09 187.21 187.21 187.21 187.99 187.99 187.99 189.28 189.28 189.28 192.24 186.66 

T3 28.10 196.85 196.85 199.93 199.93 199.93 201.38 201.38 201.38 201.99 201.99 201.99 203.17 200.56 203.17 203.17 207.58 207.58 207.58 208.76 208.76 208.76 211.64 211.64 211.64 214.69 208.75 

T4 220.60 220.81 220.81 220.81 220.81 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.08 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 221.21 

T5 118.90 123.36 123.36 123.56 123.56 123.56 123.61 123.61 123.61 123.61 123.61 123.61 123.61 123.56 123.61 123.61 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.70 

T6 97.40 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 126.42 

E 1000.00 120.97 122.62 122.62 122.56 122.55 122.67 136.16 136.13 137.55 137.77 139.34 140.58 130.13 128.51 128.63 128.63 128.57 128.58 128.77 143.14 143.14 144.84 144.88 144.88 144.88 136.45 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

E2 187.40 147.99 147.99 147.99 147.99 147.96 147.96 147.96 147.96 155.44 155.44 155.44 155.44 150.46 155.58 155.58 155.58 155.58 155.62 155.62 155.62 155.62 164.12 164.12 164.12 164.12 158.44 

E3 98.10 121.05 136.35 136.35 136.35 136.35 136.35 136.53 136.53 136.53 138.78 154.73 167.54 139.45 170.42 170.42 170.42 170.42 170.42 170.42 170.42 170.42 170.42 170.80 170.80 170.80 170.51 

E4 146.50 228.11 228.11 228.11 228.11 228.11 228.11 320.07 320.07 320.07 320.07 320.07 320.07 274.09 235.57 235.57 235.57 235.57 235.57 235.57 333.67 333.67 333.67 333.67 333.67 333.67 284.62 

E5 465.00 79.46 79.46 79.46 79.33 79.33 79.33 79.33 79.26 79.26 79.26 79.26 79.22 79.33 79.22 79.22 79.22 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.10 79.12 

E6 19.60 111.66 116.21 116.21 116.21 116.21 116.85 116.85 116.85 116.85 116.85 116.85 116.85 116.20 116.85 117.87 117.87 117.87 117.87 118.40 118.40 118.40 118.40 118.40 118.40 118.40 118.09 

E7 30.40 115.34 117.29 117.29 117.29 117.29 120.69 120.69 120.69 121.50 121.50 121.50 121.50 119.38 121.50 124.93 124.93 124.93 124.93 130.81 130.81 130.81 134.41 134.41 134.41 134.41 129.27 

D 1000.00 182.28 183.58 186.40 186.67 186.78 186.84 188.44 189.54 189.58 189.66 188.79 188.89 187.29 192.00 194.14 197.83 197.93 197.96 197.98 200.76 201.71 201.77 204.17 206.71 206.76 199.98 

D1 336.10 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 142.61 150.86 150.86 150.86 150.92 150.92 150.92 158.83 158.83 158.83 164.78 170.32 170.32 157.27 

D2 241.20 148.61 148.64 148.64 149.77 149.84 149.91 149.93 150.24 150.28 150.58 152.01 152.41 150.07 153.82 154.09 154.15 154.49 154.60 154.60 154.92 155.57 155.75 157.39 158.23 158.24 155.49 

D3 3.20 154.76 155.41 155.41 155.41 155.73 155.73 155.73 155.73 155.73 155.73 155.73 155.73 155.57 155.73 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.41 156.35 

D4 11.00 109.95 109.95 115.63 115.63 115.63 118.92 118.92 118.92 121.79 121.79 121.79 122.03 117.58 122.03 122.03 125.76 125.76 125.76 127.32 127.32 127.32 129.00 129.00 129.00 133.45 126.98 

D5 168.60 322.17 322.17 337.80 337.80 337.80 337.80 346.86 346.86 346.86 346.86 333.14 333.14 337.44 333.14 333.14 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 354.17 350.67 

D6 213.60 183.52 189.55 189.55 189.55 189.98 189.98 189.98 194.77 194.77 194.77 199.64 199.64 192.14 199.64 209.34 209.34 209.34 209.34 209.34 209.34 213.04 213.04 213.04 214.57 214.57 210.33 

D7 4.40 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 

D8 21.90 127.95 127.95 133.74 133.74 133.74 133.74 137.23 137.23 137.23 137.23 140.13 140.13 135.00 140.13 140.13 144.12 144.12 144.12 144.12 146.50 146.50 146.50 146.50 153.21 153.21 145.76 

ENSEMBLE 1000.00 161.40 160.99 162.30 161.34 161.83 164.70 164.88 165.47 166.63 169.96 169.02 168.72 164.77 168.91 170.00 171.21 170.64 171.36 172.14 170.98 172.85 176.80 176.07 174.80 176.08 172.65 
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    2016                     

  DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2016 

A 1000.00 192.25 188.60 192.33 195.58 196.27 201.39 198.62 198.66 199.24 195.65 200.20 200.47 196.61 

A1 271.60 145.84 145.84 146.54 146.64 146.80 146.93 147.29 147.29 147.40 147.93 147.97     

A2 132.80 288.40 286.61 284.28 282.77 286.42 289.19 287.41 288.72 294.25 287.63 286.46     

A3 25.10 216.33 215.97 215.13 214.77 216.77 218.63 217.55 218.80 222.12 219.53 218.75     

A4 73.80 166.59 146.63 129.41 125.11 137.55 148.05 178.83 204.66 194.38 170.35 202.21     

A5 9.90 490.18 517.40 546.25 531.29 552.76 480.06 445.16 466.36 410.23 382.06 466.51     

A6 1.00 154.89 154.89 154.89 154.89 155.09 158.39 161.33 161.58 163.77 164.90 171.04     

A7 109.10 215.71 204.45 247.80 264.92 227.17 253.76 256.46 242.44 231.69 231.05 230.35     

A8 52.50 259.85 254.25 259.84 280.66 317.88 352.62 260.02 264.24 307.56 302.81 307.05     

A9 34.30 171.25 150.58 144.02 171.23 184.46 180.68 180.68 149.06 147.40 132.53 153.61     

A10 110.70 139.92 140.04 140.54 140.57 140.92 140.92 141.10 141.11 141.13 141.14 141.14     

A11 59.30 189.65 189.65 189.65 189.65 189.65 189.65 189.78 189.78 189.89 189.95 189.95     

A12 34.70 189.58 189.90 190.01 190.01 190.06 190.06 190.07 193.24 193.24 193.35 195.83     

A13 35.50 173.58 173.58 173.58 173.58 173.58 173.58 173.58 173.58 173.58 175.90 191.58     

A14 39.20 184.13 184.13 184.13 184.13 199.70 199.71 199.71 199.71 199.71 199.71 199.71     

A15 10.50 177.88 177.88 177.88 177.88 182.20 183.71 183.66 183.94 183.57 183.57 183.92     

H 1000.00 159.53 162.04 162.52 162.52 165.80 168.29 168.71 169.18 172.92 173.97 175.27 177.25 168.17 

H1 167.50 151.37 155.35 155.35 155.35 155.35 158.62 158.62 158.62 158.62 164.89 164.89     

H2 217.00 141.01 141.01 141.01 141.01 144.54 144.54 144.54 146.69 146.69 146.69 151.41     

H3 217.40 179.06 187.09 187.09 187.09 187.09 195.59 195.59 195.59 205.19 205.19 205.19     

H4 31.70 139.35 142.17 142.17 142.17 142.17 145.07 145.07 145.07 148.52 148.52 148.52     

H5 85.10 126.97 126.97 132.03 132.03 132.03 132.03 136.85 136.85 136.85 136.85 139.68     

H6 6.00 149.73 149.73 159.28 159.28 159.28 159.28 161.81 161.81 161.81 161.81 168.94     

H7 84.40 179.51 179.51 179.51 179.51 184.80 184.80 184.80 184.80 189.63 189.63 189.63     

H8 85.30 183.40 183.40 183.40 183.40 193.55 193.55 193.55 193.55 198.39 198.39 198.39     

H9 105.60 167.96 167.96 167.96 167.96 179.30 179.30 179.30 179.30 186.12 186.12 186.12     

L 1000.00 151.79 152.98 155.13 155.13 155.13 155.18 155.18 155.18 155.21 155.21 155.21 155.26 154.72 

L1 381.10 159.78 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89 162.89     

L2 321.00 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93 137.93     

L3 70.60 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84 165.84     

L4 99.40 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98 124.98     

L5 127.90 175.87 175.87 192.73 192.73 192.73 193.07 193.07 193.07 193.29 193.29 193.29     
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    2016                         

DESIGNATION POIDS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2016 

M 1000.00 139.16 139.40 139.57 142.14 142.14 142.28 142.37 144.92 144.92 145.08 145.19 146.35 142.79 

M1 541.60 145.80 145.80 145.80 148.47 148.47 148.47 148.47 151.33 151.33 151.33 151.33     

M2 123.40 140.62 140.62 140.62 144.40 144.40 144.40 144.40 147.88 147.88 147.88 147.88     

M3 39.20 115.47 115.47 119.71 119.71 119.71 119.71 122.07 122.07 122.07 122.07 124.92     

M4 21.30 117.63 117.63 117.63 121.46 121.46 121.46 121.46 123.13 123.13 123.13 123.13     

M5 233.70 128.31 128.31 128.31 130.79 130.79 130.79 130.79 133.10 133.10 133.10 133.10     

M6 15.60 159.91 167.62 167.62 167.62 167.62 172.37 172.37 172.37 172.37 176.91 176.91     

M7 25.20 132.04 137.01 137.01 137.01 137.01 139.39 139.39 139.39 139.39 142.68 142.68     

S 1000.00 152.06 155.49 155.95 155.95 156.94 157.15 157.15 158.63 159.05 159.05 160.50 160.69 157.38 

S1 495.00 118.81 119.98 119.98 119.98 120.25 120.25 120.25 120.41 120.41 120.41 120.50     

S2 68.10 154.41 155.64 155.64 155.64 161.93 161.93 161.93 161.93 161.93 161.93 167.79     

S3 8.10 146.46 150.35 150.35 150.35 152.64 152.64 152.64 158.08 158.08 158.08 159.45     

S4 119.90 259.49 271.01 271.01 271.01 274.40 274.40 274.40 281.87 281.87 281.87 290.12     

S5 170.30 149.35 149.35 152.05 152.05 152.05 153.28 153.28 153.28 155.76 155.76 155.76     

S6 138.60 180.40 190.15 190.15 190.15 190.15 190.15 190.15 193.50 193.50 193.50 193.50     

T 1000.00 175.63 179.46 186.69 187.08 190.60 190.93 190.93 193.84 194.08 194.08 194.50 194.65 189.37 

T1 510.70 166.22 173.71 173.71 173.71 180.60 180.60 180.60 186.30 186.30 186.30 187.12     

T2 24.30 192.24 192.24 202.57 202.57 202.57 209.43 209.43 209.43 215.74 215.74 215.74     

T3 28.10 214.69 214.69 218.28 218.28 218.28 223.64 223.64 223.64 226.60 226.60 226.60     

T4 220.60 221.21 221.21 251.13 252.90 252.90 252.90 252.90 252.90 252.90 252.90 252.90     

T5 118.90 153.96 153.96 156.30 156.30 156.30 156.41 156.41 156.41 156.45 156.45 156.45     

T6 97.40 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81 132.81     

E 1000.00 133.42 133.64 133.64 133.69 133.69 133.88 133.88 133.91 136.04 136.07 136.07 136.08 134.50 

E1 53.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00     

E2 187.40 165.47 165.47 165.47 165.47 165.47 165.47 165.47 165.47 176.49 176.49 176.49     

E3 98.10 171.33 171.33 171.33 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63     

E4 146.50 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32 253.32     

E5 465.00 79.10 79.10 79.10 79.15 79.15 79.15 79.15 79.21 79.21 79.21 79.21     

E6 19.60 118.40 119.45 119.45 119.45 119.45 119.60 119.60 119.60 119.60 120.95 120.95     

E7 30.40 134.41 141.01 141.01 141.01 141.01 147.16 147.16 147.16 149.51 149.51 149.51     

D 1000.00 212.89 213.79 216.94 218.33 219.23 219.23 222.30 222.74 222.84 225.47 232.56     

D1 336.10 185.95 185.95 185.95 190.03 190.03 190.03 190.21 190.21 190.21 198.01 198.01     

D2 241.20 161.69 161.69 161.72 161.77 161.77 161.77 161.49 161.26 161.39 161.41 161.43     

D3 3.20 156.41 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05 160.05     

D4 11.00 133.45 133.45 138.34 138.34 138.34 138.33 138.33 138.33 144.40 144.40 144.40     

D5 168.60 354.17 354.17 371.55 371.55 371.55 371.55 389.27 389.27 389.27 389.27 414.32     

D6 213.60 214.57 218.73 218.73 218.73 222.95 222.95 222.95 225.27 225.27 225.27 238.07     

D7 4.40 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64 118.64     

D8 21.90 153.21 153.21 160.62 160.62 160.62 160.62 164.87 164.87 164.87 164.87 171.08     

ENSEMBLE 1000.00 177.42 177.06 180.36 182.07 183.31 185.79 184.90 185.67 186.37 185.14 187.97     

 .نات الديوان الوطني لإلحصاءاقاعدة بي المصدر:                                                                                            
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معاملّاإللتواءّللرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّتطورّّ:15ّالملحقّرقمّ
ّ.7116ّ-7117الفرعيةّخاللّالفترةّ

 

 

tF 
Effectifs Pourcentage cumulé 

 -1,06 1 1,7 

-,70 1 3,3 

-,56 1 5,0 

-,25 1 6,7 

,10 1 8,3 

,23 1 10,0 

,64 1 11,7 

,71 1 13,3 

,71 1 15,0 

,72 1 16,7 

,74 1 18,3 

,75 1 20,0 

,79 1 21,7 

,81 1 23,3 

,82 1 25,0 

,82 1 26,7 

,84 1 28,3 

,84 1 30,0 

,89 1 31,7 

,94 1 33,3 

,95 1 35,0 

,96 1 36,7 

,98 1 38,3 

1,00 1 40,0 

1,00 1 41,7 

1,04 1 43,3 

1,04 1 45,0 

1,06 1 46,7 

1,08 1 48,3 

1,12 1 50,0 

1,13 1 51,7 

1,13 1 53,3 

1,18 1 55,0 

1,21 1 56,7 

1,24 1 58,3 

1,25 1 60,0 

1,26 1 61,7 

1,27 1 63,3 
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1,27 1 65,0 

1,31 1 66,7 

1,33 1 68,3 

1,34 1 70,0 

1,39 1 71,7 

1,39 1 73,3 

1,40 1 75,0 

1,41 1 76,7 

1,43 1 78,3 

1,44 1 80,0 

1,47 1 81,7 

1,52 1 83,3 

1,54 1 85,0 

1,59 1 86,7 

1,66 1 88,3 

1,87 1 90,0 

1,97 1 91,7 

2,54 1 93,3 

3,48 1 95,0 

3,65 1 96,7 

3,66 1 98,3 

3,96 1 100,0 

Total 60  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتالعالقة الرياضية لحساب معامل االلتواء وباالعتماد انطالقا من المصدر:ّ
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معاملّالتفرطحّللرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّتطورّّ:16ّالملحقّرقمّ    
ّ.7116ّ-7117الفرعيةّخاللّالفترةّ

 
 

tF 
Effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

V

a

l

i

d

e 

-,54 1 1,7 

-,49 1 3,3 

-,37 1 5,0 

-,32 1 6,7 

-,22 1 8,3 

-,19 1 10,0 

-,08 1 11,7 

-,06 1 13,3 

-,01 1 15,0 

,27 1 16,7 

,48 1 18,3 

,50 1 20,0 

,74 1 21,7 

,81 1 23,3 

,95 1 25,0 

,98 1 26,7 

1,04 1 28,3 

1,07 1 30,0 

1,09 1 31,7 

1,16 1 33,3 

1,22 1 35,0 

1,24 1 36,7 

1,27 1 38,3 

1,38 1 40,0 

1,42 1 41,7 

1,45 1 43,3 

1,48 1 45,0 

1,50 1 46,7 

1,56 1 48,3 

1,63 1 50,0 

1,64 1 51,7 

1,76 1 53,3 

1,84 1 55,0 
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1,85 1 56,7 

2,01 1 58,3 

2,03 1 60,0 

2,08 1 61,7 

2,16 1 63,3 

2,33 1 65,0 

2,34 1 66,7 

2,52 1 68,3 

2,58 1 70,0 

2,64 1 71,7 

2,70 1 73,3 

2,71 1 75,0 

2,88 1 76,7 

3,16 1 78,3 

3,75 1 80,0 

4,28 1 81,7 

4,51 1 83,3 

4,53 1 85,0 

4,66 1 86,7 

5,13 1 88,3 

5,86 1 90,0 

6,36 1 91,7 

13,76 1 93,3 

14,93 1 95,0 

19,30 1 96,7 

22,68 1 98,3 

23,54 1 100,0 

Total 60  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتوباالعتماد  التفرطحالرياضية لحساب معامل  من العالقةانطالقا المصدر:ّ
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القياسيّألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّمعاملّااللتواءّللرقمّتطورّّ:12ّالملحقّرقمّ
ّ.7111ّ-7112الفرعيةّخاللّالفترةّ

 

tF 
Effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

 ,70 1 1,7 

,78 1 3,3 

,79 1 5,0 

,81 1 6,7 

,81 1 8,3 

,82 1 10,0 

,87 1 11,7 

,89 1 13,3 

,90 1 15,0 

,91 1 16,7 

,94 1 18,3 

,95 1 20,0 

,95 1 21,7 

,98 1 23,3 

,99 1 25,0 

1,01 1 26,7 

1,01 1 28,3 

1,04 1 30,0 

1,06 1 31,7 

1,07 1 33,3 

1,08 1 35,0 

1,09 1 36,7 

1,09 1 38,3 

1,10 1 40,0 

1,11 1 41,7 

1,20 1 43,3 

1,22 1 45,0 

1,24 1 46,7 

1,24 1 48,3 

1,25 1 50,0 

1,27 1 51,7 

1,27 1 53,3 

1,33 1 55,0 

1,36 1 56,7 

1,47 1 58,3 

1,51 1 60,0 

1,60 1 61,7 

1,62 1 63,3 
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1,64 1 65,0 

1,65 1 66,7 

1,71 1 68,3 

1,80 1 70,0 

1,82 1 71,7 

1,84 1 73,3 

1,86 1 75,0 

1,87 1 76,7 

1,87 1 78,3 

1,89 1 80,0 

1,90 1 81,7 

1,90 1 83,3 

1,92 1 85,0 

1,98 1 86,7 

1,99 1 88,3 

2,07 1 90,0 

2,11 1 91,7 

2,74 1 93,3 

2,91 1 95,0 

3,07 1 96,7 

3,47 1 98,3 

3,77 1 100,0 

Total 60  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتالرياضية لحساب معامل االلتواء وباالعتماد  من العالقةانطالقا المصدر:ّ
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معاملّالتفرطحّللرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّتطورّّ:12ّالملحقّرقمّ    
ّ.7111ّ-7112الفرعيةّخاللّالفترةّ

 

tF 
Effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

 -,18 1 1,7 

,35 1 3,3 

,35 1 5,0 

,36 1 6,7 

,41 1 8,3 

,76 1 10,0 

,77 1 11,7 

,83 1 13,3 

,85 1 15,0 

,90 1 16,7 

,95 1 18,3 

,96 1 20,0 

,98 1 21,7 

1,00 1 23,3 

1,01 1 25,0 

1,16 1 26,7 

1,21 1 28,3 

1,27 1 30,0 

1,28 1 31,7 

1,40 1 33,3 

1,47 1 35,0 

1,57 1 36,7 

1,62 1 38,3 

1,77 1 40,0 

1,89 1 41,7 

1,92 1 43,3 

1,99 1 45,0 

2,09 1 46,7 

2,09 1 48,3 

2,31 1 50,0 

2,57 1 51,7 

2,66 1 53,3 

2,70 1 55,0 

2,77 1 56,7 

2,91 1 58,3 

3,46 1 60,0 

3,61 1 61,7 

3,92 1 63,3 
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3,93 1 65,0 

4,09 1 66,7 

4,12 1 68,3 

4,27 1 70,0 

4,36 1 71,7 

4,44 1 73,3 

4,49 1 75,0 

4,78 1 76,7 

4,87 1 78,3 

5,18 1 80,0 

5,26 1 81,7 

5,36 1 83,3 

5,89 1 85,0 

6,20 1 86,7 

6,46 1 88,3 

7,12 1 90,0 

8,42 1 91,7 

12,65 1 93,3 

13,80 1 95,0 

13,96 1 96,7 

17,25 1 98,3 

20,07 1 100,0 

Total 60  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتوباالعتماد  التفرطحالرياضية لحساب معامل  من العالقةانطالقا المصدر:ّ
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ألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّمعاملّااللتواءّللرقمّالقياسيّ:ّتطور19ّّالملحقّرقمّ
ّ.7116ّ-7117الفرعيةّخاللّالفترةّ

 

tF 
Effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

 1,24 1 1,7 

1,26 1 3,4 

1,26 1 5,1 

1,27 1 6,8 

1,27 1 8,5 

1,28 1 10,2 

1,38 1 11,9 

1,40 1 13,6 

1,42 1 15,3 

1,42 1 16,9 

1,43 1 18,6 

1,44 1 20,3 

1,45 1 22,0 

1,47 1 23,7 

1,47 1 25,4 

1,48 1 27,1 

1,48 1 28,8 

1,49 1 30,5 

1,49 1 32,2 

1,49 1 33,9 

1,51 1 35,6 

1,51 1 37,3 

1,52 1 39,0 

1,56 1 40,7 

1,56 1 42,4 

1,57 1 44,1 

1,59 1 45,8 

1,60 1 47,5 

1,61 1 49,2 

1,64 1 50,8 

1,66 1 52,5 

1,67 1 54,2 

1,68 1 55,9 

1,74 1 57,6 

1,74 1 59,3 

1,77 1 61,0 

1,81 1 62,7 

1,82 1 64,4 
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1,82 1 66,1 

1,83 1 67,8 

1,84 1 69,5 

1,87 1 71,2 

1,88 1 72,9 

1,88 1 74,6 

1,91 1 76,3 

1,95 1 78,0 

1,95 1 79,7 

2,01 1 81,4 

2,02 1 83,1 

2,03 1 84,7 

2,13 1 86,4 

2,13 1 88,1 

2,14 1 89,8 

2,16 1 91,5 

2,17 1 93,2 

2,21 1 94,9 

2,22 1 96,6 

2,26 1 98,3 

2,45 1 100,0 

Total 59  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتالرياضية لحساب معامل االلتواء وباالعتماد  من العالقةانطالقا المصدر:ّ
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معاملّالتفرطحّللرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّالشهريّلمجموعاتّاالستهالكّتطورّّ:10ّالملحقّرقمّ
ّ.7116ّ-7117الفرعيةّخاللّالفترةّ

 

tF  
Effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

 ,86 1 1,7 

1,07 1 3,4 

1,18 1 5,1 

1,21 1 6,8 

1,88 1 8,5 

1,91 1 10,2 

2,04 1 11,9 

2,08 1 13,6 

2,09 1 15,3 

2,14 1 16,9 

2,25 1 18,6 

2,32 1 20,3 

2,34 1 22,0 

2,36 1 23,7 

2,44 1 25,4 

2,54 1 27,1 

2,56 1 28,8 

2,57 1 30,5 

2,64 1 32,2 

2,66 1 33,9 

2,81 1 35,6 

2,81 1 37,3 

2,81 1 39,0 

2,84 1 40,7 

3,10 1 42,4 

3,37 1 44,1 

3,41 1 45,8 

3,63 1 47,5 

3,64 1 49,2 

3,68 1 50,8 

3,80 1 52,5 

3,96 1 54,2 

4,10 1 55,9 

4,31 1 57,6 

4,40 1 59,3 
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4,49 1 61,0 

4,79 1 62,7 

4,87 1 64,4 

4,92 1 66,1 

4,97 1 67,8 

5,05 1 69,5 

5,06 1 71,2 

5,15 1 72,9 

5,27 1 74,6 

5,67 1 76,3 

6,06 1 78,0 

6,17 1 79,7 

6,20 1 81,4 

6,34 1 83,1 

6,36 1 84,7 

6,65 1 86,4 

7,05 1 88,1 

7,09 1 89,8 

7,27 1 91,5 

7,37 1 93,2 

7,42 1 94,9 

7,63 1 96,6 

8,23 1 98,3 

9,57 1 100,0 

Total 59  

 
 .14الملحق رقم  على بياناتوباالعتماد  التفرطحالرياضية لحساب معامل  من العالقة: انطالقا المصدر
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استبعادّمجموعةّباستخدامّطريقة2012ّ حسابّمؤشرّالتضخمّاألساسيّلشهرّجانفيّّ:11الملحقّرقمّ
 .(A)الموادّالغذائيةّوالمشروباتّغيرّالكحولية

الرقم 

 القياسي

الوزن 

 (∗𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺)الجديد

الوزن 

 مجموعات االستهالك الفرعية (𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺)األصلي

119.57 21.93 12.48 H1 

108.72 28.41 16.17 H2 

118.45 28.46 16.20 H3 

109.04 4.15 2.36 H4 

96.03 11.14 6.34 H5 

114.88 0.79 0.45 H6 

126.37 11.05 6.29 H7 

122.41 11.17 6.35 H8 

114.51 13.82 7.87 H9 

137.52 62.21 35.40 L1 

122.15 52.40 29.82 L2 

165.84 11.52 6.56 L3 

124.98 16.23 9.23 L4 

149.88 20.88 11.88 L5 

126.4 47.20 26.86 M1 

120.86 10.75 6.12 M2 

93.96 3.42 1.94 M3 

108.47 1.86 1.06 M4 

113.16 20.37 11.59 M5 

126.94 1.36 0.77 M6 

108.13 2.20 1.25 M7 

113.14 53.93 30.69 S1 

123.92 7.42 4.22 S2 

113.14 0.88 0.50 S3 

178.64 13.06 7.43 S4 

125.4 18.55 10.56 S5 

121.75 15.10 8.59 S6 

156.4 142.24 80.95 T1 

152.62 6.77 3.85 T2 

165.93 7.83 4.45 T3 

181.21 61.44 34.97 T4 

117.34 33.11 18.85 T5 

107.24 27.13 15.44 T6 

100 4.21 2.40 E1 

134.15 14.88 8.47 E2 

119.54 7.79 4.43 E3 

243.33 11.64 6.62 E4 

83.07 36.93 21.02 E5 

107.58 1.56 0.89 E6 

103.06 2.41 1.37 E7 

141.38 51.03 29.04 D1 

135.87 36.62 20.84 D2 
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137.58 0.49 0.28 D3 

105.91 1.67 0.95 D4 

369.94 25.60 14.57 D5 

153.7 32.43 18.46 D6 

107.31 0.67 0.38 D7 

112.86 3.32 1.89 D8 

 المجموع 569.10 1000.00 140.69

 
𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺∗ =

𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟔𝟗.𝟏𝟎
. 

 
𝑰𝑷𝑪𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟐(𝑬𝑿𝑨) =

(21.93∗119.57)+(28.41∗108.72)+.....+(3.32∗112.86)

1000
= 𝟏𝟒𝟎. 𝟔𝟗  

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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باستخدامّطريقةّالترجيح2012ّ حسابّمؤشرّالتضخمّاألساسيّلشهرّجانفيّّ:12الملحقّرقمّ
ّالمضاعف.

الرقمّ
 القياسي

الوزنّ
 (∗𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺)الجديد

الوزنّ
المصحح

( 𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺𝝈) 

االنحرافّ
المعيار
𝝈(𝑿) 

الوزنّبعدّ
استبعادّبعضّ

البنود
(𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺) 

مجموعات 

االستهالك 

 الفرعية

124.67 125.47 16.35 7.29 119.20 A1 

219.45 23.64 3.08 18.92 58.28 A2 

167.83 5.47 0.71 15.46 11.02 A3 

159.23 12.96 1.69 19.18 32.39 A4 

305.80 0.44 0.06 75.02 4.34 A5 

103.77 0.20 0.03 16.71 0.44 A6 

162.54 15.65 2.04 23.48 47.88 A7 

176.21 4.35 0.57 40.66 23.04 A8 

183.74 2.34 0.31 49.33 15.05 A9 

122.53 55.56 7.24 6.71 48.58 A10 

178.46 63.47 8.27 3.15 26.03 A11 

183.63 32.22 4.20 3.63 15.23 A12 

163.76 23.38 3.05 5.12 15.58 A13 

155.71 9.62 1.25 13.72 17.20 A14 

140.60 3.13 0.41 11.30 4.61 A15 

119.57 7.68 1.00 12.70 12.71 H1 

108.72 10.54 1.37 11.99 16.47 H2 

118.45 5.07 0.66 24.96 16.50 H3 

109.04 1.57 0.20 11.76 2.41 H4 

96.03 4.10 0.53 12.10 6.46 H5 

114.88 0.25 0.03 13.86 0.46 H6 

126.37 2.50 0.33 19.69 6.40 H7 

122.41 2.11 0.27 23.59 6.47 H8 

114.51 2.91 0.38 21.15 8.01 H9 

137.52 49.22 6.41 5.62 36.06 L1 

122.15 37.61 4.90 6.20 30.37 L2 

149.88 8.00 1.04 11.61 12.10 L5 

126.40 26.91 3.51 7.81 27.36 M1 

120.86 5.69 0.74 8.41 6.23 M2 

93.96 1.76 0.23 8.62 1.98 M3 

108.47 1.95 0.25 4.24 1.08 M4 

113.16 16.27 2.12 5.57 11.81 M5 

126.94 0.41 0.05 14.67 0.79 M6 

108.13 0.96 0.13 10.16 1.27 M7 

113.14 120.68 15.72 1.99 31.26 S1 

123.92 3.25 0.42 10.16 4.30 S2 

113.14 0.34 0.04 11.69 0.51 S3 

178.64 1.80 0.23 32.37 7.57 S4 

125.40 8.70 1.13 9.48 10.75 S5 
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121.75 2.78 0.36 24.17 8.75 S6 

156.40 71.83 9.36 8.81 82.45 T1 

152.62 1.66 0.22 18.10 3.92 T2 

165.93 2.14 0.28 16.24 4.54 T3 

181.21 13.59 1.77 20.12 35.61 T4 

117.34 11.23 1.46 13.12 19.19 T5 

107.24 9.89 1.29 12.21 15.72 T6 

134.15 5.62 0.73 11.78 8.63 E2 

119.54 1.47 0.19 23.66 4.52 E3 

243.33 1.33 0.17 38.90 6.74 E4 

83.07 132.98 17.32 1.24 21.41 E5 

107.58 1.63 0.21 4.25 0.90 E6 

103.06 0.80 0.10 13.46 1.40 E7 

141.38 12.06 1.57 18.82 29.58 D1 

135.87 18.86 2.46 8.64 21.23 D2 

137.58 0.27 0.04 7.98 0.28 D3 

105.91 0.61 0.08 12.09 0.97 D4 

369.94 4.83 0.63 23.59 14.84 D5 

153.70 6.62 0.86 21.78 18.80 D6 

107.31 0.70 0.09 4.22 0.39 D7 

112.86 0.92 0.12 16.06 1.93 D8 

 المجموع  1000.00   130.28 1000.00 133.16

 
 مالحظة:ّتمّاستبعادّثالثةّبنودّبسببّأنّاالنحرافّالمعياريّلهذهّالبنودّيساويّالصفر.
𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺𝝈 =

𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺

𝝈(𝑿)
ّ 

𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺∗ =
𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺𝝈×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟑𝟎.𝟐𝟖
ّ 

𝑰𝑷𝑪𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟐(𝑫𝑷) =
(𝟏𝟐𝟓.𝟒𝟕∗𝟏𝟐𝟒.𝟔𝟕)+(𝟐𝟑.𝟔𝟒∗𝟐𝟏𝟗..𝟒𝟓)+.....+(𝟎.𝟗𝟐∗𝟏𝟏𝟐.𝟖𝟔)

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟑𝟑. 𝟏𝟔ّ 

 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 



 المالحق

231 
 

أهمّالمؤشراتّاإلحصائيةّلتوزيعّمتوسطّالرقمّالقياسيّلمجموعاتّاالستهالكّالفرعيةّّ:13الملحقّرقمّ
%)%,(التخفيضحسبّبعضّمعدالت7116ّّ-7117خاللّالفترةّ .ّ

ّمعاملّالتفرطحّمعاملّاإللتواءّالمنوالّالوسيطّالمتوسطّّمعدلّالتخفيض
(%0, %0)  288.90 211.18 221.91 2.80 2.12 

(%10, %20)  151.56 151.33 221.91 0.59 -0.57 

(%5, %10)  218.12.  211.61 221.91 0.86 -0.34 

(%5, %15)  219.96 219.11 221.91 0.16 -0.46. 

(%5, %20)  149.21 149.43 221.91 0.529 -0.557 

(%5, %25)  146.82 140.13 221.91 0.39 -0.73 

(%2.5, %25)  145.79 138.95 221.91 0.357 -0.73 

(%2, %15)  148.67 148.15 221.91 0.52 -0.44 

(%2, %20)  147.90 143.82 221.91 0.46 -0.533 

(%2, %25)  211.01 228.91 221.91 0.29 -0.84 

(%2, %27)  143.17 136.85 221.91 0.064 -1.07 

  .14نات الملحق رقم ابي: المصدر
 
 
 
 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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باستخدامّطريقةّالمتوسط2012ّ حسابّمؤشرّالتضخمّاألساسيّلشهرّجانفيّّ:14الملحقّرقمّ
. المخفضّعلىّأساسّمعدلّالتخفيض (%2, %25) 

 الرقم القياسي مرتب

 تصاعديا

الوزن 

 األوزان المستبعدة (∗𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺)الجديد

الوزن األصلي 

(𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺) 

مجموعات 

االستهالك 

 الفرعية 

 E5 21.02 مستبعدة / 83.07

93.96 2.63 1.94 1.94 M3 

96.03 8.58 6.34 6.34 H5 

100 3.24 2.40 2.40 E1 

103.06 1.86 1.37 1.37 E7 

103.77 0.58 0.43 0.43 A6 

105.91 1.29 0.95 0.95 D4 

107.24 20.89 15.44 15.44 T6 

107.31 0.51 0.38 0.38 D7 

107.58 1.20 0.89 0.89 E6 

108.13 1.69 1.25 1.25 M7 

108.47 1.43 1.06 1.06 M4 

108.72 21.88 16.17 16.17 H2 

109.04 3.20 2.36 2.36 H4 

112.86 2.56 1.89 1.89 D8 

113.14 41.54 30.69 30.69 S1 

113.14 0.68 0.50 0.50 S3 

113.16 15.69 11.59 11.59 M5 

114.51 10.65 7.87 7.87 H9 

114.88 0.60 0.45 0.45 H6 

117.34 25.51 18.85 18.85 T5 

118.45 21.92 16.20 16.20 H3 

119.54 6.00 4.43 4.43 E3 

119.57 16.89 12.48 12.48 H1 

120.86 8.28 6.12 6.12 M2 

121.75 11.63 8.59 8.59 S6 

122.15 40.36 29.82 29.82 L2 

122.41 8.60 6.35 6.35 H8 

122.53 64.56 47.70 47.70 A10 

123.92 5.71 4.22 4.22 S2 

124.67 158.39 117.03 117.03 A1 

124.98 12.50 9.23 9.23 L4 

125.4 14.29 10.56 10.56 S5 

126.37 8.51 6.29 6.29 H7 

126.4 36.36 26.86 26.86 M1 

126.94 1.05 0.77 0.77 M6 

134.15 11.46 8.47 8.47 E2 

135.87 28.20 20.84 20.84 D2 

137.52 47.92 35.40 35.40 L1 
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𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺∗ =
𝑷𝑶𝑰𝑫𝑺×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟑𝟖.𝟖𝟕
. 

 

𝑰𝑷𝑪𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟐(𝑴𝑻) =
(2.63∗93.96)+(8.58∗96.03)+.....+(63.63∗162.54)

1000
= 𝟏𝟑𝟑. 𝟎𝟏  

 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

137.58 0.37 0.28 0.28 D3 

140.6 6.12 4.52 4.52 A15 

141.38 39.30 29.04 29.04 D1 

149.88 16.08 11.88 11.88 L5 

152.62 5.21 3.85 3.85 T2 

153.7 24.98 18.46 18.46 D6 

155.71 22.86 16.89 16.89 A14 

156.4 109.55 80.95 80.95 T1 

159.23 43.04 31.80 31.80 A4 

162.54 63.63 47.01 47.01 A7 

 A13 15.30 مستبعدة / 163.76

 L3 6.56 مستبعدة / 165.84

 T3 4.45 مستبعدة / 165.93

 A3 10.82 مستبعدة / 167.83

 A8 22.62 مستبعدة / 176.21

 A11 25.55 مستبعدة / 178.46

 S4 7.43 مستبعدة / 178.64

 T4 34.97 مستبعدة / 181.21

 A12 14.95 مستبعدة / 183.63

 A9 14.78 مستبعدة / 183.74

 A2 57.22 مستبعدة / 219.45

 E4 6.62 مستبعدة / 243.33

 A5 4.27 مستبعدة / 305.8

 D5 14.57 مستبعدة / 369.94

 المجموع 1000 738.87 1000 133.01_
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ّ.7116-7117األساسيّالشهريّفيّالجزائرّخاللّالفترةّنتائجّقياسّالتضخمّّ:15الملحقّرقمّ
2012ّ

11ّ17ّ11ّ14ّ15ّ16ّ12ّ12ّ19ّ11ّ11ّ17ّّاألشهر
𝑰𝑷𝑪  

148.71 151.91 154.10 155.49 153.80 153.34 154.16 155.97 156.90 159.95 157.83 158.48 

 %نسبةّالتغير
𝐈𝐍𝐅  7.53 9.34 10.12 10.98 8.98 8.67 8.21 7.19 8.72 9.89 8.09 9.03 

𝐈𝐏𝐂𝐄𝐗𝐀ّّ
140.69 142.18 142.87 143.37 143.88 144.51 144.41 144.63 145.04 145.17 146.59 146.78 

 %نسبةّالتغير
𝐄𝐗𝐀  6.51 7.26 6.67 6.89 7.02 6.93 6.12 5.49 5.49 5.30 4.83 4.73 

𝑰𝑷𝑪𝑬𝑿𝑯𝑻  
151.19 154.97 157.75 159.26 156.83 156.02 157.08 159.36 160.40 164.33 161.36 162.06 

 %نسبةّالتغير
𝑬𝑿𝑯𝑻  8.6 10.8 11.7 12.6 9.9 9.5 8.9 7.9 9.9 11.6 9.2 10.4 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑬𝑫𝑷  
137.52 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.44 141.44 141.44 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑬𝑫𝑷  5.89 8.80 8.39 8.14 7.85 7.55 6.52 6.09 6.40 5.96 5.65 5.44 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷  
133.16 134.65 135.37 135.84 135.71 135.86 136.42 137.05 137.71 138.93 138.36 138.58 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷  4.29 5.48 5.94 6.26 5.57 5.38 5.01 4.20 4.88 5.34 4.64 5.09 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷𝑪𝑽  
143.53 145.53 146.62 147.28 147.03 147.10 147.84 148.73 149.42 151.17 150.31 150.63 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷𝑪𝑽  5.78 7.38 7.86 8.24 7.45 7.24 6.66 5.71 6.53 7.20 5.99 6.47 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑻  
133.01 133.47 133.89 133.69 133.86 134.82 135.17 136.06 137.33 138.09 138.34 139.28 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑻  6.10 5.23 5.71 5.57 4.44 5.01 5.53 4.67 6.20 5.97 6.26 5.77 

ّ
 
 

ّ
 

 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
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2013ّ
11ّ17ّ11ّ14ّ15ّ16ّ12ّ12ّ19ّ11ّ11ّ17ّّاألشهر

𝑰𝑷𝑪  
160.33 160.09 160.91 160.25 159.11 160.22 159.58 161.08 160.31 160.15 158.87 160.30 

 %نسبةّالتغير
𝐈𝐍𝐅  7.81 5.38 4.42 3.06 3.45 4.49 3.52 3.28 2.17 0.13 0.66 1.15 

𝐈𝐏𝐂𝐄𝐗𝐀ّّ
148.49 149.12 148.97 149.11 149.18 149.28 148.66 149.12 149.50 149.64 148.25 148.37 

 %نسبةّالتغير
𝐄𝐗𝐀  5.54 4.88 4.27 4.00 3.68 3.30 2.94 3.10 3.08 3.08 1.13 1.08 

𝑰𝑷𝑪𝑬𝑿𝑯𝑻  
162.80 162.39 163.36 162.49 160.92 162.29 161.45 163.37 162.18 161.94 161.10 162.92 

 %نسبةّالتغير
𝑬𝑿𝑯𝑻  7.68 4.79 3.56 2.03 2.61 4.02 2.78 2.51 1.11 -1.46 -0.16 0.53 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑬𝑫𝑷  
142.63 142.63 142.15 141.87 141.31 142.63 142.63 142.63 144.55 146.96 147.54 147.70 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑬𝑫𝑷  3.72 0.88 0.54 0.35 -0.05 0.88 0.88 0.88 2.24 3.90 4.31 4.43 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷  
139.45 139.50 139.87 139.68 139.31 139.68 139.74 140.27 140.06 140.08 139.27 139.71 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷  4.73 3.60 3.33 2.82 2.65 2.81 2.43 2.35 1.71 0.83 0.66 0.82 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷𝑪𝑽  
152.00 152.16 152.61 152.42 151.86 152.37 152.10 152.76 152.47 152.57 151.39 152.03 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷𝑪𝑽  5.90 4.56 4.09 3.49 3.28 3.58 2.88 2.71 2.05 0.92 0.72 0.93 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑻  
138.39 137.75 137.29 136.63 135.78 136.63 137.74 138.43 138.44 137.56 136.73 137.88 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑻  4.04 3.21 2.54 2.20 1.44 1.34 1.90 1.74 0.81 -0.38 -1.16 -1.00 

 
 
 

 
 
ّ
ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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2014ّ
11ّ17ّ11ّ14ّ15ّ16ّ12ّ12ّ19ّ11ّ11ّ17ّّاألشهر

𝑰𝑷𝑪  
161.40 160.99 162.30 161.34 161.83 164.70 164.88 165.47 166.63 169.96 169.02 168.72 

 %نسبةّالتغير
𝐈𝐍𝐅  0.67 0.56 0.86 0.68 1.71 2.80 3.32 2.73 3.94 6.13 6.39 5.25 

𝐈𝐏𝐂𝐄𝐗𝐀ّّ
148.50 149.79 150.63 150.84 151.27 151.48 152.82 153.22 153.56 153.70 154.05 154.33 

 %نسبةّالتغير
𝐄𝐗𝐀  0.01 0.45 1.11 1.16 1.40 1.47 2.80 2.75 2.71 2.71 3.91 4.02 

𝑰𝑷𝑪𝑬𝑿𝑯𝑻  
164.18 163.24 164.84 163.59 164.11 167.73 167.95 168.70 170.03 174.30 172.90 172.41 

 %نسبةّالتغير
𝑬𝑿𝑯𝑻  0.85 0.52 0.91 0.67 1.98 3.35 4.02 3.26 4.84 7.63 7.32 5.82 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑬𝑫𝑷  
148.61 148.64 148.64 149.15 149.44 149.91 149.93 150.24 154.72 154.72 154.72 154.72 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑬𝑫𝑷  4.19 4.21 4.57 5.13 5.75 5.10 5.12 5.34 7.04 5.28 4.87 4.75 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷  
140.25 140.54 141.10 140.83 140.98 141.86 142.01 142.39 142.76 143.66 143.59 143.67 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷  0.57 0.75 0.88 0.83 1.20 1.57 1.63 1.51 1.92 2.55 3.10 2.83 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷𝑪𝑽  
152.61 152.74 153.66 153.23 153.40 154.58 154.80 155.33 155.87 157.10 156.71 156.69 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷𝑪𝑽  0.40 0.38 0.68 0.54 1.01 1.45 1.78 1.68 2.22 2.97 3.52 3.07 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑻  
138.76 139.62 139.50 139.09 140.00 141.02 140.93 141.15 141.61 141.77 142.91 143.48 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑻  0.27 1.36 1.61 1.80 3.10 3.21 2.32 1.96 2.29 3.06 4.52 4.06 

 
 
 
 
 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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2015ّ
11ّ17ّ11ّ14ّ15ّ16ّ12ّ12ّ19ّ11ّ11ّ17ّّاألشهر

𝑰𝑷𝑪  
168.91 170.00 171.21 170.64 171.36 172.14 170.98 172.85 176.80 176.07 174.80 176.08 

 %نسبةّالتغير
𝐈𝐍𝐅  4.65 5.60 5.49 5.76 5.89 4.52 3.70 4.46 6.10 3.59 3.42 4.36 

𝐈𝐏𝐂𝐄𝐗𝐀ّّ
154.07 155.66 156.51 157.41 158.08 158.46 160.06 161.13 161.77 162.43 163.34 163.87 

 %نسبةّالتغير
𝐄𝐗𝐀  3.75 3.91 3.91 4.36 4.50 4.61 4.73 5.16 5.35 5.68 6.03 6.18 

𝑰𝑷𝑪𝑬𝑿𝑯𝑻  
172.49 173.45 174.92 173.67 174.19 175.01 173.48 175.49 180.32 179.27 177.47 178.87 

 %نسبةّالتغير
𝑬𝑿𝑯𝑻  5.06 6.26 6.11 6.16 6.14 4.34 3.30 4.03 6.05 2.85 2.64 3.75 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑬𝑫𝑷  
154.72 157.14 156.34 156.34 157.14 157.14 157.14 158.83 164.12 164.12 166.22 166.22 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑬𝑫𝑷  4.11 5.72 5.18 4.82 5.15 4.82 4.81 5.72 6.08 6.08 7.43 7.43 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷  
143.99 144.63 145.05 145.34 145.92 146.40 146.36 147.45 148.86 148.73 148.43 148.96 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷  2.66 2.91 2.80 3.20 3.50 3.19 3.06 3.56 4.28 3.53 3.37 3.68 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷𝑪𝑽  
157.00 157.67 158.47 158.53 159.15 159.69 159.50 160.81 162.95 162.59 161.91 162.55 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷𝑪𝑽  2.87 3.23 3.13 3.46 3.75 3.31 3.04 3.53 4.55 3.49 3.32 3.74 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑻  
144.73 144.91 144.35 145.52 146.79 147.62 147.71 149.77 150.27 150.26 151.59 152.73 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑻  4.30 3.79 3.47 4.62 4.86 4.68 4.81 6.11 6.11 5.99 6.07 6.44 
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2016ّ

11ّ17ّ11ّ14ّ15ّ16ّ12ّ12ّ19ّ11ّ11ّّاألشهر
𝑰𝑷𝑪  

177.42 177.06 180.36 182.07 183.31 185.79 184.90 185.67 186.37 185.14 187.97 

 %نسبةّالتغير
𝐈𝐍𝐅  5.04 4.15 5.34 6.70 6.97 7.93 8.14 7.42 5.41 5.15 7.53 

𝐈𝐏𝐂𝐄𝐗𝐀ّّ
166.19 168.33 171.30 171.85 173.50 173.97 174.50 175.83 176.62 177.17 178.70 

 %نسبةّالتغير
𝐄𝐗𝐀  7.86 8.14 9.45 9.17 9.75 9.79 9.02 9.13 9.18 9.08 9.41 

𝑰𝑷𝑪𝑬𝑿𝑯𝑻  
179.53 178.02 180.78 182.94 183.51 186.43 185.22 185.58 186.08 184.37 187.85 

 %نسبةّالتغير
𝑬𝑿𝑯𝑻  4.08 2.64 3.35 5.34 5.35 6.52 6.77 5.75 3.20 2.85 5.85 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑬𝑫𝑷  
166.22 162.89 162.89 165.84 165.84 165.84 178.83 173.58 176.49 170.35 186.12 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑬𝑫𝑷  7.43 3.66 4.19 6.08 5.54 5.54 13.8 9.29 7.54 3.80 12.0 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷  
150.51 150.99 152.27 152.83 153.59 154.47 154.62 155.46 155.70 155.41 156.73 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷  4.53 4.40 4.97 5.15 5.26 5.51 5.64 5.43 4.59 4.50 5.59 

𝑰𝑷𝑪𝑫𝑷𝑪𝑽  
163.89 164.29 166.20 166.91 167.70 168.90 168.96 169.85 170.18 169.67 171.40 

 %نسبةّالتغير
𝑫𝑷𝑪𝑽  4.39 4.19 4.88 5.28 5.37 5.76 5.93 5.62 4.44 4.36 5.86 

𝑰𝑷𝑪𝑴𝑻  
155.03 155.29 155.11 155.84 157.91 158.11 159.62 160.85 160.99 160.19 163.60 

 %نسبةّالتغير
𝑴𝑻  7.12 7.16 7.46 7.09 7.58 7.10 8.06 7.40 7.14 6.61 7.93 
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ّ:16الملحقّرقمّ
ّ

 .مليار دج( :)الوحدة .7114-7111:ّتطورّحجمّالنفقاتّالعموميةّخاللّالفترةّ(11جدولّرقم)
 

1001ّ1001ّ1003ّ1001ّ1005ّ1001ّ1009ّّالسنوات

 نفقاتّالتجهيز
121 109 822 810 810 2218 1016 

ّ-نفقاتّالتسييرّ
628 2010 2098 2100 2100 2162 2181 

 2011 2013 2012 2011 2010 2009 2001ّالسنوات

 نفقاتّالتجهيز
1201 1198 2011 2261 1610 1111 1912 

ّنفقاتّالتسيير
1028 1192 1628 2121 1806 1221 1821 

 .1114-1111قوانين المالية لسنوات  المصدر:                     
 
 
 

   إعادةّالخصمّلدىّبنكّالجزائرّمعد لتطورّ:ّ(7)لّرقمشك
              

 
 .(11.1بيانات الجدول رقم) المصدر:           
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ.7114ّ-7111البتروليةّخاللّالفترةّّوالجبايةّالعاديةّتطورّّ:(1رقم)ّشكل
ّ

 
 .(11.1جدول رقم)بيانات  المصدر:

 
 
 

ّ.7114-2001للفترة  ألسعار اإلنتاج الصناعي للمؤسسات العمومية الرقم القياسي ّتطور (:1شكل رقم)
ّ
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 (.14.1الجدول) بيانات المصدر: ّّّّّّّّ
 
 
 
 
 

ّ.7111-1110 ةالرقم القياسي ألسعار االستهالك لمدينة الجزائر للفترّتطور(:5ّشكلّرقم)
ّ

 
      (.15.1: بيانات الجدول)المصدر              

 
 
 

ّ.7114-1001لمدينة الجزائر للفترة  الرقم القياسي ألسعار االستهالكّتطور(:6ّشكلّرقم)
 

 
 (.16.1: بيانات الجدول)المصدر     
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 .1011-1001الرقم القياسي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خالل الفترة تطور(:7ّجدولّرقم)

 

 1009 1009 1001 1005 1001 1003 1001 1001ّالسنوات

 216.29 229.12 221.19 208.81 206.91 201.18 200.81 200ّالرقمّالقياسي

 / معدلّالتضخم
0.64 3.60 4.47 -1.07 4.21 6.36 7.50 

 1.68 2.86 1.22 2.26 2.98 1.18 2.12 /ّمعدلّالتضخمّالعام

 2011 2011 2011 2013 2012 2011 2010 2009ّالسنوات

 298.82 290.28 262.82 281.6 289.12 210.98 211.61 226.98ّالرقمّالقياسي

 3.39 4.71 3.90 3.18 12.22 4.22 4.24 8.23 معدلّالتضخم

 8.1 1.6 1.91 2.11 6.69 1.11 2.92 1.81ّمعدلّالتضخمّالعام

        Source : - ONS (2012), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 171/2012, Alger, p.13. 
                       - ONS (2016), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 200/2016, Alger, p.11. 

 
 

 .1011-1001للنقل واالتصاالت خالل الفترة  الرقم القياسيتطور(:1ّجدولّرقم)

 

 1009 1009 1001 1005 1001 1003 1001 1001ّالسنوات

 228.92 222.88 216.62 216.91 211.18 222.96 202.11 200ّالرقمّالقياسي

 / معدلّالتضخم
1.25 12.57 7.44 5.28 -0.07 2.20 3.99 

 1.68 2.86 1.22 2.26 2.98 1.18 2.12 /ّمعدلّالتضخمّالعام

 2011 2011 2011 2013 2012 2011 2010 2009ّالسنوات

 269.28 289.18 282.11 281.29 218.12 219.86 211.21 212.62ّالرقمّالقياسي

 معدلّالتضخم
3.58 2.49 2.99 4.51 5.60 -1.05 3.68 11.74 

 8.1 1.6 1.91 2.11 6.69 1.11 2.92 1.81ّمعدلّالتضخمّالعام

        Source : - ONS, (2012), Indice des prix à consommation, Collections statistiques N° 171/2012, Alger, p.13. 
                      - ONS, (2016), Indice des prix à consommation, Collections statistiques N° 200/2016, Alger, p.11. 

ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ

 .1011-1001القياسي للسكن واألعباء خالل الفترة الرقم تطور(:4ّجدولّرقم)

 

 1009 1009 1001 1005 1001 1003 1001 1001ّالسنوات

 211.91 211.18 211.01 228.16 206.11 201.86 200.96 200ّالرقمّالقياسي

 / معدلّالتضخم
0.98 3.76 3.28 8.37 4.06 2.07 1.10 

معدلّالتضخمّ
ّالعام

/ 2.12 1.18 2.98 2.26 1.22 2.86 1.68 

 2011 2011 2011 2013 2012 2011 2010 2009ّالسنوات

 211.81 211.18 212.82 212.89 229.18 222.11 222.82 219.22ّالرقمّالقياسي

 معدلّالتضخم
2.68 1.86 1.37 4.52 1.60 1.30 1.28 6.36 

معدلّالتضخمّ
ّالعام

1.81 2.92 1.11 6.69 2.11 1.91 1.6 8.1 

     Source : - ONS, (2012), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 171/2012, Alger, p.13. 

                     - ONS, (2016), Indice des prix  à  la consommation, Collections statistiques N° 200/2016, Alger, p.11. 

 
 .1011-1001القياسي للمالبس واألحذية خالل الفترة  الرقمتطور(:5ّجدولّرقم)

 

 1009 1009 1001 1005 1001 1003 1001 1001ّالسنوات

 201.21 201.1 201.86 201.28 202.18 202.21 201.06 200ّالرقمّالقياسي

 / معدلّالتضخم
2.08 1.05 0.31 0.86 0.31 -0.27 -0.24 

 1.68 2.86 1.22 2.26 2.98 1.18 2.12 /ّمعدلّالتضخمّالعام

 2011 2011 2011 2013 2012 2011 2010 2009ّالسنوات

 286.28 218.61 228.01 218.96 228.61 222.12 208.18 201.8ّالرقمّالقياسي

 معدلّالتضخم
0.43 2.73 3.68 5.77 7.76 7.13 8.68 13.74 

 8.1 1.6 1.91 2.11 6.69 1.11 2.92 1.81ّمعدلّالتضخمّالعام

       Source : - ONS, (2012), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 171/2012, Alger, p.13. 

                       - ONS, (2016), Indice des prix à la consommation, Collections statistiques N° 200/2016, Alger, p.11. 
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ّ:عــــــــةّالمراجـــــــــقائم
I. .ّالمراجعّباللغةّالعربية

 
العراقّّ-األرقامّالقياسيةّومنهجيةّتطبيقهاّفيّاألنشطةّاالقتصادية، (1111) إبراهيم جواد كاظم  -1

 مجلة  جامعة ديالى للعلوم الصرفة، المجلد السابع، العدد الرابع، العراق. ،-نموذجا
دورّالسياساتّالنقديةّوالماليةّفيّمكافحةّالتضخمّدراسةّ ،(1116)أحمد محمد صالج الجالل   -1

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية م(7111ّ-1991حالةّالجمهوريةّاليمنيةّ)
 العلوم االقتصادية وعلوم التسيير.

، النظريةّومناهجّالسياسةّاالقتصاديةالبطالةّوالتضخم:ّالمقوالتّ، (1117)أسامة بشير الدباغ   -3
 األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

دار وائل للنشر و  ،المصارفّمدخلّتحليليّوّنظريالنقودّّو، (1115)أكرم حداد ومشهور هذلول  -4
 عمان. ،األردن ،التوزيع

الثالثة، ديوان ، الطبعة محاضراتّفيّالنظرياتّوّالسياساتّالنقدية، (1118)بلعزوز بن علي  -5
 المطبوعات الجامعية، الجزائر.

 .االقتصاديّوالنقديّللجزائرّالتطور7111ّالتقريرّالسنويّ، (1114) بنك الجزائر -6
، دار السداد تقريرّحولّمخططّالسياسةّالنقديةّوالتمويلية، (1116)بنك السودان المركزي ّ -7

 للطباعة، الخرطوم.
التضخمّعلىّالنظريةّالتقليديةّللمحاسبةّمعّنموذجّمقترحّّدراسةّاثر، (1116) تيجاني بالرقي  -8

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات الستبعادّاثرّالتضخمّعلىّالقوائمّالمالية
 عباس، سطيف، الجزائر، غير منشور.

 . 1995جانفي  15المؤرخ في  16-95، األمر الرئاسي رقم 19الجريدة الرسمية، عدد  -9
 .1991مارس  16بتاريخ  المؤرخ 17-91المرسوم التنفيذي رقم ، 11الرسمية، عدد الجريدة  -11
  .1991أفريل 14بتاريخ  المؤرخقانون النقد والقرض ، 16 عدد ،الجريدة الرسمية -11
  .1993 أفريل 15بتاريخ  المؤرخ 18-93رقم  التشريعيالمرسوم ، 17عدد  ،الجريدة الرسمية -11
 .1989جويلية  15المؤرخ في  11-89رقم ، قانون 19الجريدة الرسمية، عدد  -13
  .1111أوت  16المؤرخ في  14-11األمر الرئاسي رقم ، 51الجريدة الرسمية، عدد  -14
 .1993 أكتوبر 15 المؤرخ بتاريخ 11-93رقم  التشريعيالمرسوم ، 64عدد  ،الجريدة الرسمية -15
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ديوان المطبوعات الجامعية، ، اإلحصاءّمعّتمارينّومسائلّمحلولة، (1111)جياللي جالطو   -16
 الجزائر.

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.مبادئّاالقتصادّالكلي، (1111)حسام داود وآخرون  -17
 ،مجلة العلوم اإلنسانية ،أزمةّالمديونيةّوّبرامجّالتصحيحّاالقتصادية (،1119)حسين بن طاهر  -18

 جامعة منتوري، قسنطينة. ،المجلد ب ،31العدد 
أدواتّالسياسةّالنقديةّالتيّتستخدمهاّالبنوكّالمركزيةّفيّاقتصادّ ،(1116)حسين كامل فهمي ّ -19

 ، جدة،.63، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، بحث رقم إسالمي
و1966ّّنظامّاألسعارّفيّالجزائرّبينّسنةّمداخلة تحت عنوان :  (1113) الدراجي شعوة  -11

جزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ، ملتقى وطني حول التضخم في ال1929
 أكتوبر. 19و18جيجل،  –جامعة محمد الصديق بن يحي 

، حالة الجزائر السياسةّالماليةّودورهاّفيّتحقيقّالتوازنّاالقتصادي، (1115)دراوسي مسعود ّ -11
 الجزائر.، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة 1991-1114

، دار الحامد للنشر والتوزيع، اإلحصاءّلإلداريينّّواالقتصاديين (1115)دالل القاضي وآخرون   -11
 األردن.

منشور  ،7111-7111الحساباتّاالقتصاديةّلسنواتّ، (1114) الديوان الوطني لإلحصاء  -13
 .669إحصائي رقم 

 ،683منشور إحصائي رقم  ،إحصائياتّالشغلّوّالبطالة، (1114)الديوان الوطني لإلحصاء  -14
، دار المناهج للنشر النقدّوالسياسةّالنقديةّفيّإطارّالفكرّاإلسالميّوالغربي، (1117)رحيم حسين   -15

 والتوزيع، عمان، األردن،.
، مشكلةّالتضخمّفيّمصرّأسبابهاّونتائجهاّمعّبرنامجّمقترحّلمكافحةّالغالء، (1981)رمزي زكي  -16

 الهيئة المصرية للكتاب.
، دار المستقبل العربي للنشر و التضخمّوالتكيفّالهيكليّفيّالدولّالنامية، (1996 )زكيرمزي   -17

 التوزيع، القاهرة،
دار  ،النقودّوالبنوكّواالقتصاد ،(1111 ) روبرت ز.ألبير وآخرون، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق  -18

 المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، الرياض.
مؤشراتّالتضخمّاألساسيّللمملكةّالعربيةّ، (1115)ليام أ. بارنيت و  رياض محمد الخريف و  -19

 /.3/15رقة عمل رقم و دي، و ق النقد العربي السعو ، إدارة األبحاث االقتصادية، صندديةّوالسع
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، دار االستدالليّوصفيّّومبادئّّاإلحصاءّال، (1117) سالم عيسى بدر، عماد غضاب عبابنة  -31
 الطباعة، األردن.و التوزيع  والمسيرة للنشر 

 بيروت. ،دار المنهل اللبناني ،المصرفيّواالقتصادّالنقديّ، (1116)سام الحجار -31
جامعة  ،، أطروحة دكتوراهأفاقّالتنميةّفيّالجزائرّوالسياسةّاالقتصاديةّ، (1111)سليم رضوان   -31

 سطيف، غير منشورة. -فرحات عباس
النقود والبنوك، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   ،اقتصاديات(1996) سليمان بوذياب  -33

 بيروت.
، (7111-1991النقودّوالسياسةّالنقدية:ّمعّاإلشارةّإلىّحالةّالجزائرّ)، (1114)صالح مفتاح   -34

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير.
 القاهرة. ، دار الفجر للنشر والتوزيع،نقودّوالسياسةّالنقديةال، (1115)صالح مفتاح ّ -35
 مصر. ،اإلسكندرية ،االقتصادّالنقدي،ّشبابّالجامعة، (1111)ضياء مجيد الموسوي  -36
اإلصالحاتّاالقتصاديةّفيّالجزائر:ّدراسةّتحليليةّّوالمديونيةّالخارجيةّ، (1116)عبد الباقي روابح   -37

 باتنة، غير منشورة. –، أطروحة دكتوراه، جامعة العقيد الحاج لخضر مقارنة
  ،أثرّإعادةّالهيكلةّالصناعيةّعلىّسوقّالعملّفيّالجزائر ،(1111)عبد الباقي روابح وعلي همال   -38

، ماي 19/31جامعة قسنطينة  – االجتماعيةالمسألة و الملتقى الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي 
 غير منشور.

، دار وائل للنشر مفاهيمّأساسيةّفيّعلمّاالقتصاد، (1999)عبد الرحمان إسماعيل وعريقات حربي ّ -39
 والتوزيع، عمان، األردن.

، الديوان الوطني للمطبوعات الكاملّفيّاإلحصاءّ)الجزءّالثاني( (،1111)عبد الرزاق عزوز   -41
 الجامعية، بن عكنون، الجزائر.

نكّالجزائرّفيّتعقيمّتراكمّاحتياطاتّالصرفّاألجنبيّخاللّالفترةّفعاليةّب، (1114) عبد العزيز طيبة -41
 .11اإلنسانية، جامعة الشلف، العدد و ، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية 7111-7111

ّالتطوراتّظلّفيّالتنميةّوتحدياتّالجزائرّفيّاالستثماراتّسياسة ،(1114) بابا القادر عبد  -41
 الجزائر، غير منشورة. جامعة ،دكتوراه أطروحة ،الراهنةّالعالمية

دورّالسياساتّاالقتصاديةّوالماليةّوالنقديةّفيّتحقيقّمنظومةّ ،(1115)عبد اهلل الصعيدي ّ -43
، مداخلة مقدمة في المؤتمر العربي الخامس حول "المدخل المنظومي في التدريس االستقرارّالنقدي

 ، القاهرة،.والتعلم"، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس
 ر.موفم للنشر والتوزيع، الجزائ ،الجزائريّاالقتصادتسعينياتّّ،(1999) عبد المجيد بوزيدي  -44
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 ، األكاديمية للنشر والتوزيع، األردن.اقتصادياتّالنقودّوالبنوك، (1998)عبد المنعم سيد علي   -45
اقتصاديات شمال ، مجلة اإلصالحّاالقتصاديّفيّالجزائرّوسياسةّالتحريرّ (،1114) علي بطاهر  -46

 جامعة الشلف. ،العدد األول ،إفريقيا
 ثرّاالستثماراتّالعموميةّعلىّاألداءّاالقتصاديّفيّالجزائرا (،1113)وليد محمادي و عمارعماري  -47

و النمو االستثمار و انعكاساتها على التشغيل و المؤتمر الدولي حول تقييم اثار برامج االستثمارات العامة ،
جامعة  ،علوم التسييرو التجارية و . كلية العلوم القتصادية 1114 -1111اإلقتصادي خالل الفترة 

 مارس. 11/11 ،1سطيف
 اإلسكندرية. ،مؤسسة شباب الجامعة ،التضخمّالمالي ،(1985) غازي حسين عناية  -48
القاهرة، ، جامعة مقاييسّالتضخمّفيّمصر،ّمؤتمرّآلياتّالتضخمّفيّمصر، (1991) فتيحة زغلول  -49

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، القاهرة.
 ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن.االقتصادّالكلي ،(1117)فليح حسن خلف   -51
 القاهرة.، دار النهضة العربية، التوازنّالنقديّواقتصادياتّالنقودّ، (1971) فؤاد هاشم عوض -51
االقتصادّالجزائريّمنّتقييمّمخططاتّالتنميةّإلىّتقييمّالبرامجّاالستثماريةّ، (1113) مبارك بوعشة -51

المؤتمر الدولي حول تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل  ،مقارنةّنقديةّ–
علوم و التجارية و لوم االقتصادية . كلية الع1114 -1111االقتصادي خالل الفترة  وواالستثمار والنم

 مارس. 11/11 ،1جامعة سطيف ،التسيير
، دار غريب الركودّاالقتصاديّفيّاإلسالمّوعالجّالتضخمّ، (1111)مجدي عبد الفتاح سليمان  -53

 التوزيع، القاهرة.و النشر و للطباعة 
تداعياتّارتفاعّاألسعارّالعالميةّ (،1119)االجتماعي لجامعة الدول العربية و المجلس االقتصادي   -54

، 83الدورة ،، ورقة عمل مشتركةتأثيرهاّعلىّمستوىّمعيشةّالمواطنّوللموادّالغذائيةّاألساسيةّ
 الخرطوم

التضخمّالركوديّوانعكاساتهّعلىّاقتصادياتّالدولّالناميةّمعّ، (1994)محمد إبراهيم عواد   -55
، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد، كلية التجارة، اإلشارةّإلىّاالقتصادّالمصري
 مصر. ،جامعة  الزقازيق، غير منشورة

دراسةّحالةّّ–دوافعّالتوجهّالحديثّألنظمةّالصرفّالدوليةّّومبرراتّ (،1111) محمد أمين بربري  -56
 .ورقلة -جامعة قاصدي مرباح ،19العدد  ،مجلة الباحث ،-سعرّصرفّالدينارّالجزائري
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عالقاتّالتزامنّالمشتركّبينّّوالعالقاتّالسببيةّ  ،(1117)بن عمر عبد الحق و محمد بن بوزيان   -57
دارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، و أبحاث اقتصادية  ، مجلةتونسّواألسعارّفيّالجزائرّّوالنقودّ ا 

 الجزائر، العدد األول،
 ، بيروت، لبنان.دارّالنهضةّالعربيةاقتصادياتّالنقودّوالمصارف،ّ، (1111)محمد عزت غزالن   -58
 االقتصاديّبالجزائروّتقديرّفعاليةّسياسةّاإلنفاقّالعامّفيّدعمّالنم (،1113)محمد كريم قروف   -59

و النمو االستثمار و انعكاساتها على التشغيل و المؤتمر الدولي حول تقييم أثار برامج االستثمارات العامة ،
جامعة  ،علوم التسييرو التجارية و . كلية العلوم القتصادية 1114 -1111االقتصادي خالل الفترة 

 مارس. 11/11 ،1سطيف
)دراسةّقياسيةّ مصادرّالتضخمّفيّالمملكةّالعربيةّالسعودية، (1111)محمد ين عبد اهلل الجراح   -61

، 17دية والقانونية، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاباستخدامّمدخلّاختباراتّالحدود(
 العدد األول.

، دار االقتصادّالكل ي:ّتحليلّنظريّوتطبيقي، (1116)محمود حسين الوادي وكاظم جاسم العيساوي  -61
 السيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، مركز دراسات الوحدة العربية، مشكلةّالتضخمّفيّاالقتصادّالعربي، (1981)محمود عبد الفضيل   -61
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ّالملخص:
إن مفهوم التضخم األساسي أصبح مع مرور السنين ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من البنوك 

مؤشر أقل مقاييس التضخم تحيزا هذا الالمركزية وخصوصا التي تطبق سياسة استهداف التضخم، باعتبار 
، كما يعد مقياسا مناسبا للتوقع بالمستوى العام لألسعار على االستهالكمقارنة بالرقم القياسي ألسعار 

 المدى الطويل. 
إلى استهداف البنك وهذا راجع  حقق النتائج المرجوةتلم  للجزائرإن سياسة استهداف التضخم 

، كما بدل من مؤشر التضخم األساسي (IPC)المركزي لمعدل التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
التضخم األساسي المعتمد من طرف البنك المركزي ال يتالءم مع األسس النظرية لمفهوم  أن مؤشر

 التضخم األساسي. 
لقد أظهرت نتائج البحث أن طريقة المتوسط المخفض هي الطريقة األمثل لقياس التضخم 

تقرارا من األساسي في الجزائر، كما أظهرت النتائج  أيضا أن معدل التضخم األساسي المتوقع  أكثر اس
 معدل التضخم المالحظ الفعلي. 

؛                    سياسة استهداف التضخم االستهالك؛الرقم القياسي ألسعار  ؛التضخم االقتصاديالكلماتّالمفتاحية:ّ
 .التضخم األساسي                    
 

Résumé : 

Progressivement, le concept d'inflation sous-jacente s'est imposé pour beaucoup de 

banques centrales et notamment celles qui pratiquent une politique de ciblage d'inflation. En 

tant que mesure de l'inflation et contrairement à l'indice des prix à la consommation, l'indice 

d'inflation sous-jacente comporte moins de biais et apparaît comme un outil adéquat 

permettant de prévoir l'indice général des prix sur le long terme. 

 

La politique de ciblage d'inflation en Algérie n'a pas eu les résultats escomptés. A 

défaut de cibler l'indice d'inflation sous-jacente, la banque centrale s'est contentée des taux 

de variations de l'indice des prix à la consommation. Aussi, il faut noter que l'indice 

d'inflation sous-jacente retenue par la banque centrale, est loin d'être cohérente avec les 

bases conceptuelles de la littérature spécialisée. 

 

Les résultats de cette recherche montrent que la méthode de la moyenne tronquée 

semble la meilleure approche pour estimer l'inflation sous-jacente en Algérie. Les résultats 

révèlent également, que le taux d'inflation sous-jacente prévu était plus stable que le taux 

d'inflation réel observé. 

 

Les mots clés :  

 

L’inflation économique ; indice des prix à la consommation ; politique de ciblage 

d'inflation ; l’inflation sous-jacente.  

 


