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I 

 

 احتوالقامة
لالصفحة اموضوعلللللللللللل

للاإهداء
للشكر وتقدير

 XI-I قائمة المحتويات

 ر-أ المقدمة

: سراتيجيةلالس ياسةلالنقديةلالفصللالأ ا  ل  60-1لمفهو

قديةالمبحث اأول: مفهوم، أهداف   2 وتطور السياسة ال

قدية       2 المطلب اأول: مفهوم السياسة ال

قدية           2 الفرع اأول: تعريف السياسة ال

قدية           3 الفرع الثاي: أنواع ومبادئ السياسة ال

قدية بالسياسة ااقتصادية وامالية           5 ونظم سعر الصرف الفرع الثالث: عاقة السياسة ال

قدية       9 المطلب الثاني: أهداف السياسة ال

قيق العمالة الكاملة           10 الفرع اأول: استقرار امستوى العام لأسعار و

قيق معدل مو اقتصادي مرتفع وتوازن ميزان امدفوعات           13 الفرع الثاي: 

اقض بن           15 اأهداف الفرع الثالث: الت

ظريات ااقتصادية      قدية في ال  16 المطلب الثالث: السياسة ال

زي          قدية ي التحليل الكاسيكي والكي  17 الفرع اأول: السياسة ال

دد          يوكاسيكي والكاسيك ا قدية ي الفكر ال  19 الفرع الثاي: السياسة ال

زيالفرع الثالث:           يوكي قدية ي الفكر ال  22 السياسة ال

قدية  23 المبحث الثاني: أدوات السياسة ال

 23 المطلب اأول: اأدوات الكمية     

صمأداة الفرع اأول:            24 معدل إعادة ا

 28 السوق امفتوحة أداةالفرع الثاي:          

 32 ااحتياطي اإجباري أداةالفرع الثالث:          

 35 المطلب الثاني: اأدوات الكيفية     
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II 

 

 36 تأطر اائتمان أداةالفرع اأول:          

 37 الفرع الثاي: التمييز ي اأدوات الكمية         

وعية التكميلية           38 الفرع الثالث: اأدوات ال

 41 المطلب الثالث: الرقابة المباشرة     

اع اأدي           41 الفرع اأول: اإق

 42 : التعليمات والتوجيهاتالفرع الثاي         

 43 الفرع الثالث: اإعام         

قدية  43 المبحث الثالث: إستراتيجية السياسة ال

 45 المطلب اأول: اأهداف العاملة     

معات ااحتياطات           قديةالفرع اأول :   45 ال

قد           45 الفرع الثاي: ظروف سوق ال

 47 المطلب الثاني: اأهداف الوسيطة     

قدية           47 الفرع اأول: اجمعات ال

 49 الفرع الثاي: أسعار الفائدة كهدف وسيط         

قد مقابل العمات اأخرى           49 الفرع الثالث: سعر صرف ال

قدية لاقتصاد الحقيقي      وات نقل أثر السياسة ال  50 المطلب الثالث: ق

اة سعر الفائدة           50 الفرع اأول: ق

اة اائتمان           52 الفرع الثاي: ق

اة أسعار اأصول           55 الفرع الثالث: ق

اة سعر الصرف           57 الفرع الرابع: ق

 59 خاصة الفصل اأول

لامعيشة لقياسلمس تو مؤرا دل  135-61لالفصللالثاي:لحد

 62 المبحث اأول: مفهوم، تطور ومقاربات مستوى المعيشة

 62 المطلب اأول: مفهوم مستوى المعيشة     

 62 الفرع اأول: تعريف مستوى امعيشة         

ددات مستوى امعيشة           67 الفرع الثاي: 

 71 امداخل احددة مستوى امعيشةالفرع الثالث:          
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 75 المطلب الثاني: مستوى المعيشة في الفكر ااقتصادي     

ليل الفكر الرأماي مستوى امعيشة           75 الفرع اأول: 

ليل الفكر ااشراكي مستوى امعيشة           78 الفرع الثاي: 

 79 مستوى امعيشة الفكر اإسامي ليلالفرع الثالث:          

 80 المطلب الثالث: مقاربات مستوى المعيشة     

فعة(           80 الفرع اأول: مقاربة الرفاهية )ام

اجات اأساسية           82 الفرع الثاي: مقاربة ا

 83 الفرع الثالث: مقاربة القدرات )ااستطاعة(         

مية البشرية           84 الفرع الرابع: مقاربة الت

 87 المبحث الثاني: حدود مستوى المعيشة

 87 المطلب اأول: الفقر     

 88 الفرع اأول: تعريف الفقر         

ظريات امفسرة للفقر           91 الفرع الثاي: ال

 93 الفرع الثالث: آثار الفقر         

 96 الفرع الرابع: مؤشرات قياس الفقر         

 102 المطلب الثاني: الرفاهية ااقتصادية     

 102 الفرع اأول: تعريف الرفاهية ااقتصادية         

ليل الرفاهية          اهات   104 الفرع الثاي: ا

 105 الفرع الثالث: مؤشرات قياس الرفاهية ااقتصادية         

 109 المبحث الثالث: مؤشرات قياس مستوى المعيشة

 109 المطلب اأول: المؤشرات ااقتصادية     

 110 الدخلنصيب الفرد من الفرع اأول:          

 113 الفرع الثاي: ااستهاك         

 116 الفرع الثالث: التفاوت ي توزيع الدخل واإنفاق         

 126 المؤشرات ااجتماعية والديمغرافيةالمطلب الثاني:      

 126 ول: امؤشرات ااجتماعيةاأالفرع          

 129 الفرع الثاي: امؤشرات الدموغرافية          
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 130 المطلب الثالث: خطوط الفقر     

 130 الفرع اأول: خط الفقر امطلق         

سي           132 الفرع الثاي: خط الفقر ال

 133 الفرع الثالث: خط الفقر الدوي         

 134 خاصة الفصل الثاني

لامعيشة لتأأثرلالس ياسةلالنقديةلعىلمس تو  200-136لالفصللالثالث:لآ ليا

قدية في التضخم ومستوى المعيشة  137 المبحث اأول: آليات تأثير السياسة ال

 137 ااقتصادية وااجتماعيةالمطلب اأول: مفهوم التضخم وآثار      

 137 الفرع اأول: تعريف وأنواع التضخم         

 141 الفرع الثاي: أسباب التضخم         

 143 الفرع الثالث: اآثار ااقتصادية وااجتماعية للتضخم         

وات تأثير التضخم على مستويات المعيشة       147 المطلب الثاني: ق

مو ااقتصادي وتأثر على مستوى امعيشة          اة ال  147 الفرع اأول: تأثر التضخم عر ق

اة توزيع الدخل وأثر على مستوى امعيشة           149 الفرع الثاي: تأثر التضخم على ق

قيقي أصحاب الدخول الثابتة وأثر على        اة الدخل ا مستوى  الفرع الثالث: تأثر التضخم عر ق
 امعيشة

150 

قدية على معدل التضخم ومستوى المعيشة       151 المطلب الثالث: تأثير السياسة ال

 151 : سياسة استهداف التضخم فرع اأولال         

قدية على مستوى امعيشة ي اأجل القصر           156 الفرع الثاي: تأثر السياسة ال

قدية على مستوى امعيشة ي اأجل الطويل: ثالفرع الثال           158 تأثر السياسة ال

مو ااقتصادي ومستوى المعيشة قدية على ال  160 المبحث الثاني: آليات تأثير السياسة ال

مو ااقتصادي       160 المطلب اأول: مفهوم ال

مو ااقتصادي وطرق قياسه           160 الفرع اأول: تعريف ال

مو ااقتصادي           163 الفرع الثاي: عوامل ال

مو ااقتصادي          ظريات امفسرة لل  163 الفرع الثالث: ال
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مو ااقتصادي على مستوى المعيشة      وات تأثير ال  168 المطلب الثاني: ق

مو ااقتصادي           اة ال  169 بطالة –الفرع اأول: ق

اة مو اقتصادي الفرع            171 تباين ي توزيع الدخل –الثاي: ق

مو ااقتصادي احاي للفقراء           174 الفرع الثالث: ال

مو ااقتصادي ومستوى المعيشة      قدية على ال  176 المطلب الثالث: أثر السياسة ال

اة أسعار الفائدة           176 الفرع اأول: ق

اة اإئتمانالفرع            177 الثاي:ق

اة سعر الصرف           177 الفرع الثالث:  ق

اة سعر الصرف قدية على مستوى المعيشة عبر ق  178 المبحث الثالث: آليات تأثير السياسة ال

 178 المطلب اأول: مفهوم سعر الصرف      

 178 الفرع اأول:  تعريف، وظائف وأنظمة سعر الصرف         

 181 الفرع الثاي: أنواع سعر الصرف         

ظريات امفسرة لسعر الصرف           184 الفرع الثالث: ال

وات تأثير سعر الصرف على مستوى المعيشة       185 المطلب الثاني: ق

مو ااقتصادي           185 الفرع اأول: العاقة بن سعر الصرف وال

 188 الفرع الثاي: العاقة بن سعر الصرف والتضخم          

 189 الفرع الثالث: العاقة بن سعر الصرف والدخل            

قدية على سعر الصرف ومستوى المعيشة       190 المطلب الثالث: أثر السياسة ال

قدية           190 الفرع اأول: الكتلة ال

 192 الفائدةالفرع الثاي: أسعار          

قدية على مستوى امعيشة ي ظل أنظمة الصرف امختلفة           193 الفرع الثالث: فعالية تأثر السياسة ال

 199 خاصة الفصل الثالث

اقعلالس ياسةلالنقديةليلاجزائر  273-201لالفصللالرابع:ل

قد والقرض  قدية قبل صدور قانون ال  202 90/10المبحث اأول: السياسة ال
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 202 المطلب اأول: الجهاز المصرفي الجزائري بعد ااستقال     

 202 (1965-1962)الفرع اأول: مرحلة إضفاء السيادة          

 204 (1969-1966)الفرع الثاي: مرحلة التأميم          

ظام امصري وإصاح            206 1971الفرع الثالث: ال

قدي  الرابع:الفرع     قدية )اإصاح ال وتكييف اإصاح  86/12مرحلة اإصاحات امالية وال
88/06) 

209 

قدية ومقاباتها خال الفترة        213 (1989-1970)المطلب الثاني: الكتلة ال

زائري          قود ي ااقتصاد ا  213 الفرع اأول: عرض ال

قدية الفرع الثاي: امتغرات           216 ال

زائر خال الفرة           قدية ي ا  221 (1989-1970)الفرع الثالث: مقابات الكتلة ال

قدية خال الفترة       224 (1989-1962) المطلب الثالث: السياسة ال

قدية           224 الفرع اأول: أهداف السياسة ال

قديةالفرع الثاي: أدوات السياسة            225 ال

قدية خال الفرة            225 (1989-1962)الفرع الثالث: خصائص السياسة ال

قد والقرض وتعدياته وفي ظل ااتفاق مع المبحث الثاني:  قدية في ظل قانون ال اإصاحات ال
 المؤسسات المالية الدولية

226 

قد والقرض        227 90/10المطلب اأول: قانون ال

قد والقرض           227 الفرع اأول: أهداف قانون ال

قد والقرض            227 90/10الفرع الثاي: مبادئ قانون ال

قد والقرض           ديدة الي استحدثها قانون ال ظيمات ا  230 90/10الفرع الثالث: اهياكل والت

قد والقرضالمطلب الثاني: التعديات الواردة على قانون        233 ال

قد والقرض 01/01الفرع اأول: اأمر رقم            233 امتعلق بال

قد والقرض 03/11الفرع الثاي: اأمر            233 امتعلق بال

قد والقرض 10/04الفرع الثالث: اأمر            235 امتعلق بال

قد والقرض 17/10الفرع الرابع: اأمر            236 امتعلق بال

قدية في ظل ااتفاق مع المؤسسات المالية الدولية       236 المطلب الثالث: اإصاحات ال

 237 (1989الفرع اأول: برنامج ااستعداد اائتماي اأول )ماي          
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 237 (1991الفرع الثاي: برنامج ااستعداد اائتماي الثاي )جوان          

 238 (  1994الفرع الثالث: برنامج ااستقرار ااقتصادي )أفريل          

 240 (1998ماي  -1995الفرع الرابع: اتفاق القرض اموسع )ماي          

قدية  قد والقرض المبحث الثالث: السياسة ال  242 90/10بعد صدور قانون ال

قدية ومقاباتها خال الفترة        242 (2016-1990)المطلب اأول: الكتلة ال

قدية خال الفرة            243 (2016-1990)الفرع اأول: الكتلة ال

قدية           247 الفرع الثاي: امتغرات ال

قدية           252 (2016-1990)خال الفرة  الفرع الثالث: مقابات الكتلة ال

قدية       259 المطلب الثاني: أهداف السياسة ال

قد والقرض           قدية وفق قانون ال  259 90/10الفرع اأول: أهداف السياسة ال

قدية وفق اأمر            260 03/11الفرع الثاي: أهداف السياسة ال

قدية وفق اأمر            261 10/04الفرع الثالث: أهداف السياسة ال

قدية       262 المطلب الثالث: أدوات السياسة ال

صم           262 الفرع اأول: سياسة سعر إعادة ا

ية ااحتياطي اإجباري           265 الفرع الثاي: تق

 266 الفرع الثالث: سياسة السوق امفتوحة         

 271 الفرع الرابع: اأدوات امباشرة         

 273 الرابعخاصة الفصل 

مؤراتهاقعلالفصللاخامس:ل لامعيشةليلاجزائرل  364-274لمس تو

 275 تطور مستوى المعيشة في الجزائر المبحث اأول:

 275 (1986-1962)المطلب اأول: مستوى المعيشة خال الفترة      

 277 الفرع اأول: التعليم         

 278 الفرع الثاي: الصحة         

 279 التشغيلالفرع الثالث:          

 279 (2000-1986)المطلب الثاني: مستوى المعيشة خال الفترة      

 280 الفرع اأول: تراجع القدرة الشرائية للعملة وانتشار الفقر         

 282 الفرع الثاي: التعليم والصحة          
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سن امستوى  على الرغم من التطور الكبر الذي شهد العام خال القرن اماضي، إا أن مسألة 
ظى باهتمام كبر من قبل واضعي السياسات ومتخذي القرارات ي ا تزال  وخفض الفقر امعيشي للسكان

مو ااقتصادي إ  مية امستدامةمفهوم معظم دول العام، خاصة ي ظل اانتقال من مفهوم ال الذي  الت
قيق مستوى معيشي  ،قتضي دعم مبادئ الكرامة اانسانية وامساواة والعدالة على امستوى العاميي هدف 

  للجميع. مقبول

قيق   قيق معدل مو اقتصادي مرتفع ذلكوبغرض  لدولة أن تتدخل على ا بل ابد ،ا يكفي 
مو للطبقات الدنيا ي اجتمع لتضمن فاض مستويات معيشتهاوصول مار هذا ال ، ، وال تعاي من ا

قيق الرفاهية ااقتصادية بااضافة إ تأمن مستوى اجتماعي ائق اات الصحة، التعليم،  و ي 
ظى بأمية بالغة من خال السياسات ااقتصادية  ..السكن.. وعليه، فتدخل الدولة ي اجال ااقتصادي 

  ال مارسها.

قديةياسة تعد السو  العامة للدولة، وال تتخذ من  أدوات السياسة ااقتصاديةمن بن أهم واحدة  ال
شاط ااقتصادي من جهة، وما يشكله  قود بال اا لتدخلها آخذة بعن ااعتبار عاقة ال قدية  امعطيات ال

اخ مائم لتحقيق التوازنات ااقتصادية وااجتماعية الكلية من جهة أخرى. قدي من م  ااستقرار ال

قدية بعدة مراحل م شاط ااقتصادي لقد مرت السياسة ال ن حيث تطورها ودرجة تأثرها على ال
الة وفعالية هذا التأثر، فاحتلت ي القرن التاسع عشر مكان الصدارة باعتبارها اأداة الوحيدة والوسيلة الفع

، لتشهد هذ السياسة تراجعا لفرة من الزمن خاصة مع اأزمة ااقتصادية لتحقيق ااستقرار ااقتصادي
ة  زية ال تقر ،1929العظمى لس ظرية الكي شاط  ى للسياسة امالية ي التأثر علىبفعالية أقو  وظهور ال ال

الة مصاحبة فقط للسيا ،ااقتصادي قدية ي هذ ا حدة  سة امالية للتخفيف منحيث تكون السياسة ال
تصف القرن العشرين على يد زعيم التقل قدية مكانتها مرة أخرى ي م بات ااقتصادية، لتسرجع السياسة ال

سيق بن السياستن لبلوغ اأهداف  قدوية ميلتون فريدمان،كما ظهر تيار آخر يدعو إ ضرورة الت امدرسة ال
شودة.  ام

قدية إحدى اأدوات الوعليه،  رئيسية إدارة ااقتصاد الكلي من خال الدور الذي تعتر السياسة ال
واها ي  مو ااقتصادي والتشغيلمارسه ق ، وخفض الفقر ي امدين القصر والطويل، الرفع من معدات ال

قدية ي اجال  سبية للسياسة ال زين حول الفعالية ال قدين والكي دل القائم بن ال فعلى الرغم من ا
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موااقتصادي، إ فيز ال قدية من حيث  اك العديد من الباحثن امطالبن بدور أوسع للسياسة ال  ا أن ه
فيض البطالة ،ااقتصادي اصل ي الدخل، كوها إسراتيجية فعالة لتخفيض معدات الفقر  و والتباين ا

امية ي ظل سن مستوى امعيشة سواء ي الدول امتقدمة أو ال ، فالسياسة إجراءات إصاحية متكاملة و
قدية قدي لتحقيق ااستقرار ي تتدخل  ال قدي، بالتأثر على العرض ال لتصحيح اإختاات ذات الطابع ال

اتج احلي و  اما يتيح مو  ،اأسعار  .للفقراء اابيأن يكون أفضل لل

فط وال ارتبطت سيا زائر من بن الدول امصدرة لل قدية ااقتصادية ساهاتعتر ا  ما فيها السياسة ال
ات على ات والثماني زائر خال فرة السبعي فط العامي، حيث اعتمدت ا  بشكل كبر بوضعية سوق ال

سن مستوى معيشة مع سياسة نقدية حيادية  نفاقية توسعيةمداخيل احروقات واتبعت سياسة إ بغرض 
فطية  الفرنسي،السكان امتدهورة بفعل ااستعمار  سرت هذ السياسة بعد اأزمة ال لكن سرعان ما ا

ة لامعاكسة  زائر ي اتفاقيات مع امؤسسات امالية الدولية وذلك لتصحيح 1986س ، تا ذلك دخول ا
زائري ة عقب ااختاات اهيكلية ال تعمقت آثارها ي ااقتصاد ا سد ي سياسة نقدية ، 1989 س ما 

ة  كما شهدت  صارمة. زائر ي س قد والقرض  1990ا عرجا هاما 90/10إصدار قانون ال ، والذي شكل م
قدية وامالية وحاما ي مسار اإصاحات  زائرية تفادي ال زائر، حيث حاولت من خاله السلطات ا ي ا

ح  القصور الذي وقع ي اإصاحات ااقتصادية، وماشيا مع سياسة التحول إ اقتصاد السوق عر م
زائر ي تسير ال ك ا قدية وامالية. شؤوناستقالية أكر لب  ال

ابية لإصاحات ااقتصادية امدعومة من طرف  تائج اا امؤسسات امالية على الرغم من اآثار وال
احية ااجتماعية أدى ت الدولية احية ااقتصادية وامالية، لكن من ال اهيكلي إ  عديلطبيق برنامج التمن ال

، هذا باإضافة إ الراجع الكبر رير اأسعارنتيجة  تدهور القدرة الشرائية للمواطن، تفاقم حدة البطالة
زاع الدوالسكن، كما أن  التعليم ،امسجل ي نفقات الدولة على الصحة اخلي وحالة حالة الصراع السياسي وال

ات سامت بشكل كبر ي تردي الوضع امعيشي لأسر الاّأمن ي الباد خاصة خال عشرية الت سعي
رمان وانتشار ي أوساط فئات عريضة من اجتمع خال هذ  زائرية، ما أدى إ زيادة حّدة الفقر وا ا

 الفرة.

زائر مسرها   موية اإصاحيةمع حلول األفية الثالثة، واصلت ا يها للعديد من الرامج الت  وذلك بتب
فط ي اأسواق العامية سن أسعار ال ميةهادفة من وراء ذلك  ،على إثر  مو ااقتصادي والت سن و  ،دعم ال
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قدية امتأتية من ارتفاع  ،. من جانب آخرامستوى امعيشي للمواطن تزامن هذا الوضع مع مشكل الفوائض ال
زائر يتدخل عر ابتكار  ك ا ظومة امصرفية، ما جعل ب أسعار البرول ي اأسواق العامية على مستوى ام

قدية قدي أدوات نقدية جديدة تساهم ي امتصاص السيولة ال ا يظهرمن أجل احافظة على ااستقرار ال  ، وه
قدية مو ااقتصادي والتشغيل  ،التعارض بن أهداف السياسة ال اولة الرفع من معدات ال فمن جانب 

هدف الرفع من امستوى امعيشي، ومن جهة أخرى احافظة على استقرار اأسعار باإضافة إ التوازن 
ارجي.  ا

قدية على مستوى امعيشة ي ي هذا اإطار، جاءت هذ الدراسة إلقاء الضوء على أثر السياس  ة ال
زائر خال الفرة  ا والظروف (2015-1990)ا زائري بعدة مراحل تزام ، وال شهدت مرور ااقتصاد ا

 احلية والدولية.

لا شاليةلادراسة:

قدية واحدة من بن أهم ترتعل تصحيح السياسة ااقتصادية الكلية ال تسمح بوسائل  السياسة ال
امية اموجودة على مستوى ااقتصادااختاات  قدية وعر اأثر  ،سواء ي الدول امتقدمة أو ال فالسياسة ال

ها  واها مك موالذي مارسه ق اصل ي الدخل، فيض و  التشغيل،و  ااقتصادي فيز ال على اعتبار التباين ا
سأها  اتج احلي و  اما يتيح مو  ،ن مستوى امعيشةإسراتيجية فعالة لتخفيض معدات الفقر و أن أفضل لل

 .للفقراء اابييكون 

ا تكمن إشكالية الدراسة ي:   من ه

لتأ ثرلمال لاميشياملالنقديةلعىللالس ياسةمد زائر؟لس وى  ليلا

زئة اإشكالية اأساسية إ اأسئلة الفرعية  ا   التالية:وبغية اإمام حيثيات اموضوع، حاول
تلفب امقصودما  - قدية، وما هي     أدواها؟و  أهدافها السياسة ال
قدي وااقتصادي؟   - قيق ااستقرار ال قدية على   كيف تعمل السياسة ال
تلف حدود؟ ي مستوى امعيشة العوامل امؤثرة ما هي -  ؟ومؤشراته وما هي 
قدية أن  -  تؤثر من خاها على مستوى امعيشة؟ما هي اآليات ال مكن للسياسة ال
زائر ي ظل التغرات احلية والدولية؟ - قدية ومستوى امعيشة ي ا  ما هو واقع السياسة ال
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قدية  السياسة مدى تأثرما  - زائر ال  ؟(2015-1990)خال الفرة  ةامعيشعلى مستوى امطبقة ي ا
:ل لالبح   فرضيا

 الرئيسي واأسئلة الفرعية م تبي الفرضيات التالية:بغرض اإجابة عن التساؤل 
زائر. - قيق الرفاهية ااقتصادية ي ا فيض الفقر و اي ي  قدية أثر إ  للسياسة ال
سن - ابيا ي  قدية ا زائر تساهم السياسة ال ، من خال الرفع من نصيب الفرد من مستوى امعيشة ي ا

قيقي اتج القومي ا  .فيض البطالةو ال
قيق ااستقرار ي امستوى العام لأسعار - اي ي  قدية أثر إ فاظ على القدرة  ،للسياسة ال ما يساهم ي ا

زائر وخاصة الفئات الفقرة الشرائية للمداخيل  . ي ا
اي على الصحة والتعليم  - قدية أثر إ زائر للسياسة ال  مثياباعتبارما أكثر امؤشرات ااجتماعية ي ا
زائر.لمستوى امعيشيل صوبة )مؤشر دموغراي( ي ا اي على معدل ا  ، و أثر إ

زائر. - قدية على امستوى امعيشي ي ا كومي أكر من أثر السياسة ال   أثر السياسة امالية مثلة باإنفاق ا

لأ ميةلادراسة:

قاط أمها:يستمد البحث  موعة من ال  أميته من 
زائر  ااقتصادأن  - ك ا عل قرارات ب قدية، ما  زائري يتعرض بصفة دورية مختلف اإختاات امالية وال ا

قدي وااقتصادي قيق ااستقرار ال اجة إ  وانب ااجتماعية  ،تتأثر كثرا با مع إمال ي أحيان كثرة ا
 ؛ما يؤثر ي الغالب على مستوى امعيشة، هذ اإصاحات

زائر - هوض بامستوى امعيشي ي ا تلف السياسات ال هدفت إ ال فيذ خصوصا  تقييم  ي ظل ت
موية   ؛(2014-2001)الرامج الت

اوز التحليل الوصفي - طق الرياضي و مذجة القياسية استخدام البحث ام قدية  مدى تأثر عر ال السياسة ال
زائر  على مستوى امعيشة دار الذاي لإبطاء الزمي اموزع ي ا باإضافة إ ، (ARDL)بواسطة موذج اا

ر على امدى الطويل )تودا ياياموتو(،  اولةاختبار سببية قرا قدية على ي  قيق  لقياس فعالية السياسة ال
 الرفاهية ااقتصادية وخفض الفقر.

ل

ل
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ل أ هدافلادراسة:

 :قيق ما يلي إ الدراسة دف هذه
ظري - انب ال قدية ومستوى امعيشة اإحاطة با  ؛للسياسة ال
قدية على مستوى امعيشة؛ -  توضيح آلية ومدى تأثر السياسة ال
قديةالسياسة بتقييم أداء  اولة القيام - زائر ي ظل برامج اإصاحات  ال  ؛ااقتصاديةي ا
زائر على عيشة اممستوى مؤشرات حدود و دراسة تطور  -  ؛أنه متغر متعدد اأبعاد اعتباري ا
قدية على مستوى  أثر السياسة قياس - زائرعيشة امال  .(2015-1990)خال الفرة  ي ا

دلادراسة: لحد

قدية  اولت الدراسة السياسة ال احية امكانية، ت زائر، للتعرف على مدى  ومستوى امعيشةمن ال ي ا
زائر اأقق  ظري على واقع ااقتصاد ا يا، فقد يثر ال القياسية  امتدت الدراسة، أما عن حدود الدراسة زم

ة من  ة  1990س ة 2015إ غاية س قدية قبل صدور اسالسي أنعلى أساس  1990، وقد م اختيار س ة ال
قد والقرض  شاط  كانت حيادية 1990 أفريل 14الصادر ي  90/10قانون ال وغر مؤثرة على ال

 .ااقتصادي

: مصادرلالبياا لمهجلادراسةل

هج الوصفي التحليليل ، وذلك بالتوصيف الدقيق بغرض الوصول أهداف الدراسة م ااعتماد على ام
قدية ومستوى امعيشة وات حوري الدراسة امتمثلن ي السياسة ال ليلها ما يهيئ الفرصة لتتبع ق ، ومن م 

قدية على مستوى امعيشة.   لقياسي الكمي لقياس أثر اعتماد اأسلوب اكما م وآليات تأثر السياسة ال
قدية  زائر مستوى امعيشةعلى السياسة ال دار الذاي  ،ي ا هجية حديثة وهي موذج اا بااعتماد على م
ر على امدى الطويل )تودا ياياموتو(، (ARDL)وزع لإبطاء الزمي ام   .باإضافة إ اختبار سببية قرا

قيق أهدافهاو  از الدراسة و  موضوع امتعلقة امختلفة وامصادر امراجععلى العديد من  ااعتمادم  ا

بية الدراسة وتتمثل خاصة ي: الكتب واأحاث والدراسات وامقاات ال نشرت إما  ،بالّلغتن العربية واأج
دوات.   ي اجات احلية والدولية، أو تلك ال نوقشت ي املتقيات وال
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سبة صول عليها من عدّ  فقد اإحصائية وامعلومات معطياتلل بال ة مصادر وذلك للوصول إ م ا
زائر حول  ،اتالوطي لإحصائي الديوانحيث اعتمدت الدراسة على  ،بيانات أكثر دقة ك ا تقارير ب

قدية،  دوق  هاصدر التقارير ال ي ،وزارة امالية، وزارة الصحة، بوابة الوزير اأولالتطورات ااقتصادية وال ص
قد الدو ك الدو ،ال باإضافة إ العديد من ، برنامج اأمم امتحدة اإمائي، تقارير قاعدة بيانات الب

 .اانرنتامواقع الرمية امتاحة على شبكة 

لل:السابقةلادراسا

قدية على مستوى امعيشة، تبن   بعد ااطاع على اأحاث والدراسات امتعلقة موضوع أثر السياسة ال
اولت هذا اموضوع  اك  ،ااقتصادية والفقرمن خال الربط بن السياسة أن أغلب الدراسات السابقة ت وأن ه

قدية ومستوى امعيشة، ومن بن هذ الدراسات قلة   د: ي امراجع ال تربط بن السياسة ال

زائر"لس نةلل-1لل :لدراسةلحاةلا صاد اماليةلعىلالمىلاق :ل"أ ثرلالس ياسةلالنقديةل دراسةلحسشبةلمداي،لبينىا

قدية و  اختبار إ الدراسةهذ  تهدف :2017 زائر للفرة أثر السياسة ال مو ااقتصادي ي ا امالية على ال
دار الذاي لإبطاء الزمي اموزع  بااعتماد على، 1980-2015 وتوصلت الدراسة ، (ARDL)موذج اا
قدية و إ أن  اي ضعيف نسبيا على  اماليةللسياسة ال مو ااقتصادياأثر ا زائر على امدى ا ل ، لطويلي ا

مو ااقتصادي أ توصلت إ اومقارنة أيهما أكثر تأثر  كر مقارنة بأثر السياسة أن أثر السياسة امالية على ال
قدية، كما  ر أثبت ال سبة للمدى الطويلامطوّ إختبار سببية قرا قدية ي  )تودا ياماموتو( رة بال أن السياسة ال

زائري،  ظر للخصوصية الريعية لاقتصاد ا زائر مرتبطة أو مقيدة بالسياسة امالية بال اإسراع  ما يستدعيا
مو عجلة لدفع هيكلية إصاحاتبتبي  سيق أمية إغفال دون، ااقتصادي ال قدية السياستن بن الت  ال
 .الكلي ااقتصادي التوازن قيق ي ااقتصادية السياسة فعالية من يزيد الذي وامالية

للل-2لل ر زائرليلظللالرامجلالومىيةلللجزائرللل قرليلا :ل"ا شاليةلال "،ل2014-2005دراسةلفطمةلحاي،لبينىا

زائر على الفقر، من خال تقييم أثر :ل2014س نةل موية امعتمدة ي ا ت الدراسة موضوع أثر الرامج الت عا
د لتوضيح اأثر على موذج اعتمم اا، كما (2014-2005) السياسات ااقتصادية على الفقر خال الفرة

اتج احلي،  سبة من ال قياسي متعدد امتغرات، وقد توصلت الدراسة إ أن نسبة اإنفاق على الصحة ك
ارجي، باإضافة إ  اتج احلي اإما ونسبة ااعتماد على استراد اأغذية من العام ا نسبة الواردات من ال

فاض ي  زائر، كما توصلت الدراسة إ أن اا هي امتغرات اأكثر تأثرا على تدي مستوى امعيشة ي ا
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زائر شبه الكلي  زائر يبقى مؤقتا وغر مستدم، نتيجة اعتماد ا موية ي ا فيذ الرامج الت معدل الفقر جراء ت
كما أن التحسن الذي سجل ي معدات البطالة م يكن نتيجة   وهو البرول،د ي إيراداها على مورد واح

اصب مؤقتة. ديدة هي م اصب الشغل ا اصب عمل دائمة، بل إن نسبة كبرة من م  إنشاء م
 
ل-3لل   لل لالس ياسا ر ل"د : لبينىا لأ سد، لعزيز ساعيل ا  ل لهلاظم لعبد فار ل لادا لهلمد لعبد دراسة

ل لليا لاليربية لمنلاد ليلعينة لحليلية لتقىمية لدراسة قر: لال ليلماحة ال دارية ل صادية ل2012اق جاء هذا ":
ل العربية وتقومها، وطرح بعض البحث كمحاولة لدراسة السياسات ااقتصادية امعتمدة ي بعض الدو 

فف من حدة الفقر ي تلك الدول، وقد اعتمد البحث على دليل  ديدة ال من شأها أن  السياسات ا
امية، وقد م تطويعه كمؤشر أساليب ااقتصاد الكلي ي مكافحة الفقر أو  اص بالدول ال مية البشرية ا الت

مو ه )البطالة والتضخم وخفض ال د م السكاي(، وقد توصل البحث إ نتيجة مفادها أن اعتماد  ا
ة البحث إ  ي  %7.4ي العراق و %2.5سياسات اقتصادية سليمة مكن من خفض الفقر ي دول عي

زائر، كما أن هذ الدول بإمكاها التخلص من الفقر هائيا ي مدة ا تتجاوز  ة. 20-12ا  س
 

ل-4لل    لل لبىعافية، لرش يد لدراسةلدراسة قر: لال لظاهر لماحة لي فياليها ل لاللية صادية لاق ل"الس ياسة : بينىا

زائرلمنل) اةلا تقىميةل هدفت هذ الدراسة إ إبراز فعالية السياسة  :2011("،لس نةل2010-2000حليليةل
وهري واأساسي ه د من ااقتصادية ي مكافحة الفقر، على اعتبار أن جل هذ السياسات هدفها ا و ا

تلف السياسات ااقتصادية ما فيها  زائر توصل الباحث إ نتيجة مفادها أن  الة ا سبة  الفقر. بال
قدية يكون تأثرها على معدل الفقر ي اأجل امتوسط، أما ي امدى الطويل فلن يتم ذلك إا  السياسة ال

مو امستهدف. سبة لفعالية السياسات ااقتصادية ي  بتهيئة ظروف اإنعاش ااقتصادي لتحقيق ال أما بال
قدية ضعيفة التأثر، ي حن تؤثر السياسة امالية بشكل  خفض الفقر فتوصلت الدراسة إ أن السياسة ال
زائر أمية بالغة، كما أن التدابر ال م  أكر، ولذلك تعتر سياسة اإنفاق العام من بن اأدوات ال توليها ا

إتاحة الشغل وتوفر السكن وامساعدة لعدمي الدخل قد أخفقت بسبب عاملن رئيسين ما: عدم وضعها 
تلف التدابر امتخذة ظرفية ا تؤدي إ  اجات، كما اعترت  ترشيد تدابر السلطات العمومية وضخامة ا

 استئصال هائي للظاهرة.
 

لالل-5ل    :ل"الس ياسا لاميشةةليلسىرية:لدراسةلدراسةلسامرلحاماي،لبينىا صاديةلامواحةللوحس لأ حىا ق

قام الباحث بدراسة مفهوم أحوال امعيشة وطرق قياسه، كما قام بدراسة أثر السياسات  :2010حليلية"،لس نةل
قدية وامالية، وقد ت وصل الباحث ااقتصادية على أحوال امعيشة ي سورية، وذلك بالركيز على السياستن ال



 امقدمة..........................................................................................................................

 د

 

 أن مصطلح أحوال امعيشة واسع جدا، وقد انعكس ذلك على امؤشرات الدالة خال هذ الدراسة إمن 
عليه، فالبعض درسه من خال امؤشرات ااقتصادية الكلية، وآخرون درسو من خال مؤشرات الفقر وعدالة 

اجات العامة، كما قام آخ رون بوضع مؤشرات نوعية التوزيع، وكثر من قام بدراسته على مستوى إشباع ا
سبة لتأثر السياسة امالية على أحوال امعيشة فقد توصل الباحث إ أن تأثر  باإضافة إ مقاييس كمية. بال
و إفادة الفئات  سن أحوال معيشة الفقراء ضئيل، نتيجة عدم عدالة التوزيع والتحيز  كومي على  اإنفاق ا

سبة ل قد والتسليف العشرية اأعلى. أما بال لس ال قدية فقد توصل الباحث إ أن عملية تفعيل  لسياسة ال
ة  23بصدور القانون  اح نسي أد ، مكن2002لس قدية ي التأثر إمن  ابيا على أحوال وات السياسة ال

و القروض الزراعية، وارتفعت حصة القروض  ة تفضيليا  ازت أسعار الفائدة امدي معيشة الطبقات الدنيا؛ فا
و ذوي الدخل احدود من  ة  %7اموجهة  ة  %16إ  2001س ت إصدار تشريعاتأثر ، كما أن 2008س
ديدة لسصصة لتشجيع التمويل الصغر وا عر الصرف على الطبقات الدنيا كانت أكر من آثارها لرتيبات ا

قدية التحكم فيه بشكل جيد كونه ناتج عن  سبة للتضخم فلم تستطع السياسة ال السلبية عليهم. أما بال
 .عوامل غر نقدية، ما جعله يؤثر بشكل سلي على الفئات الدنيا من اجتمع

للل-6لل   شار قرلمعلا  ال صاديةلالليةل لاق :ل"الس ياسا حيلعبدلاجيد،لبينىا أ مدلف يل لالنج دراسةلساملتىفي

هدفت هذ الدراسة إ إبراز العاقة بن السياسات ااقتصادية والفقر،  :2008خاصةلا ىلالىطنلاليري"،لس نةل
قدية قدية فقد توصلت  وعاقتها بالفقر وفيما يتعلق بالسياسة ال ديد العاقة  بإمكاهاالدراسة أن السياسة ال

مو ااقتصادي قدية تواجه صعوبات عديدة ي  بن ال اوخفض الفقر، إا أن السياسة ال رفع مستوى  ا
فيض معدات الفقر ي اأجل  فاإجراءاتامعيشة،  قدية وامؤدية إ رفع دخول الفقراء و التوسعية للسياسة ال

تلف نتائجها ي اأجل الطويل، ويعود معدل الفقر إ مستوا اأول، وبذلك تكون السياسة  القصر قد
قدية التوسعية قد حققت خفض معدل الفقر على حساب ارتفاع التضخم، ما يتطلب ااعتماد على سياسة  ال

 نقدية انكماشية إعادة التضخم إ مستوا اابتدائي.

اولت ال السابقة الدراسات ومراجعة استعراض خال من قدية السياسة أثر موضوع ت على  ال
فرد عن الدراسات السابقة بكوها تتطرق إ موضوع السياسة  الدراسة هذ أن ناحظ مستوى امعيشة، ت

قدية وعاقتها مستوى امعيشة، كما أها تتميز باستخدام دراسة قياسية من خال استخدام موذج دار ال  اا
ر امطورة على امدى الطويل )تودا  باإضافة ،(ARDL) اموزع الزمي لإبطاء ايالذ إ اختبار سببية قرا
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قدية على العاقة  اختبار غرضوذلك ب ،ياياموتو( زائر ي مستوى امعيشةومدى تأثر السياسة ال  امدى ي ا
 .(2015-1990) فرةال خال والطويل القصر

لهيللادراسة:
ها،   يب على إشكالية البحث واأسئلة امتفرعة ع ها، و قق هذ الدراسة اأهداف امرجوة م لكي 

فقد م تقسيم هذ الدراسة إ ستة فصول، تسبقها مقدمة عامة وتليها خامة شاملة، ومكن توضيح مضمون 
 هذ الفصول كما يلي:

حيث م  ،وإستراتيجية السياسة النقديةمفهوم من الدراسة سيخصص لدراسة  الفصل اأول
قدية، أما امبحث الثاي  اول امبحث اأول مفهوم، أهداف وتطور السياسة ال تقسيمه إ ثاثة مباحث؛ يت

قدية   .فيتطرق إ أدواها، ي حن خصص امبحث الثالث لعرض إسراتيجية السياسة ال

اولمن الدراسة  الفصل الثاني ، حيث م ومؤشرات قياس مستوى المعيشةحدود موضوع  سيت
ه إ مفهوم، تطور ومقاربات مستوى امعيشة، ي  تقسيمه إ ثاثة مباحث؛ يتم التطرق ي امبحث اأول م

، أما امبحث حن خصص امبحث الثاي لعرض حدود مستوى امعيشة امتمثلة ي الفقر والرفاهية ااقتصادية
 .مستوى امعيشة الثالث فيتعرض مؤشرات قياس

ليل  الفصل الثالث ، حيث آليات تأثير السياسة النقدية على مستوى المعيشةسيهتم بدراسة و
اول امبحث اأول آليات تأثر  قدية ي التضخم ومستوى امعيشةم تقسيمه إ ثاثة مباحث؛ يت ، السياسة ال

مو ااقتصادي ومستوى امعيشة، ي أما امبحث الثاي فخصص  قدية على ال لدراسة آليات تأثر السياسة ال
قدية على  اة حن خصص امبحث اأخر لدراسة آليات تأثر السياسة ال  .سعر الصرف ومستوى امعيشةق

، حيث م تقسيمه إ ثاثة واقع السياسة النقدية في الجزائرسيخصص لدراسة  الفصل الرابع
قد والقرض يتم التطرق ي امبحث اأول إ مباحث؛  قدية قبل صدور قانون ال ، أما 90/10السياسة ال

قدية  قد والقرض امبحث الثاي فخصص لدراسة اإصاحات ال وتعدياته وي ظل  90/10ي ظل قانون ال
قدية  ااتفاق اول تطور السياسة ال قد مع امؤسسات امالية الدولية، أما امبحث الثالث فيت بعد صدور قانون ال

 .90/10والقرض 
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مستوى المعيشة في الجزائر واقع من هذ الدراسة سيخصص لدراسة  الفصل الخامس
زائرتطور مس ، حيث قسم إ ثاثة مباحث؛ يتم التطرق ي امبحث اأول إومؤشراته ، توى امعيشة ي ا

موية على  صص امبحث الثاي لدراسة أثر الرامج الت زائرو ، أما امبحث مؤشرات مستوى امعيشة ي ا
 .امتغرات ااقتصادية الكلية على مستوى امعيشةبعض أثر الثالث فيتعلق بدراسة 

أثر السياسة النقدية على دراسة قياسية واأخر من هذ الدراسة سيتطرق إ  الفصل السادس
 التطرق يحيث قسم إ ثاثة مباحث؛ م ، (2015-1990) مستوى المعيشة في الجزائر خال الفترة

دار الذاي إ اأول امبحث  مذجة القياسية بواسطة موذج اا الزمي اموزع  لإبطاءأساسيات ال
(ARDL) ه ل امبحث الثايخصص ، ي حن قدية على حدود مستوى  دراسة قياسيةم أثر السياسة ال

قدية على مؤشرات مستوى  ما تضمن امبحث الثالث دراسة قياسية أثر السياسة ال زائر، بي امعيشة ي ا
زائر  .امعيشة ي ا

لادراسة: لصيىا

صول على امراجع امتخصصة  واجهت الدراسة العديد من الصعوبات امتعلقة أساسا با
زائر( واإحصائيات ظري أو ح التطبيقي )حالة ا  ، هذا باإضافةذات العاقة باموضوع سواء ي جانبه ال

 قلة اإحصائيات امتوفرة عن بعض امؤشرات كمؤشر الفقر مثا.و  إ تشعب اموضوع
تلف التقارير، ما ي ،من جانب آخر اك اختاف بن اأرقام واإحصائيات الواردة ي  ه ه جم ع

اقضها ي بعض اأحيان.  تعدد ي تلك امعلومات وت
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 تمهيد:

قيق التوازنات اا يي  ااااظة  لييااي إطار  تيف  تتااية  ال دةث ، تعتمد  خاص  ي ظل التطورات ا
يي ،  ت السياس  ااتتااية  ال درج  مول  من السياسات امختيف  ال ت انت متقدم  أا نامي   الدال سواء 

س  ليو  ضع ااتتاايي أي يال ، ظإن استمرارها ااستقرارها ةعتر مقياسا اطاما أن هذ التوازنات تعد امرآة العا
يي ، ما جعل الدال تسارع اح السياس  ااتتااية  ال مول  ااإ تاميم مدى ظعالي  ا ون من  ، اال بدارها تت

اف احسب الةر  ،ختاات ااتتااية  اذلك حسب يرج  ظعاليتااات هدف أساسا إ معا  اإمن اأيا 
قدة  االسياس  امالي  اسياس  سعر الارف اغرها من السياسات ال  اا السياس  ال د م ااتتااية  السائدة، ا

يي  مياا السياس  ااتتااية  ال ل ي  اتج، العمال ،  ،تش اائي  لاتتااي: اأسعار، ال ال هتم باااات ال
ومي ، مو  ارجي ....  ااستثمار، اايخار، اموازنات ا سابات ا  ازنات ا

قدة  جزء، اإطاري هذا  من السياس  ااتتااية  العام  ليدال ، حيث أها تؤيي يارا  اتعتر السياس  ال
االسياس  ااتتااية  العام  ليدال ، من حيث تأثرها ليى الفعاليات ااتتااية   اإسراتيجي ماما ي توجيه يظ  

م ي التقيبات اا قيق ااستقرار ي االتح ةيم السيول  العام   اأسعارتتااية ، ا بتخفيض معدل التضخم، ات
فيض معدل البطال  مي  ياخل ااتتااي ا ارجي، اخدم  أهداف الت قيق التوازن ا مو ااتتاايي ا ، ارظع معدل ال

قدة . اظ  أياات السياس  ال  ااتتااية ، اسبييه ي ذلك استخدام 

قدة  ما ةتماشى ااأهداف ااتتااية  اةعتر ال فيذ السياس  ال زي امسؤال اأال لن إلداي ات ك امر ب
 امسطرة، الييه م تقسيم هذا الفال إ امباحث التالي :

فهوم، أهداف وتطور السياسة النقدية؛  المبحث آول: 

 المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية؛

 ة السياسة النقدية.المبحث الثالث: إستراتيجي
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 تطور السياسة النقديةأهداف و فهوم،  المبحث آول:

قدي من أمي  بالغ  ايار حاسم   شاط ااتتاايي، اما لاستقرار ال قوي بال نةرا ليعات  الوثيق  ال تربط ال
شاط  اخ مائم ل قدة   اتتااييي توظر م اات ةتميز بالفعالي  اااستقرار، ظإن السياس  ال تعتر ااحدة من أهم 

قيق مو مرتفع معدات الدخل ااستقرار اأسعار المال    يي، ال هدف إ  السياس  ااتتااية  ليى امستوى ال
  . اتوازن ياخيي اخارجي ،امي 

فهوم السياسة النقدية   المطلب آول: 

ونات السياس  ااتتااية ، قدة  إحدى أهم م قدة  موضولا  تعتر السياس  ال ال تتخذ من امعطيات ال
اخ  قدي من م يه ااستقرار ال شاط ااتتاايي من جا ، اما ةش قوي بال لتدخياا آخذة بعن االتبار لات  ال

شاط ااتتاايي من جا  أخرى.  مائم ممارس  ال

 الفرع آول: تعريف السياسة النقدية

يفي  ال قدة  لن ال قد ااائتمان ليتأثر ليى متغرات ااتتااي  تعرر السياس  ال تستخدم ها ضوابط ال
يي ل مباشر أا غر مباشر ليى حجم 1ال قدة  اتؤثر ها بش مول  التدابر ال تتخذها السيطات ال ، ظاي مثل 

قدة  تفوق أمي  ا يفته اشراطه. اأمي  القرض ي السياس  ال قدة  االقرض انوليته ات تي  ال قد ليى الرغم من ال ل
قد هو أساس القرض  . 2أن ال

قدة  قد  ما ةقاد بالسياس  ال قدة  امايم  ليى شؤان ال مول  الوسائل ال تطبقاا السياسات ال
مي  اسائل الدظع ما ةتاءم االةراف  قوي أا  مي  ال ااائتمان، اتتم هذ اهيم  إما بإحداث تأثرات ي 

 .3أا حقن ااتتااي بتيار نقدي جدةد ، ، ااهدف من هذا التأثر إما امتااص السيول  الزائدةااتتااية  اايط
ن تعرةفاا أةض زي مستخدما   اإجراءاتموع  بأها اما م ك امر االتدابر الازم  ال تسمح بتدخل الب

قدة  ليتأثر ليى حجم اائتمان ي إطار توسعي أا تقييدي،  قيقا أهداف السياس  ااتتااية  ل آلياته ال
يي   .4ال

                                           
1
 Bradley R.Schiller, The economy today, MCcraw-hill, New York, 2006, p. 301.  

2  ، ان، ااقتصاد الكليحازم الب تاب، لب دةث  لي  .186، ص. 2006، امؤسس  ا
صرفيلقيل جاسم،  3 نهج نقدي و شر، اأرين، النقود والمصارف:  امد لي تب  ا  .207، ص. 1999، يار ام
زائر، بادئ ااقتصاد الجزئي والمصرفي: الجزء الثانيلبد القاير خييل،  4 امعي ، ا  .150، ص. 2012، يةوان امطبولات ا



...........: سراتيجية..................................................................................الفصللالأو لوا   الس ياسةلالنقديةلمفهو

3 

 

قد ااائتمان االسيول   اتعرف أةضا بأها  ل من ال مول  اإجراءات ال تتخذها الدال  من أجل إيارة 
 .1العام  لاتتااي

قدة  بأها  ن تعرةف السياس  ال مول  من القوالد االوسائل ااأساليب ااإجراءات  انطاتا ما سبق، م
شاط ااتتاايي لتحقيق أهداف  قوي، ما ةتاءم مع ال قدة  ليتأثر ي لرض ال االتدابر ال تقوم ها السيط  ال

ي  معي   .اتتااية  معي ، خال ظرة زم

بادئ الثاني: أنواع  الفرع  السياسة النقدية و

 أوا: أنواع السياسة النقدية
ن التمييز بن ثاث  أنواع من السياس  ماشي  م قدة  اان قدة  التوسعي ، السياس  ال قدة : السياس  ال   ال

قدة    .امرن االسياس  ال
موع : السياسة النقدية التوسعية -1 زة  اإجراءاتتتمثل ي  وك امر ماش  ال تتبعاا الب ااتتاايي ي حال  اان

قدة  ر2لن طرةق زةاية امعراض من السيول  ال سب  أ مي  السيع امعراض  هدف زةاية حجم اسائل  ، اذلك ب من 
شاط ااتتاايي، ح لو أيى ذلك إ معدل تضخمي مقبول ازةاية ي اأسعار. إا أن  الدظع اتسرةع اترة ال

املإتباع هذ السياس  ةؤيي إ زةاية الطيب ا قيق التشغيل ال ك  .استثماري ا امن اأياات ال ةستخدماا الب
زي فيض سعر الفائدة هدف تشجيع اائتمان امر فيذ هذ السياس    .3لت

ز  ألقى لقد  ون الطيب ليى بي ساي، حيث ة قدة  ي أاتات ال ثر من الشك حول ظعالي  السياس  ال ال
بر ليى ااستثمار ل التأثر ال قوي غر مستقر، اتغرات أسعار الفائدة ا تش فيض سعر الفائدة، ذلك ال  أن 

دة  لرأس امال من الافر )مايدة السيول (، ظفي  فاة  ا ح ال تج أثر إذا اترب م هدف تشجيع ااستثمار ا ة
ه أي رظع لاستثمار تج ل فاض ي معدات الفائدة الو اترب من الافر ظإن هذا لن ة ال  اماما بيغ اا  .هذ ا

س من السياس  السابق  ال ةطيق تعرف بأها سي :السياسة النقدية اانكماشية -2 قدي ليى الع اس  التشدي ال
قدي ر  االفعل الير ، ات4ليياا سياس  التساهل ال زي ذانتمثل ي ا ك امر جيم يار من شأه اال ةقوم هما الب ا 

                                           
1
Andrey Chouchane – verdier, Leberalisation Financière et croissance économique: le cas de L’Afrique 

subsaharienne, Harmattan, 2001, Paris, p. 53. 
2
 Carol Sexton et Dat Vovan, Introduction à l’économique, Québec, Canada, 1987, p. 258.    

دي، لمان، ، اقتصاديات النقود والبنوكحسن ب ها 3  .153، ص. 2002، يار ال
 .790، ص. 2006 شر االتوزةع، اأرين،، ترم  لبد اه هشام، الطبع  الثاني ، اأهيي  ليااقتصاد ساموةيسون بول اي. نوريهااس، 4
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قدي شاط ااتتاايي، اامتااص الزةاية ي الرصيد ال قوي ي ال دما  .1ال قدة  ظع اك معدا ترى السيط  ال أن ه
ااائتمان،  اإنفاقتسعى لتقييد إها ، ظتضخميا مرتفعا ازةاية ي اأسعار تقابياا يائما امطالب  بالزةاية ي اأجور

زي ليى  ك امر اال  لتثبيت اأجور  ااإتراضاتقييد اائتمان  ،من حجم اسائل الدظع اإتالاةعمل الب ي 
ذلك برظع سعر  . 2من حجم ااستااك ااإتالالفائدة لتشجيع اأظراي ليى اايخار  ااأسعار، اةقوم 

فاة ، ذلك أن أها السياس   ما ةعاب ليى هذ ن مدراس  ما ظيه ال تد تضر بااتتااي الوط إن م ت
ات تزة هذ السياس  تد اظس  ي اأسد من لبء يةن امشارةع االشر د نفساا غر تايرة ليى ام واق ال تد 

ارجي  اليف اإنتاج ،ا  .3نتيج  ارتفاع ت
امي  ال تعتمد ي الغالب ليى الزرال  امومي  أا ليى : السياسة النقدية المرنة -3 اسب البيدان ال ا ة هذا اا

زي من حجم اسائل  ك امر يث ةزةد الب قدة  مرن ،  ون السياس  ال ارج، لذا ت الدظع تادةر امواي اأالي  إ ا
ار آثار  اال   د مرحي  بيع اااول ي  د مرحي  بدء الزرال  اموةل اااول، اةقيل من حجم هذ الوسائل ل ل

 .4التضخم، اربط حجم اسائل الدظع مع التغرات امومي 
بادئ السياسة النقديةثانيا:   أسس و

مول  من اأسس اامبايئ امتمثي   قدة  ليى   :5ظيما ةييتقوم السياس  ال
دةثثثد طثثثرق مراتبثثث  العميثثث  حفاظثثثا ليثثثى اسثثثتقرارها إ  تنظيييي الجهيييار المصيييرفي: -1 يثثثث تشثثثرط الدالثثث  ضثثثرارة 

قيثثق ااسثثتقرار ي امسثثتوى العثثام لتسثثعار، اتعتثثر هثثذ الوظيفثث  مثثن مةثثاهر السثثياية ليدالثث ، اتقثثوم هثثا لثثن  جانثثب 
زي؛ ك امر  طرةق الب

ثرص ليثى  ها:توفير المدخرات وتنميت -2 وةث ، أي  مي  اايخثار مايةث  أا مع قدة  بتثمن لوامل ت هتم السياس  ال
 زةاية اتشجيع امدخرات؛

اسثبا مثع حجثم السثيع  تنظي عرض النقود في ااقتصاد: -3 قثدي مت اةثتم ذلثك مثن خثال جعثل حجثم العثرض ال
دمات اموجوية ي ااتتااي، الدم إترار سياس  نقدة  تقوم ل قثوي اا قثد بثدان مقابثل )سياسث  ال يى أساس إصدار ال

                                           
موي، 1 دي  مد اشااب  شر، مار،بادئ النقود والبنوك الفو أسام   دةدة لي امع  ا  .96، ص. 1999 ، يار ا
شر، مار، النقود والمصارف واائتمانماطفى رشدي شيح ،  2 دةدة لي امع  ا  .86، ص. 1999، يار ا
، مرجع ساب 3  .153ق، ص. حسن ب ه

امعي ، برات، اقتصاديات النقود والبنوكسيمان بوذةاب ،  4  .100، ص. 1996، امؤسس  ا
ون،  5 زائر، ااقتصاد النقدي والمصرفيمد سح شر االتوزةع، ا  .117، ص. 2003، هاء الدةن لي
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قثثوي،  السثثاي ( إا لضثثرارة اتتاثثاية  ظعييثث ، مثثا ةضثثمن لثثدم اإضثثرار بثثالقيم ااتتاثثاية  مثثثل حفثث، القثثدرة الشثثرائي  لي
ه حداث تقيبات حاية ي اأسعار اتدهور ي التوازنات ااتتااية ؛ تج ل قوي ة  حيث أن التساهل ي لرض ال

قثوي لغثثرض امعثامات مثثا ةتواظثق مثثع حجثم امثثداخيل  الطلييب عليل النقييود:ضيب   -4 ةثثيم الطيثب ليثثى ال ثب ت إذ 
ثثب أن  قثثوي لغثثرض ااحتيثثاط اامضثثارب  ظإنثثه  سثثب  ليطيثثب ليثثى ال ثثدمات، أمثثا بال امختيفثث  احجثثم تثثداال السثثيع اا

جم امعامات امتوتع ؛ ون مسااةا   ة
ب أن اةتم  إدارة نشاط المصارف: -5 يث  شاط اماري  قدة  برسم معام ال ذلك من خال تيام السياس  ال

ح اائتمان حسب مضالف اائتمان الذي ةوجه لاستثمارات قيق التوازن بن لارضي التموةل  ،م ما ةضمن 
 اامستثمرةن.

 لصرفسعر انظ و  والمالية الفرع الثالث: عاقة السياسة النقدية بالسياسة ااقتصادية

اا  قيق اأهداف العييا ليدال  تقوم السيطات العييا بوضع السياس  ااتتااية  ال تتفرع ل ي إطار 
قدة  االسياس  امالي  اا السياس  ال اا لتحقيق اأهداف العام  ليدال ، ام اسياس   سياسات أخرى تتةاظر ظيما بي

امل االتداخل ظيماسعر الارف د نولا من الت اا. ، لذلك   بي
  : عاقة السياسة النقدية بالسياسة ااقتصاديةأوا

ةثثثثثام ااتتاثثثثثايي ي حثثثثثل  مولثثثثث  اإجثثثثثراءات ااأياات الثثثثث ةتبعاثثثثثا ال تعثثثثثرف السياسثثثثث  ااتتاثثثثثاية  بأهثثثثثا 
ات ااتتاثثاية  قدةثث  اتعتثث .1امشثث  اأهثثم هثثدف تسثثعى إليثثه هثثذ ،ااتتاثثاية هامثثا مثثن السياسثث   ازءجثثر السياسثث  ال

قيق ااستقرار ااتتاايي ي ظل اأخرة مو امتوازن هو  شثاط  أي ،ال شاط ااتتاثايي اال اجوي ارتباط اثيق بن ال
قدي،   :العاتات التالي اذلك اظق ال

قوي االدارات ااتتااية ، اهةشر الواتع العميي ليى العات   السياسة النقدية والدورات ااقتصادية: -1 و بن ال
د ارتباما  ساي ليى حد سواء، اما  ةؤ ارب  التضخم أا ال قدة  بااستقرار ااتتاايي، ايارها ي  ط السياس  ال

مو  قيق معدل لال لي قيق ااستقرار ااتتاايي مع  انت أهم أهداف السياس  ااتتااية  العام  هي 
اص  بالبطال  االتض ل ااتتااية  ا يول ااتتاايي، ظإن هذا ةرز لات  امشا ي  با فاض تيم  العمي  الوط خم اا

قيق ااستقرار ااتتاايي اخاص  ي البيدان امتخيف ،  قدة  أن تساهم ي  ن ليسياس  ال قدة ، ابالتا ظيم ال
نا  قدة . م ساي، اذلك باستخدام أياات السياس  ال ارب  ال ارب  التضخم ا قدة   إن  لن طرةق السياس  ال

                                           
اة ،  1 يغازي ل فائس، برات، ضواب  ااقتصاد في السوق اإسا  .8ص.  ،1992، يار ال
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قدة  حسب اتااف ااتتا تي  ال قدة  ال ترتبط بتسير ال ال  التوازن أا ااستقرار ةتعيق بفعالي  السياس  ال اي 
الةراف ااتتااية  السائدة، اتأثرها ليى سيوك األوان ااتتاايةن ارياي أظعاهم )العائات، امؤسسات، 

.  اإيارات( ااايط الدا
قدي إ زةاية  قتصادي:والنشاط اا كمية النقد المتاحة -2 اسيك ةؤيي زةاية حجم العرض ال حسب ال

ون تأثر امباشر ليى مستوى  قدي ة زةون أن اإصدار ال ي س من ذلك ةرى ال امستوى العام لتسعار، ليى الع
قدي سيؤيي ذلك إ التأثر ليى امستو  باستخدامالطيب، ظعن طرةق التغير ي مستوى الطيب  ى العام اإصدار ال

اك طاتات لاطي  ظإن زةاية العرض  ان ه امل، أما إذا  د مستوى التشغيل ال ون ااتتااي ل لتسعار ي حال  
ارف أثر إ الرظع من مستوى ااستثمار. إا أن ظرةدمان  قدي لن ترظع من امستوى العام لتسعار، اإما سي ال

ق د ليى اجوي لات  سببي  تائم  بن لرض ال شاط ااتتاايي خال الدارة ااتتااية ةؤ ، ابالتا مارس 1وي اال
برا ليى مستوى اإنتاج اليى مستوى اأسعار سواء ي اأجل القار أا ي اأجل الطوةل،  قدة  أثرا  السياس  ال

فاض سعر ا، ال توظرها من خال اسائل الدظع قد امتاح  سيؤيي ذلك إ ا د زةاية اسائل ال ما أن ظع لفائدة، 
ن أن تتواصل ح ي حال  ثبات أسعار  از، اتزياي هذ الةاهرة حدة، ام ت ذلك سوف ةؤيي إ ظاهرة اا

قوي هو امؤثر الرئيسي لطيب اإنتاج ااأسعار أةضا. مي  ال  الفائدة، ابالتا ظإن التغر ي 
ثن بواسثطتاا  قدة  اأياة ال م سثاي إ الثوط التثأثر ليثى ااتتاثاي بالتا مثل السياس  ال ثراج مثن ال اا

 امن التضخم إ حال  التوازن ااتتاايي. ،ااتتاايي اانتعاش

ليثى  إن أةث  سياسث  اتتاثاية  متبعث  تسثعى لتحقيثق التثوازن سثواء :ااقتصياديعاقة السياسية النقديية بيالتوارن  -3
اليثى  ،ى نشثاط اتتاثايي مقبثول، امسثتوى غثر تضثخمي لتسثعارامستوى الداخيي اامتمثثل ي اااظةث  ليثى مسثتو 

ثثارجي الثثذي ة ارجيثث ، اسثثتقرار معثثدل الاثثرفلتاةاثثر ي امؤشثثرات اامسثثتوى ا االسياسثث   .2ليثث : تثثوازن امثثدظولات ا
مثثوع هثثذ امؤشثثرات  ماثثا ي حجثثم السثثيول  امتداالثث  ي ااتتاثثاي تثثؤثر ليثثى اسثثتقرار  قدةثث  بتح مثثا .ااتتاثثاية ال

قدةثثث  أن تسثثثتخدم أسثثثعار ظائثثثدة تفضثثثييي  ليقطالثثثات الثثث ترةثثثد  ثثثن ليسياسثثث  ال اا تراهثثثا سثثثببا ي حثثثداث  يلماثثثام

                                           
ل أبدمان،  1 اور، يار امرةخ، الرةاض، ااقتصاد الكلي: النظرية والسياسةماة مد إبراهيم م  .550ص.  ،1999، ترم  
شر ليتوزةع، القاهرة، النقود والسياسات النقديةصا مفتاح،  2  .104، ص. 2005، يار الفجر لي
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ن ها   ،التضخم بيث  لثن طرةثق التثأثر ليثى سثعر  يلمما م ي  أمثام امؤسسثات اأج اظسي ليمؤسسات الوط ز الت امر
 .1الارف
  مالية: عاقة السياسة النقدية بالسياسة الثانيا

مول  اإجراءات االتدابر امالي  ال تتخذها الدال  انطاتا من مبايئ امذهب   تعرف السياس  امالي  بأها 
س أاضالا  ةام ااتتاايي امطبق، اي مرحي  معي  من مراحل تطور اجتمع ال تع ااتتاايي امتبع، اي إطار ال

اي فاءةياخيي  اظراظا يالي  من أجل ضبط ا مي  مواريها امالي  ب اات اإنفاق  ،ل ات ايااا ي  احسن 
قق أهداظا اتتااية  ااجتمالي  اسياسي  اأحيانا ثقاظي  . ظالسياس  امالي  هي صورة من صور تدخل 2امتعدية، ال 

فقات العام  من خال ام ةيم اإةرايات العام  اال شاط ااتتاايي لن طرةق ت   3وازن  العام  ليدال .الدال  ي ال
قدة  لن السياس  امالي  من ناحي  اإجراءات ااأياات امستخدم   ليى الرغم من اختاف السياس  ال

مول  من اإجراءات ال اك  اما، ظإن ه ل م اص  ب قدة  ترتبط إ  لتحقيق اأهداف ا تتخذها السيطات ال
تيك ال ةتم ا وم   بر برنامج ا ةام اماري حد  يف  اأموال ال ةقدماا ال اذها ليتأثر ي حجم ات

وك التجارة  أا بواسط  تغير معدل  اص االعام، ذلك من خال تغير حجم ااحتياطي اإلزامي بالب ليقطالن ا
ام، اإجراء لمييات السوق امفتوح  س التغر ي لجز اموازن  ي تغر حجم الإلاية ا ع ما ة ومي  .  دات ا س

 .4امادرة أغراض موةل العجز اما
قيقي  ليدةن امستحق ليى  قدة  من خال تدرها ليى التأثر ي القيم  ا ما ةتضح اأثر اما ليسياس  ال
فيض معدل التضخم  و  قدة   وم ، لر تأثرها ليى امستوى العام لتسعار، حيث تد ةؤيي توجه السياس  ال ا
وم  من القطاع اماري لسد لجز اموازن ، ما  يف  اتراض ا إ آثار مالي  غر مرجوة، تد تتمثل ي ارتفاع 

ون ي صورة إصدار  مؤشر الرتم ةستدلي توظر مااير أخرى ليتموةل مواجا  ألباء خدم  الدةن امرتفع ، ال تد ت
دات القياسي لتسعا اي مام  إصدار تيك الس بر من ااستقالي ، ر، اإس زي بشرط متعه بقدر  ك امر إ الب

قدة  امتبع  بدرج  لالي  من اماداتي   .5امتع السياس  ال

                                           
1  ، شورة، جامع  جيا اليابس، سيدي بيعباس، نمو ااقتصاديأثر السياسة النقدية والمالية علل الحسيب  مدا تورا غر م رة ي -2016، مذ

 .5، ص. 2017
ي،  2  .90، ص. 2001، يار الوظاء، مار، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركةصا صا
قار مال بن يلاس،  3 ي والوضعي: دراسة  ين اإسا زائر، نةالسياسة النقدية في النظا يداني ، ا  .95، ص. 2007، يار ا
4  ، قد العري، العدي قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إلل ااقتصاد الحقيقيأمد شفيق الشاذ داق ال توبر 39، ص  .24، ص. 2017، أ
 .25امرجع السابق، ص.  5
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مان بعضاما قدة  اامالي  إا أهما ة ل إذن نةرا ليتداخل االتعارض ي اأهداف بن السياستن ال ، ظ
يي  يي أا الطيب ال اما ةؤثر ي حجم اإنفاق ال قيق ااستقرار ي م اما ي  ل م الفعال، ابالتا تساهم 

يي لن طرةق  قدة  ليى حجم اإنفاق ال ارف تأثر السياس  ال ااتتااي الوط ااااظة  لييه. ظفي حن ة
ي يفته اشراطه، ظإن أثر السياس  امالي  ي حجم اإنفاق ال قوي احجم اائتمان امتاح، ات ي التغرات ي لرض ال

ياا امادر موةياا، امن خال اإةرايات العام  ما ظياا القراض  فقات العام ، مقدارها اهي ارف من خال ال ة
تيف الدخول، اأاجه اإنفاق امختيف  لتظراي  اما ليى  ل م دةد، مقدارها امادرها، اتأثر  العام  ااإصدار ا

اص .  اامشرالات العام  اا
وي ا ظ ساي تيجأ الدال  إ زةاية الطيب الفعال لن طرةق العمل ليى زةايته من خال في حاات الر ال

دةد  فيض اإةرايات العام ، أي إحداث لجز ي اميزاني  العام ، االيرجوء إ اإصدار ا فقات العام ، ا زةاية ال
قدة  اأساليب ااأياات قدة ،  لتموةل هذا العجز، اي الوتت نفسه تستخدم السيط  ال ي  امختيف  ليسياس  ال الف

يفته،  فيض سعر الفائدة ابالتا ت ات ااأظراي، ا وح ليعماء االشر قوي احجم اائتمان امم لزةاية لرض ال
اول ليى اائتمان، اهو ما ةطيق لييه  قوي الرخيا "اتسايل شراط ا  .1"سياس  ال

فيض حجم الطيب الفعال، لن طرةق العمل ي حاات التضخم اارتفاع اأسعار، تيجأ اأما   لدال  إ 
فقات العام ، ازةاية اإةرايات العام ، أي إحداث ظائض ي اميزاني  العام  ليدال  اذلك لتقييل  فيض ال ليى 
قدة  اأساليب ااأياات  اا، اي الوتت نفسه تستخدم السيط  ال السيول  ي ااتتااي، اامتااص جزء غر ةسر م

يفته اتاعيب شراطه.ا قوي احجم اائتمان امتاح، ازةاية ت قدة ، لتقييل لرض ال ي  امختيف  ليسياس  ال  لف
قيق معدات   اخ اتتاايي مستقر، ا قدة  اامالي  معا بدار هام ي خيق م إذن، تقوم السياستن ال

اسب مع القدرات اإنتاجي  امتاح ،  مو ااتتاايي تت فاظ ي نفس الوتت ليى معدات مستدام  من ال اا
ما تساهم هاتن السياستن باورة لام  ي التقييل من اآثار السيبي  ال  التضخم ي حداي امعدات امستادظ ، 

شأ جراء التذبذبات االتقيبات ااتتااية  امختيف ، أا ما ةسمى بتقيبات الدارة ااتتااية   .2تد ت
ييا ليى إحدى السياستن يان اأخرى لتحقيق ااستقرار ااتتاايي اظق ما سبق، ةتضح أن اال  تماي 

اذ القرارات ااإجراءات  ال ا سيق بن السياستن ي  فيذ، اابد من إحداث نوع من الت ةعد أمرا غر تابل ليت

                                           
 .340، ص. 2002، يار زهران، لمان، النقود والمصارفأمد زهر شامي ،  1
 .28، مرجع سابق، ص. أمد شفيق الشاذ 2
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قيق مو اتتاايي شامل امستدام ة يي ، اهو  سام ي خيق ظرص لتحقيق اهدف الرئيسي ليسياس  ااتتااية  ال
تج.  العمل ام

 ثالثا: عاقة السياسة النقدية بنظ سعر الصرف
اثثثب   قدةثثث  لاثثثا السياسثثث  اماليثثث  ي ظثثثل نةثثثم أسثثثعار الاثثثرف الثابتثثث ، حيثثثث ت تراجثثثع ظعاليثثث  السياسثثث  ال

فثثاظ ليثثى سثثعر الاثثرف ي اإطثثار امسثثتادف لثثه ثثو ا قدةثث   اصثث  بالسياسثث  ال ، اهثثو مثثا تثثد اإجثثراءات االتثثدابر ا
قدةثث  مواجاثث  التثثداليات ااتميثث  لياثثدمات  ثثزي ليثثى اسثثتخدام أياات السياسثث  ال ثثك امر ةقيثثب بثثدار مثثن تثثدرة الب
ثارجي الث تتمتثع  فتح  ليى العام ا ارجي . اي ظل إتباع نةام سعر الارف الثابت، ظإن ااتتاايةات الاغرة ام ا

قدةثث  تاثثبح غثثر رةثث  انتقثثال رااس اأمثثوال، ااجثثوي  بثثر مثثن السثثيع القابيثث  ليتبثثايل التجثثاري، ظثثإن السياسثث  ال حجثثم 
يي س السياس  امالي  ال تابح تتميز بالفعالي  ظعال  ي التأثر ليى الطيب ال  .1ل

قدةثثث    لتحقيثثثق أمثثثا ي ظثثثل نةثثثم أسثثثعار الاثثثرف امرنثثث ، ظإنثثثه ةثثثتم االتمثثثاي باثثثورة أساسثثثي  ليثثثى السياسثثث  ال
مثثثثو اأهثثثثداف ال قيثثثثق ال رئيسثثثثي  ليسياسثثثث  ااتتاثثثثاية ، اذلثثثثك مثثثثرارا باسثثثثتقرار امسثثثثتوى العثثثثام لتسثثثثعار اصثثثثوا إ 

ثدي  قدة  هي اسثتاداف مسثتوى  يزة اأساسي  ليسياس  ال ون الر ااتتاايي امستوى التشغيل امستادف، حيث ت
ثال ي ظثل نةثثم الاثرف الثابتث مثا هثثو ا قدةثث  ي ليتضثخم، الثيس اسثتاداف سثثعر الاثرف  ثز السياسث  ال مثثا ترت  ، 

ثثر مثثن  قدةثث  تثثدرا أ ح السياسثث  ال قدةثث ، اةسثثام اسثثتاداف التضثثخم ي مثث ظثثل نةثثم الاثثرف امرنثث  ليثثى اجمعثثات ال
ثداي، اهثو  ثزي أغثراض موةثل العجثز امثا ي أضثيق ا ثك امر ثومي امباشثر مثن الب ثون ااتثراض ا ااستقالي ، اة

قدة ما ةعطي ماداتي  أ  .  2ر ليسياس  ال

 أهداف السياسة النقديةالمطلب الثاني: 

دية  م قدة  يسياس لةتفق ااتتاايةون ليى أهداف  اال ال تيفوا ليى أن تيك السياس   ، إا أهم م 
ن لتياء ااتتاايي. قيق اأهداف العام  اادية  الوصول إ أظضل معدل م قدة  تساهم ي  ي ظالسياس  ال

قيق معدات  قيق ااستقرار ي اأسعار،  اائي ، اامتمثي  ي  إطار السياس  ااتتااية  اال تعرف باأهداف ال
اظح  ااختال ي موازةن امدظولات ما ي ذلك ماة  القيم   مو ااتتاايي ام لالي  من العمال ، تعزةز معدات ال

ارجي  ليعمي  فاظ ليى م ،ا  ستوةات مستقرة نسبيا لسعر الارف.من خال ا

                                           
 .29-28امرجع السابق، ص. ص.  1
 .29امرجع السابق، ص.  2
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اا،   شأ ظيما بي ي  التعارض الذي تد ة انت متداخي  بطبيعتاا إا أها تثر أةضا مش هذ اأهداف اإن 
يد ليى أمي   ان ابد من التأ الدار، انتيج  هذا التعارض  ل ما ةعرف بامربع السحري ل الذلك ظاي تش

سيق بن السياسات ااتتااية ي  ااتتااية  تشخياا سييما تبل الت ذا أمي  تشخيب امش   امختيف  من جا ، ا
اذ قدة .من جا  أخرى اإجراءات الازم  لعاجاا البدء ي ا ل بيا ةةار أهداف السياس  ال  ، اظيما ةيي ش

 "N. Kaldorالمربع السحري لكالدور ": أ1شكل رق )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Marie Delaplace, Monnaie et financement de l’économie, Dunod, Paris, 2003, P.118. 

لة الفرع آول: استقرار المستوى العام لأسعار  وتحقيق العمالة الكا

 أوا: استقرار المستوى العام لأسعار
قيق ااستقرار ي امستوى العام لتسعار من   قوي ااائتمان بغرض  م ي لرض ال أهم اأهداف ةعتر التح

اخ  قيقاا، حيث ةؤيي ااستقرار ي امستوى العام لتسعار إ هيئ  ام قدة  إ  اائي  ال تسعى السياس  ال ال
د من اتساع التفاات ي توزةع الدخول إ غر ذلك من اآثار  باإضاظ ، ااإنتاجااتتاايي اافز لاستثمار  إ ا

ابي  ليى ااتتااي     .1اا
إن اآثار السيبي  لتزمات ااتتااية  اخاص  حال  التضخم جعيت هدف استقرار امستوى العام لتسعار 

ن أن ةمن خال استقرار تيم  ا قوي، هدظا اسراتيجيا م مو ااتتاايي، ما ل تحقق من خاله معدات جيدة من ال
                                           

1 Lioyd B. Thomas, Money, Banking and financial markets, Thomson, united states, 2006,  p. p. 423-426. 

اتج اايي  معدل مو ال
 (PIB)اإما 

 توازن ميزان امدظولات
 (PIB)نسب  من 

 معدل البطال 

 معدل التضخم
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زي م ك امر ييف الب و ت تيف الدال امتقدم  تتجه  فاظ ليى استقرار اأسعار، اإلطائه جعل  ام  رئيسي  هي ا
اسب  لتحقيق هذا اهدف، اةأي إلطاء اأالوة  هدف استقرار  قدة  بالطرةق  ام ااستقالي  ي إيارة السياس  ال

 :1اأسعار لتسباب التالي 
قيق هدف استقرار اأسعار  - قدة  بقدرها ليى  ر من أيتتمتع السياس  ال سياس  أخرى، اتدرة أتل ليى  أ

 قيق اأهداف اأخرى ليسياس  ااتتااية ؛
قيق هدف معن  - زي اليدال ، ظالفشل ي  ك امر ميل امسؤالي  ليب إن تعدي اأهداف ةقيل من القدرة ليى 

ن ترةر بااهتمام بأهداف أخرى؛  م
ققا آليا أهداف أخ - قيق هدف استقرار اأسعار  رى، اهو ما لوح، ي العدةد من الدال امتقدم  حيث ةعد 

فض معدل التضخم اتل ي نفس الوتت لجز اموازن  مو ااتتاايي. ،ا قيق ال  موازاة مع 
اتج اايي   مو ي ال قوي امعدل ال مي  ال مو ي  اسب بن معدل ال ةؤيي إ حداث  اإماإن لدم الت

يي  يياختال ااضح بن الطيب ال ارف ي التأثر السيي ليى امستوى العام لتسعار،  ،االعرض ال اأمر الذي ة
يف  بسبب التقيبات ااتتااية  ال تايب ااتتااي ل ااتتاايي هزات أا أزمات ل  .2ابالتا ةتعرض اهي

قوي هي  ،الييه  قدةون بزلام  مييتون ظرةدمان أن العات  بن اأسعار الرض ال لات  خطي  اطرية  ةرى ال
سب ، احسب ظرةدمان ظإن التضخم هو يائما  فس ال قوي تةار ي ارتفاع اأسعار ب مي  ال ماما، ذلك أن زةاية 

سببه زةاية لجز اموازن ، أا تضخم مستوري ناتج من التجارة  بتضخم، ايلييه ي ذلك أن أي بيد مرر 3ظاهرة نقدة 
قدي.معدل م الدالي ، ظاو حتما تد مرر   و مرتفع ليعرض ال

قوي   مي  ال م ي  م ي امستوى العام لتسعار يان التح د صعوب  ي التح قدة   امن م ظالسيطات ال
د لييها امئوة  لفرةدمان، اال  Kظرةدمان ي تالدته الشارة ال لرظت باسم تالدة  معراض ، اهو اأمر الذي أ

ك ام ب ليى أنه ةتحتم ليى الب قدي ةسالد ي توجيه اجمعات ت فاظ ليى معدل مو ثابت ليمعراض ال زي ا ر
قق معدات التضخم امستادظ  ي ظل إطار من  ، ا اتج اايي اإما مو ي ال اسب مع معدل ال قدة  ما ةت ال

 امران  ي هذا التوجيه.

 

 

                                           
 .90مال بن يلاس، مرجع سابق، ص.  1
مد لبد الع 2 عدات الدولرة وفاعلية السياسة النقديةال، أمد رمزي  تب العري ليمعارف، مار، العاقة التبادلية بين   .81ص. ، 2013، ام
مد مبارك،  3 عيم  شر، اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدوليةلبد ال امعي  ليطبال  اال  .328، ص. 1996، الدار ا
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لةاثاني  : تحقيق العمالة الكا
اك إماع بن ااتتاايةن  امل أا مستوى مرتفع من التشغيل من بن  ه ون التوظيف ال ليى أن ة

قدة  مفاوم تعرف بأها مستوى العمال  الذي ةتحقق من  ،اأهداف ال تسعى إلياا السياس  ال امي   االعمال  ال
تج أساسا من التغرات فء لقوة العمل امدني ، مع السماح معدل لايي من البطال ، ة ي   ااستخدام ال امي الدة

امي   ي الذي تتحقق ظيه العمال  ال د ااتتااي اأمرة مثال ليى ذلك  يان ااتتاايي، ا يي  ليب االةراف اهي
دما تال نسب  العمال  إ   .1من إما توة العمل%  95-94ل

فيض معدات البطال  االرظع من معدات التشغيل لن طرةق رظع قدة  إ  مستوى  تسعى السيطات ال
اذ  قدة  ا ن من التوظيف ليمواري الطبيعي  االبشرة ، اليى السيطات ال د أليى مستوى م شاط ااتتاايي ل ال

يب ااتتااي البطال  فيي  بتج ماشي  ي اإنتاج االدخل ااضطرابات  ،ميع اإجراءات ال اما ةراظقاا من لوامل إن
 .2ي العاتات ااجتمالي 

ن أن تستخدم ي التأثر ليى جانب ي هذا اإطار، ة قدة  م مي  أن السياس  ال ةرة  ال رى أصحاب ال
فاض،  قيقي باا العرض ي ااتتااي، من خال استخداماا ي رظع امستوى العام لتسعار، ابالتا ةتأثر اأجر ا

تجن لز  ون ذلك حاظزا ليم قيقي  ليعمل ظي يف  ا فاض الت ةاية طيبام ليى العمال لرظع مستوى اةؤيي ذلك إ ا
زة   ي شاط ااتتاايي. أما أناار امدرس  ال اتج ال قدة  تستطيع التأثر ي زةاية حجم ال ظران أن السياس  ال

فيض معدات الفائدة الذي ةؤيي إ ارتفاع اإنفاق ااستثماري الذي ةتطيب لمال   قيقي، من خال  ا
فاض معدل البطال .إضاظي ، امن م زةاية ال يي ااإنتاج االتوظيف، ابالتا ا  طيب ال

قداي ظام ةران أن  ا ال سب  لا ل يائم، أما بال فيض معدل البطال  بش اا  قدة  ا م السياس  ال
مي  ا ون سببا ي انتشار التضخم، اأن التغرات ي  ما أها ست قيق ذلك ي اأجل الطوةل،  قوي أها تفشل ي  ل

 . 3ذات آثار هام  ي اأجل القار ليى اإنتاج االعمال 

 

 

 

                                           
اري اسراب،  جيمس جوارتي 1 مد، يار امرةخ، الرةاض، قتصاد الكلي: ااختيار العام والاا ااا ر ، ترم  لبد الفتاح لبد الرمان البد العةيم 

 .207ص.  ،1999

رةا الدامري اةسرى السامرائي،  2 شر االتوزةع، اأرين،  البنوك المركزية والسياسات النقديةز  .189، ص. 2006، يار اليازاري العيمي  لي
 .138اح، مرجع سابق، ص. صا مفت 3
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ن  امي  لن طرةقليى العموم، م  :1الوصول إ العمال  ال

وك اايي ، مايدا فعالة تعبئة الموارد المالية تعبئة -1 : اذلك بتحفيز اأظراي اترغيبام ليى اضع مدخراهم ي الب
ل الطاتات اإنتاجي  امعطي  ي امشارةع ااستثمارة  القائم ، اا شك أن العمل ليى لتوجيااا اجا  إنتاجي  استغا

ر اأثر ي تعبئ  امواري امالي ؛ ون له أ ااز اماري، سي  إتام  سوق مالي  انقدة  متطورة، اتفعيل يار ا
ار اا تعبئة الموارد البشرية: -2 مواهب امبدل ، اامبايرات اذلك من خال العمل ليى موةل أصحاب اأظ

وا من بدء نشاطام اإنتاجي بشراط معقول ، تتيح هم  الي  لن طرةق توظر رااس اأموال الازم  هم، ليتم الا
تيف  من  ،تسدةد امال الذي حايوا لييه يان إرهاق ال  قيق ذلك بتوظر أش ن  اول لييه يان مشق ، ام اا

يي ليقراض، اةتم ذلك من خال اجوي جااز ماري نشط التسايات اائتماني ، مث زئي أا ال ل الضمان ا
 اظعال.

عدل نمو  :نيالفرع الثا يزان المدفوعاتو  رتفعاقتصادي تحقيق   توارن 

عدل نمو  أوا:   رتفعاقتصادي تحقيق 
قدة   ةى باهتسعى السياس  ال قيق إحدى اأهداف ااتتااية  امام ، االذي  بر من جانب إ  تمام 

مو ااتتاايي الذي ةعرف ب اضر، اهو رظع ال تيف الدال ي الوتت ا الزةاية طوةي   أنهالسيطات ااتتااية  ي 
قيقي  ، اح ةتحقق هذا اهدف ابد من تعةيم الطات  اإنتاجي  لاتتااي.2اأجل ي نايب الفري من الدخل ا

قدة  لن طرةق  ا الةراف تستطيع السياس  ال د  فض يرج  لدم التأ قدي أن  قيق ااستقرار ال
ثر رغب  ي القيام بامشرالات ااستثمارة ،  تجن أ قدي، اجعل ام ااتتااية  امستقبيي ، ما ةشجع ليى اايخار ال

مو ااتتاايي امستادف مو ا3ابالتا ةتحقق معدل ال قدة  رظع مستوى ال ن ليسياس  ال ما م اتتاايي لن ، 
ثر ازةاية  فيض معدات الفائدة ما ةشجع امستثمرةن ليى زةاية استثماراهم، ابالتا توظيف لمال  أ طرةق 

مو ااة  ي رظع مستوى امعيش  اال  . 4الدخول اااستااك، اما ةاب ي ال
مو ا تواظر امواري إضاظ  إ ما سبق، توجد لوامل أخرى غر نقدة  ةتحتم تواظرها لتحقيق ال اتتاايي 

فأة ولوجي  ااأةدي العامي  ال ون الت اااجتمالي  امائم ، لذلك ظإنه ةتوجب  االةراف السياسي  ،الطبيعي  االف

                                           
، مرجع سابق، ص.  1  .143حسن ب ها

ل ابدمان، مرجع سابق، ص.  2  .455ماة

مد نوري الشمري،  3 شر، النقود والمصارفناظم  تاب ليطبال  اال  .298-297، ص. ص. 1998، الطبع  الرابع ، مدةرة  يار ال
، مرجع سابق، ص.  4  .7أمد شفيق الشاذ
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سيق مع هذ العوامل،  قدة  أن تعمل بالت ذلك مع ليى السياس  ال ات ااتتااية  اأخرى امائم ، اغر سياسالا
اتض  لتهداف ال قيقااام قدة  إ    .1 تسعى السياس  ال

مو ااتتاايي هو احد القاير  امل، ظال قيق التوظيف ال مو ااتتاايي هدف  قيق ال ةرتبط هدف 
قيق معدل مو مستمر  قدة  ليى  ار العمل، لذلك تعمل السيطات ال ليى امتااص الزةاية أا الفائض ي ل

وة  ي اسب اتشغيل اإضاظات الس دةدة االعاطي  سابقا.ةت   اأةدي العامي  ا
دي أا مرغوب ظيه ليس باأمر الاائب،   ادف  مو ااتتاايي  ةرى ظرةدمان أن اضع معدل لال لي

تاج إليه،  مو ترغبه أا  ديا لي اك معدا  رة ليقول مقدما أن ه اك طرةق  ي اجتمعات ا اذلك ي توله: "ليست ه
اك مع اويات اأظراي الذةن أا القول أن ه ل  يي ل اتج ال مو هو ال ن معدل ال خفض، ال دل لال اآخر م

قيق طموحاهم بامعدل السييم".  حوا ي 
يزان المدفوعات ثانيا  : تحقيق توارن 

ون هذا   قدة  اامالي  االتجارة  مع بقي  يال العام، اة سد ميزان امدظولات لدال  ما لات  الدال  ال
س ا ر من مدظولاته ليخارج االع ارجي بالعمي  الاعب  أ ون استاماته من العام ا دما ت ميزان ي صا الدال  ل

اا من أجل  صحيح، اتسعى ميع الدال ماما اختيفت يرج  تطورها ااتتاايي إ جعل هذا اميزان ميل إ صا
زان ذهي ااحتياطيات من ظالعجز ي ميزان امدظولات ةع أن الدال   العمي  الاعب . اااظة  ليى ما لدةاا من 

قدة   ن تغطي  هذا العجز إا بالسحب ليى احتياطاته ال بي ، اا م ثر ما تستيم باورة جارة  بالعمي  اأج تدظع أ
بي  أا بيع بعض موجوياته ح  ،اأج اول ليى بعض ام ةرتب ليى ، مع ما ااإلاناتأا لن طرةق ااتراض أا ا

ي  ارجي  ليعمي  الوط  .  2ذلك من آثار سيبي  ليى القيم  ا
ام  فيف العجز ي ميزان امدظولات من خال رظع سعر إلاية ا برا ي  قدة  يارا  تؤيي السياس  ال

حاا لعمائاا، ظيتسبب ذلك ي  وك التجارة  إ رظع أسعار الفائدة ليى القراض ال م فاض الذي ةدظع الب ا
فاض أسعار السيع اايي ، اأمر الذي ةشجع  دمات، ما ةؤيي إ ا حجم اائتمان االطيب اايي ليى السيع اا
ما أن ارتفاع أسعار الفائدة اايي  ةعتر  دمات اايي ،  امستوريةن من خارج البيد ليى زةاية استرايهم من السيع اا

بي  ليداخ بي ، امن م تقييل العجز ي لامل جذب لتموال اأج ل، اهذا من شأنه زةاية تدظق رااس اأموال اأج

                                           
1 Lioyd B. Thomas, op. cit, p. 428. 

رةا الدامري اةسرى السامرائي، 2  .191مرجع سابق، ص.  ز
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قق التوازن ي ميزان امدظولات ي حال ، 1ميزان امدظولات قدة  تد  سياس  تعوم  إتباعاةرى البعض أن السياس  ال
ثر ظعالي   ون أ قيق ذلكيسعر الارف، أما ي حال  ثبات سعر الارف ظإن السياس  امالي  ت  2. 

قدة  إتباع إجراءات تاحيحي  اختال  ب ليى السيطات ال اك من ااتتاايةن من ةرى أنه  ما أن ه
اظي  ليحاول ليى تراض  انت الدال  متيك احتياطات نقدة  صغرة، اليست ها القدرة ال يما  ميزان مدظولاها، 

ارج بشراط ميسرة، ابالتا ظإن نةام التعوم انت الدال  متيك احتياطات من ا يما  ثر ماءم ، ا ال  أ  ي هذ ا
ثر ماءم  مع أاضالاا ةام التثبيت ةعتر أ اذ إجراءات تاحيحي ، لذلك ظ اج  إ ا فضت ا برة ا  .3نقدة  

قوي اائتماني  ياخل ااتتااي الوط ارظع أسعار الفائدة ةيعب يارا مي  ال د أن تقييل  ذا  برا ي   اه
ل حال  تطبق ظياا، اإما  فس الدرج  ي  خفض العجز ي ميزان امدظولات، إا أن آثار هذ اإجراءات ا تتم ب

ثر من الةراف االعوامل اأخرى  .4ةعتمد اأمر ليى 

 : التناقض بين آهداف ثالثالفرع ال

اسق  مع بعضاا البعض، مث  ثرا من اأهداف السابق  مت مو رغم أن  ل هدف العمال  امرتفع  مع ال
اسق ا ةتحقق يائما، ظادف استقرار  ن هذا الت ااتتاايي، أا استقرار سعر الفائدة مع استقرار اأسواق امالي ، ل
دما  امستوى العام لتسعار تد ةتعارض مع هدف استقرار سعر الفائدة امستوى العمال  امرتفع ي اأجل القار، ظع

ون ااتتا ك ة خفض  ظإن التضخم اأسعار الفائدة تد تبدأ ي اارتفاع، اإن أتدم الب اي ي حال  رااج ابطال  م
دات، ابالتا  دات ظسوف ةرتفع السعر السوتي ليس ع ارتفاع سعر الفائدة من خال شراء الس زي ليى م امر

خفض سعر الفائدة السوتي. ن من ناحي  أخرى، ظإن لمييات الشراء من ة السوق امفتوح  تسبب زةاية ي  ال
قدي، اهذا تد ةرظع معدل ارتفاع امستوى العام لتسعار أي ةثر التضخم قدة ، امن م زةاية العرض ال . 5القالدة ال

                                           
امل مراان،  1 ج اإصاح ااقتصاديمد  يي  التجارة، جامع  لن مس، فعالية السياسة النقدية واائتمانية وبرنا ، اجي  العيمي  لاتتااي االتجارة، 

 .652، ص. 1994
شر االتوزةع، اأرين، دور السياسة النقدية في ااستقرار والتنمية ااقتصاديةابري، مد ضيف اه القط 2  .24، ص. 2010، يار غيداء لي
 .141صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  3

ميد،  4 ي: تحليل كليلبد امطيب لبد ا ستوى ااقتصاد القو يل العربي ، القاهرة، السياسات ااقتصادية علل  مول  ال  .93ص. ، 2003، 

ات ،  5 دخل حديث للنظرية النقدية وآسواق الماليةنظرية النقود والبنوك وآسواق أمد أبو الفتوح ال ي ، المالية:  تب  امطبع  اإشعاع الف ، م
درة ،   .133-132، ص. ص. 2002اإس
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ع التضخم ي اأ ي م قدي ل فض معدل مو العرض ال زي أن  ك امر ا من سعر القار جلم إذا أراي الب ، ظإن 
زي ي مواتف صعب الفائدة امعدل  ك امر  .1البطال  تد ةزةد، ظالتعارض بن اأهداف تد ةضع الب

مو ااتتاايي مع   قيق هدف رظع معدل ال قدة   دما ترةد السيطات ال دث التعارض أةضا ل ن أن  ام
مو ااتتاا يي ستؤيي إ هدف التوازن ي ميزان امدظولات، أن إتباع سياس  نقدة  توسعي  هدف رظع معدل ال

ون ماحوب   ما أن مثل هذ السياس  ت قيقي االدخل القومي، امن م تؤيي إ زةاية الواريات،  اتج ا زةاية ال
ارج، اهو ما ةؤيي إ اختال ميزان  فاض أسعار الفائدة، امن م تؤيي إ زةاية تدظقات رااس اأموال إ ا با

 .2امدظولات
ن أن اي ظل هذ التعارضات   يارات ليسيطات ااتتااية  ياخل الدال ، ظمن امم اك العدةد من ا ظا

قق بعض هذ  ما ا تستطيع التوظيق بن هذ اأهداف ليى أن  تقبل السيطات هذا التعارض بن اأهداف حي
  من اأهداف ليى حساب التضحي  بباتي اأهداف، اهذا ةتطيب اجوي يال  تفضيل ترتب التوليفات امم

قدة  ال  تار السيطات أياات السياس  ال ل هدف. اتد  اأهداف حسب اأالوةات، اذلك بإلطاء ازن نسي ل
اا  ل م اك لدة أياات ليسياس ، اتتمتع  ل هذ اأهداف، اةتحقق ذلك ليى اأتل لو أن ه تسمح ها بتحقيق 

تيف بااستقال لن اأخرى، اتؤثر ليى متغرات اهدف بطرق لدةد  . 3ة ا

 قتصاديةالسياسة النقدية في النظريات ااالمطلب الثالث: 

ل لات  اتتااية ، ابعد أن    ور  ياة ااتتااية  أصبحت هي  ري اسيي  لتسايل ا قوي  انت ال بعد أن 
انت حياية  ا تأثر ها ليى  مخزن ليقيم ، ابعد أن  ري اسيط ليتبايل أصبحت تطيب لذاها  شاط انت  ال

قيقي. اا ي الدار  ااتتاايي أصبحت تيعب يارا مؤثرا ي ااتتااي ا الييه، اختيفت امدارس ااتتااية  ظيما بي
ل مباشر أا غر  ان هذا التأثر بش شاط ااتتاايي، اما إذا  قدة  ي التأثر ليى ال قوي االسياس  ال الذي تؤيةه ال

وضح ظيما ةيي أمي  السي ل مدرس  من امدارس ااتتااية .مباشر. اس قدة  ي   اس  ال

 

 

 
                                           

زائر، ، يةوان امطبولات احاضرات في النظريات والسياسات النقديةبيعزاز بن ليي،  1  .116ص.  ،2004امعي ، ا
مد لبد العال، مرجع سابق،  2  .90ص. أمد رمزي 
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 التحليل الكاسيكي والكينزي الفرع آول: السياسة النقدية في

 أوا: السياسة النقدية في التحليل الكاسيكي
ي  ليى مبدأةن أساسين   اسي قدة  ال ةرة  ال د أصحاب ال امران  التام  لتجور  ي اأالةتمثل ةؤ
قيقي الذي ةتم ظيه  ظيتمثل ي الثا أما امبدأ ،ااأسعار قوي، أي اانفاال التام بن القطاع ا ياية  التام  لي ا

دمات ال ةتم  قيقي  احجم السيع اا قدي الذي ةتم ظيه  إنتاجاادةد تيم امتغرات ا ياخل ااتتااي، االقطاع ال
قدة  اامستوى العام ل  تسعار.دةد تيم امتغرات ال

دةدا ي  امبدآنإن هذان  قوي ا مي  ال قيقي جراء تغر  قدي اا ا أي تأثرات نقدة  بن القطالن ال م ةر
قيق ااستقرار  ز ي  ةرة  التقييدة  ةر قدة  ي ال اائي ليسياس  ال اأجل القار، اأمر الذي جعل اهدف ال

قدي  رص ليى العرض ال قدي، من خال ا ي ااتتااي، باالتماي ليى آلي  السوق امفتوح  امتمثي  ي بيع ال
دات قق ااستقرار ااتتاايي االتشغيل  ،اشراء الس ل الذي  قدي بالش م ي العرض ال ما ةؤيي إ التح

امل قيقي لاتتااي، اإما ت .1ال انب ا قدة  ي التأثر ليى ا ستطيع التأثر اهذا ما ةع لدم ظاليي  السياس  ال
تقل هذا اأثر إ  قدي لاتتااي، أي التأثر ليى امستوى العام لتسعار، امن م ة انب ال ابفاليي  تام  ليى ا

قيقي  ي ااتتااي اا التأثر ي امتغرات ا قدة  اأخرى ال ا م  .2امتغرات ال
شأ ي ااتتااي م اسيك اإختاات ال ت سب  لي ا هي إا ظاهرة مؤتت ، االعاج ةأي باورة مباشرة بال

شاط ااتتاايي من  اج  إ التدخل من جانب السيطات ااتتااية ، حيث ةتحدي ال اباورة تيقائي  يان ا
دث  قدي من ااتتااي اما  انب ال خال لوامل حقيقي  ترتبط بامقدرة اإنتاجي  لاتتااي، اليس ها لات  با

قيقي، بداخيه، ا  انب ا ر ي لاج اإختاات ااتتااية  امرتبط  با قدة  أي يار ةذ ون ليسياس  ال بالتا ا ة
قق  قوي ما  مي  ال قدة  بتوجيه معدل التغر ي  اي االفعال لن طرةق تيام السيطات ال اإما ةتحدي يارها اا

 ااستقرار ي امستوى العام لتسعار.
اسيك  قيقي ، اأن التغرات ي سعر الفائدة إما ةرى ال أن سعر الفائدة ةعتر أحد امتغرات ااتتااية  ا

سي ، ااايخار يال  ي  اما ل قق التوازن بن اايخار اااستثمار، ظااستثمار هو يال  ي سعر الفائدة االعات  بي
اما طرية . الييه، ظاايخار هو شر  قدي ما هو إا سعر الفائدة االعات  بي ط مسبق لاستثمار، اأن التوسع ال

ائزةن السيبين ها إ اأظراي اامؤسسات امستثمرة قيقي  من ا قل امواري ا الذةن ةستخدموها ي اجاات  ،اسيي  ل
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مو ااتتاايي بالتبار امادر اأساسياإنتاجي  لتموةل  ، ابذلك ظاايخار ةعتر العامل الرئيسي ي لميي  ال
م الرأما مو ااتتاايي ليى امدى الطوةل ،الرا مي  اال د حياية  1الذي ةعتر اأساس ي لميي  الت ، ابالتا تتأ

اسيك. قدة  ي اأجل الطوةل لدى ال  السياس  ال
 ثانيا: السياسة النقدية في الفكر الكينزي

ةام ااتتاايي غر مست  اسيك، لذلك ظام ةران أن ةرى أصحاب هذ امدرس  أن ال س ال قر بع
قوي هي العامل الرئيسي امتسبب ي  قدةون من أن ال ما أهم ا ةؤةدان ما ةذهب إليه ال ومي ضراري،  التدخل ا
اك لوامل أخرى تؤثر ي ارتفاع امستوى العام لتسعار، امن حيث العات  بن  حداث التضخم بل ةران أن ه

قدي االقط قدةن، حيث ةتم ااتاال بن القطاع ال س ال قيقي ظام ةران أها لات  غر مباشرة ليى ل اع ا
دة  لاستثمار، اال ترجع اإنفاق ااستثماري إ  فاة  ا قيقي من خال جدال ال قدي االقطاع ا القطاع ال

 مستوى سعر الفائدة.
ةام الرأما  وي التضخمي ال لاشاا ال ر ااتتاايي من التحييل لقد أيت أزم  الر وةل الف  آنذاك إ 

قوي االتغرات ي امستوى العام لتسعار، إ يراس  العات  بن  مي  ال القائم ليى يراس  العات  بن التغرات ي 
ياة ااتتااية  اباف  خاص   ييل أثر هذا السيوك ليى ا قدة  االدخل القومي، باإضاظ  إ  ليى التغرات ال

شاط ااتتاايي بالقدر الذي  ز بضرارة تدخل الدال  ي ال ي ا طالب  مستوةات التوظيف ااإنفاق االدخل، امن ه
يي إ أليى،  ه من خال نقل يال  الطيب ال ا بعيدةن ل امل ظيما لو  ةقضي بالوصول إ مستوى التوظيف ال

قيق مستوى أليى من الطيب الفعال.  ابالتا 
ازل لن السيول ، اليست لائد ذلك ر   اص  بسعر الفائدة، االترها لائد الت اسيك ا ار ال ز أظ ي ظض 

قيق انب ا ما أن سعر الفائدة ةعتر حيق  الوصل بن ا اسيك. ما لرظاا ال رمان  انب  ياانتةار أا ا اا
ديا قيقي ةبدا سعر الفائدة  انب ا قدي لاتتااي القومي، ظفي ا ااستثماري، إا أن سعر الفائدة  لإنفاق ال

قوي  قدي اباأخب من خال التعايل بن لرض ال انب ال ديات ا قوي من خال  ز ي سوق ال ي د  ةتحدي ل
 . 2االطيب ليياا

قوي مام  ي ااتتااي ظاي اادية ليدخل، إا أنه ةرى أن اأثر اأساسي لتغرات لرض  ز أن ال ي ةعتر 
قو  ل سائل، اال تتأثر بعدة لوامل أماا سعر الفائدة، ال تف، ها اأظراي من الدخل بش سب  ال  من ي ال ي ة
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زة  تعتر أن السياس   ي ةرة  ال فةتام امالي  من خال نةرة  تفضيل السيول ، ابذلك ظال حيث ةقوم اأظراي بتغير 
اظي  لوحدها لتحقيق ااستقرار ا قدة  ليست  شط  مطيوب  لتحقيق ذلك بسبب ال قدي، اأن السياس  امالي  ال ل

يي دةد الطيب ال قدة ، اال تعتر هام  ي   .1السيوك غر امستقر ليعوامل غر ال
شرط أساسي   زي ا ةشرط امدخرات امسبق   ي قدة  ظالتحييل ال موي ليسياس  ال امن حيث الدار الت

ما ةعتقد ا مي   مي ، ابذلك لعميي  الت ار اأساسي ي لميي  الت اسيك، بل ةرى أن ااستثمار ةعتر الع ل
زي تعمل ليى خفض سعر الفائدة السائد مقارن  بامعدل اامي ليمرياي ليى  ي قدة  ي التحييل ال ظالسياس  ال

تجاهم، ابذ قدة  تساهم ااستثمار، ما ةشجع امستثمرةن ي التوسع ي اإنفاق ااستثماري ليى م لك ظالسياس  ال
يف   فيضه ليسال توظر اأموال ب ز ضرارة  ي مي  ااتتااية  من خال تغرات سعر الفائدة، حيث ةرى  ي الت

مو ااتتاايي ثام ليى ااستثمار امن م يظع لميي  ال خفض ، ما ةشجع امستثمرةن ا . اماح، أن السياس  2م
قدة  تابح تييي  الفعال ما تد تابح ال ساسي  ليتغرات ي أسعار الفائدة،  ح ااستثمار ضعيف ا ان م ي  إذا 

دث ي أسعار الفائدة. ح ااستثمار لدم امران  ليتغرات ال  ان م  لدم  الفعالي  إذا 
ز، االدار امام الذي تؤيةه ي نقل أثر ا  ي د  قدة  ل لتغرات ي ليى الرغم من لدم حياية  السياس  ال

شاط ااتتاايي قدي إ ال انب ال زي ةذهب إ تفضيل السياس  امالي  ليى السياس   ،ا ي ر ال إا أن الف
انيزم انتقال السياس   قدة  إ الاعوبات ال تواجه مي قدة ، اةرجع هذا التقييل من أمي  اظاليي  السياس  ال ال

شاط ااتتاايي قدة  إ ال  .3ال

 النيوكاسيكي والكاسيك الجددالثاني: السياسة النقدية في الفكر الفرع 

 )النقدويأ : السياسة النقدية في التحليل النيوكاسيكيأوا
مي  التقييدة ،   ةرة  ال محاال  لتحقيق إضاظات جدةدة ليى ال ي (  اسي يو قداة  )ال ةرة  ال ظارت ال

ل بذلك نةرة  نقدة  بارزة خاوصا بعد ال قدي ليتضخم، حيث ألاي ظرةدمان االتبار لتش يد ليى امادر ال تأ
قوي ااأسعار 4ليعات  بن ال

اتد تام ظرةدمان بالتمييز ي التحييل بن اأجل القار ااأجل الطوةل، حيث بن أن  .
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شاط ااتتاايي ي اأجل القار، أما ي اأجل الطو  ون ها تأثر ليى ال قدة  تد ة ةل ظإنه ا تأثر ها السياس  ال
قدة  اأخرى.  ون ليى امستوى العام لتسعار اامتغرات ال شاط ااتتاايي، اأن التأثر اأساسي ها ة  ليى ال

ل مباشر من القطاع  قيقي ظرى ظرةدمان أن العات  تتم بش قدي اا امن حيث العات  بن القطالن ال
قيقي، اتد أاضح  قدي إ القطاع ا انت تستادف ال تاج سياس  نقدة  توسعي  إذا  قدة  سوف ت أن السيطات ال

فاض سعر الفائدة ما  قدي ةؤيي ي البداة  إ ا فيض معدل البطال  لن امعدل الطبيعي، أن زةاية العرض ال
ون اأسعار مستقرة لبعض الوتت، إا أن أسعار ام قيقي، ات تجات تستجيب ةؤيي إ زةاية اإنتاج االدخل ا

ل أسرع من لوامل اإنتاج، ظيؤيي ذلك إ  تجات بش اتج لن ارتفاع الدخل بزةاية أسعار ام لزةاية الطيب ال
خفض  قيقي  ليعامين ظيدظعام ذلك إ طيب أجور نقدة  أليى لتفايي ارتفاع اأسعار، ظي فاض اأجور ا ا

اك لات  تبايل بالتا الطيب ليى العمال ظيابح معدل البطال  ي  السوق أتل من امعدل الطبيعي، ابذلك ظإن ه
قيقي ي اأجل القار. اتج ا  بن التضخم االبطال  امن م مستوى ال

قدة  أنه مستقل لن   فيضه لن طرةق السياس  ال ن  أما ليى امدى الطوةل، ظامعدل الطبيعي ليبطال  ا م
اا ن هذ السياس  الادمات امؤتت ، ظاو مرتبط با يي  ال ميز ااتتااي ي امدى الطوةل، امن م ا م ئب اهي

ون امعدل الفعيي ليبطال  متعايا مع امعدل  الةرظي  التأثر لييه ي امدى الطوةل، ذلك أنه ي اأجل الطوةل ة
  الطبيعي ها.

قدي( تأثرها ليى قدة  )حجم امعراض ال قيقي  إذن، مارس السياس  ال قدي اا مستوى الدخل ال
ااأسعار ي اأجل القار، أما ي اأجل الطوةل ظيقتار تأثرها ليى مستوى اأسعار امن م ليى الدخل 

قيقي  .1ا
 ثانيا: السياسة النقدية في تحليل الكاسيك الجدد

ي  القائم ليى ظرضي  التوتعات امستمدة من ام اسي يو ييل امدرس  ال اضي إ انتقايات شدةدة تعرض 
دةدة من خال ظرضي  التوتعات العقاني .  ،من طرف بعض ااتتاايةن ي  ا اسي ي إطار امدرس  ااتتااية  ال

ابي  بعد  يي خاوصا بعد إلطائاا نتائج مام  اإ ةرة  ال مثيت ثورة حقيقي  ي ااتتااي ال وات  10هذ ال س
ل من برةطاني اس...من برازها ي  ي ، اأبرز راايها االراس، بارا، لو  ا االواةات امتحدة اأمرة

رارها، الذلك ميت بالتوتعات العقاني ،   اتع الرشاية ااتتااية  ااستفاية من يراس اماضي الدم ت
تةران ارتفاع اأسعار ليمطالب  بر  ةرة  أن العمال نتيج  لرشايهم ااتتااية  ا ة ظع معدات امضمون هذ ال
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اء ليى هذ التوتعات، ظعيى  ا ب ام ا ديان سيو أجورهم، بل ةتوتعون مسبقا نسب  اارتفاع ي اأسعار ا
اضرة لتوتع امستقبل ل امعيوم  امتوظرة اماضي  اا  ،امتعامين ااتتاايةن معرظ  طرةق  اشتغال ااتتااي باستعمال 

اذ ترارات اتتااية  امالي    ب اأسعار.اا
سب    ل من اأجور ااأسعار الوامل اإنتاج بال امي  ل دي ليى اجوي مران   اسيك ا د ال لقد أ

ليتغرات امتوتع  ي امستوى العام لتسعار، اذلك ي ظل ااظراض امب ليى أساس التوتعات الرشيدة. الييه، 
ون ها أي  انت متوتع  ظين ة قدة  إذا  قدة  غر ظالسياس  ال انت السياس  ال قيقي، أما إذا  تأثر ليى ااتتااي ا

قيقي ي اأجل القار ظقط، إا أن هذا اأثر سيتاشى مع مرار الوتت  ون تأثرها ليى ااتتااي ا متوتع  ظسي
 .1لتابح هذ السياس  حياية  ي اأجل الطوةل

تاج  من ط  قدة  التوسعي  ام انت السياس  ال زي غر متوتع  من تبل الوحدات ظإذا  ك امر رف الب
ا هذ السياس ، حيث ةؤيي اارتفاع ي امستوى  شاط ااتتاايي سوف ةتأثر اظقا ا ااتتااية  ظإن مستوى ال
قدي، امن م  داع ال العام لتسعار إ زةاية اأجور اامي ، امن م ةقبل اأظراي ليى تبول الوظائف ظيما ةسمى با

قيقي  ة ح ظييبس. غر أن اأجور ا خفض معدل البطال  ياخل ااتتااي اظقا معايل  م رتفع معدل التضخم اة
قيقي ، امن م ترتفع  ح اأجور ا خفض بسبب اارتفاع ي امستوى العام لتسعار اذلك من خال معايل  م ت

ح اأرباح/اأجور، ظي مو ليى مستوةات اأرباح من خال معايل  م زياي حجم ااستثمارات، اترتفع معدات ال
م الرأما ةرتفع معدل رأس امال ليعامل، ظرتفع اأجور  ن مرار الوتت اتزاةد الرا شاط ااتتاايي. ل مستوى ال
شاط ااتتاايي إ  يي ما ةع لوية مستوى ال خفض ليى أثرها العرض ال اليف اإنتاج، ظي قيقي  اتزياي ت ا

قدة  غر امتوتع  ي اأجل الطوةل ا حياية  السياس  ال  .2مستوا الطبيعي، اهذا مع
ون ها أي تأثر ليى   قدة  التوسعي  متوتع  من تبل الوحدات ااتتااية  ظين ة انت السياس  ال أما إذا 

قيقي، ظإذا توتع العمال ارتفاع امستوى العام لتسعار ظسوف ةطالبون  بأجور أليى، امن م ترتفع ااتتااي ا
يي لتتاشى  خفض ليى أثرها العرض ال خفض مستوةات اأرباح، ظي اليف اإنتاج ات قيقي  ظرتفع ت اأجور ا
شاط ااتتاايي إ  اائي  لوية مستوى ال ون اااي  ال يي، ات ا  لن ارتفاع الطيب ال اتج ال الزةاية ي حجم ال

شاط ااتتاايي مستوا الطبيعي، ما ةؤيي قدة  التوسعي  ليى ال  . 3إ تعقيم أثر السياس  ال

                                           
1 Frederic Mishkin, The economics of money banking and financial markets, 5

th
 edition, Addison Wesley, New 

york, 1998,  p. p. 713-715. 
مد لبد العال، مرجع سابق،  2  .133ص. أمد رمزي 
 امرجع السابق. 3
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انت هذ   قيقي لاتتااي ي اأجل القار إذا  انب ا قدة  ليس ها تأثر ليى ا الييه، ظالسياس  ال
انت هذ السياس   قيقي لاتتااي ي اأجل الطوةل إذا  انب ا غر السياس  متوتع ، اليس ها تأثر ليى ا

تفي مرار الوتت لتابح هذ السياس  حياية   ن هذا التأثر  ون ي اأجل القار ظقط، ل متوتع ، اإما تأثرها ة
 ي اأجل الطوةل.

 النيوكينزيفكر السياسة النقدية في ال الفرع الثالث:

مول  من ااتتاايةن أمثال ظيشر، تاةيور، توبن  زي ليى ةد  ي ر ال س ليطيق لييه  لقد تطور الف اهي
ات من القرن العشرةن، حيث ةقوم هذا  ات اح أااخر السبعي مسي دي، اذلك خال لقد ا زةن ا ي ر ال ظ

قدة  أا اامي . ه اأجور ااأسعار ي صورها ال موي الذي تعا م ائز مام  لعل من أماا ا ر ليى لدة ر  الف
دي موي اأ  زةون ا ي اظس  التام  ياخل يسعار ااأجور لعدة أسباب أبرزها لدم سياالقد أرجع ال ة ام

ن التبارها م  بارزة ياخل ااتتااي، اهو ما ةؤيي إ تشو  ارة ، اال م يو من اأاضاع ااحت اأسواق ال ا 
دةد هذ اأجور ااأسعار، إضاظ  إ اجوي م ي ، هذ اأسواق ال تعتر الفالل الرئيسي ي  ا ةسمى العقوي الضم

امي  ليتغرات ي  مي اأجور ااأسعار من ااستجاب  ال موي ال  أا اأجور التعاتدة  ال تعتر ااحدة من أنواع ا
ام ابن أرباب العمل، اذلك لفرات طوةي  نسبيا ةقوم  امستوى العام لتسعار، نةرا لوجوي تعاتدات ليعمال بي

قيقي  ثابت  باإبقاءل بتقدم الد ضم هؤاء العمال موجباا أصحاب العما يان تغير، ح ي  ليى أجورهم ا
و ااستجاب  اااات تغير اأجور ات  د مستوةات  ،حال  سعي الشر د نفساا مرتبط  بعقوي تورةد لعمائاا ل

موي ي اأجل القار دية مسبقا، اتتميز با  .1من اأسعار متفق ليياا ا
طيقن   قدي م انب ال زاا ليى ا اسيك الذةن ر س ال انب اما ل يييام ليى ا دي  زةون ا ي ز ال ر

ازل الفري لن اأمان مقابل  ول  اظقا لتفضياته ليعائد اامخاطرة، حيث ةت فة  مالي  مت ي ذلك من أن الفري لدةه 
قوي حسب رأةام هي أصل من بن ل ميات هذ اأصول ةؤيي إ  ،دة أصولزةاية العائد، اال االتغرات ي 

قد  قوي غر مستقر، ظزةاية لرض ال دي أن الطيب ليى ال زةون ا ي ا ةرى ال ونات اافة ، امن ه تغرات ي م
تف، ها اأظراي من  سب  ال  فاض سعر الفائدة ةؤثر ليى ال فة  اأظراي ي حال  غر متوازن ، أن ا عل 

عل اأظراي مييون لزةاية لدي ا دات، ما  أصول امالي ، اةابح العائد من رأس امال العي أليى من العائد ليى الس
دةدة، اهذا مثل لميي   الوحدات من اأصول امالي ، اأمر الذي ةتطيب بعض الوتت امزةد من ااستثمارات ا

                                           
مد لبد العال، مرجع سابق، ص.  1  .135-134ص. أمد رمزي 
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قدي إ العي من اجا   قدة  اانتقال من القطاع ال دي. ابذلك ظإهم ةران أن تأثر السياس  ال زةن ا ي نةر ال
قيقي ل غر مباشر إ القطاع ا تقل بش قدي االقطاع اما ة قدةن الذةن ةفرضون أن  ،ليى العرض ال س ال بع

ل مباشر  .1هذ العات  تتم بش
رة لدم ظاليي    دي ةتم رظض ظ زةن ا ي قدة  ال نايى إلياا أصحاب إذن، ي إطار موذج ال السياس  ال

قيقي لاتتااي لتجل الطوةل، اليس  انب ا ا متد تأثرها إ ا قدة  ه دي، ظالسياس  ال ين ا اسي موذج ال
انت السياس   انت السياس  متوتع  أا غر متوتع  من تبل الوحدات ااتتااية  امختيف . ظإذا  القار ظقط اسواء 

قدة  خفض ال د مستواها ام قيقي  ل موي الذأها ستاطد ،متوتع  ستبقى اأجور ا ي  مام  أا اهي ا ي م مش
شاط ااتتاايي تعش مستوى ال مو اة ه اأجور ااأسعار ي صورها اامي ، ابالتا ترتفع معدات ال   .2تعا م

 المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية

ك امر  ااز اماريةقوم الب تي   ،زي بالتبار ةقف ليى تم  ا م ي حجم ال تيف  ليتح باستخدام اسائل 
قد  مي  تستادف التأثر ي حجم ال ون  قدة ، اهذ الوسائل إما أن ت قيقا أهداف السياس  ال قدة  امتداال   ال

نوع اائتمان ااجاته، أا اسائل مباشرة باف  لام  ااائتمان اماري باف  خاص ، أا نولي  تستادف التأثر ي 
يفي  لتحقيق اأهداف امرجوة. مي  اال د لدم تدرة اأساليب ال زي ل ك امر  ةيجأ إلياا الب

 آول: آدوات الكمية المطلب

ثثثوك ميثثث  أا حجثثثم اائتمثثثان الثثثذي تقدمثثثه الب ميثثث  إ التثثثأثر ي  ةثثثر لثثثن  ،توجثثثه اسثثثائل الرتابثثث  ال بغثثثض ال
ثثوزة  ،تخدامهثثاات اسثث ثثوع مثثن الرتابثث  سثثبييه إ ذلثثك لثثن طرةثثق التثثأثر ليثثى حجثثم السثثيول ، الثث  اةتخثثذ هثثذا ال

ثوك يثي لقثراض الب جثم ال ةثام اماثري مثا ةثؤثر باثف  غثر مباشثرة ليثى ا ميث  ي  ، ا تتمثثل3ال  أياةهثذ الوسثائل ال
ام، معدل إل  ي اإجباري. اتغير نسب  ااحتياط السوق امفتوح  أياةاية ا

 

 

                                           
 .72مد ضيف اه القطابري، مرجع سابق، ص.  1
مد لبد العال، مرجع سابق، 2  .136ص.  أمد رمزي 

مال ظامي،  3 يحسن  ها البنوك المركزية في اقتصاد إسا مي ، أدوات السياسة النقدية التي تستاد ك اإسامي ليت اممي  ، 63ث رتم  ،الب
 .15ص. ، 2006، العربي  السعوية 
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 عدل إعادة الاص أداة: الفرع آول

اال سياس  إلاي ت تاا ي الس ام من خال معا  :التالي  قاطة ا
عدل إعادة الاص  أوا:  تعريف 

زي نةر إلاية خامه اأاراق التجارة   ك امر ك، اهو سعر الفائدة الذي ةتقاضا الب ةطيق لييه سعر الب
و  ه بافته اميجأ اأخر ال تقدماا الب اماا، اااتراض م اتعتر هذ الوسيي  من أتدم ، 1لإتراضك التجارة  

يرا أال مرة س   ك ا وك التجارة  لاية بااتراض 18392اسائل الرتاب  غر امباشرة، حيث استخدمه ب . اتقوم الب
اات التالي  زي ي ا ك امر  :3من الب

ك ي حال حاول لمييا -1 فاض احتياطات الب ارة ، حيث تؤيي إ ا سابات ا ت سحب غر متوتع  من ا
ك إ ااتراض لتعزةز احتياطاته  زي، ما ةضطر الب ك امر التجاري يان مستوى ااحتياطي القانو الذي ةفرضه الب

 ارظعاا إ امستوى امطيوب؛ 
شاط ااتتااييي حال حاول طيب غر متوتع ليى القراض نتيج   -2   .لزةاية ال

قدة ، ابالتا  زي ةؤيي إ زةاية احتياطاته ال ك امر ك التجاري من الب التن ناح، أن اتراض الب اي ا
قوي. اني  مضالف  اائتمان لن طرةق خيق ال ااز اماري ما ةع إم امعدل إلاية  زةاية حجم الويائع لدى ا

ام اسيي  ةستعمياا الب ه أا تثبيطاا، ظإذا رأى أن ا وك التجارة  لاتراض م زي إما لتشجيع جاوي الب ك امر
ام لدةه، ظت قدة  رظع سعر ا اسب لتحقيق أهداف السياس  ال جم ام ثر من ا قد أ علرض ال وك التجارة   مت الب

خفض لرض  قدة  اة ه اةتقيب حجم الويائع ال قد،لن ااتراض م وك التجارة  إ رظع أسعار ما ةضطر الب ال
قدي أتل  اائتمانالفائدة ليى تراضاا لعمائه، ابذلك ةقل الطيب ليى  اماري، أما إذا رأى أن حجم امعراض ال

شاط ااتتاايي، ما تد ةؤيي إ حداث  ماشمن حجم ال فض من سعر اتتاايي ان زي  ك امر ، ظإن الب
وك التجارة ام لتشجيع الب ااز اماري.إلاية ا قد ي ا ه، ما ةؤيي إ زةاية لرض ال    ليى ااتراض م

وك التجارة  ا  قدة  لدى الب زي هذ السياس  ليتأثر ليى ااحتياطات ال ك امر إحدى باستخدام ةستعمل الب
 الوسييتن:

                                           
ر  1  .193ةا الداري اةسرى السامرائي، مرجع سابق، ص. ز
اة ،  2  .131ص. ، 1986الطبع  الثاني ، يار الشااب، بات ،  ،التضا الماليغازي ل
  .173مال بن يلاس، مرجع سابق، ص.  3
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زي إلاية خاماا ل -1 ك امر وك ليى تعزةز دةد الشراط الواجب توظرها ي اأاراق ال ةقبل الب يحد من تدرة الب
قدة ؛  احتياطاها ال

زي، ظتغير  -2 ك امر د رغبتاا ي ااتراض من الب وك ل فق  ال تتحمياا الب ام لتعدةل ال تغير سعر إلاية ا
 أسعار الفائدة ي السوق بوجه لام ةؤثر ليى حجم اائتمان.

 عدل إعادة الاص أداةخصائص  ثانيا:
ام خاائب أماالسياس  إلا  :1ية ا

ي ؛ -1 زي ليمؤسس  امع ك امر حاا الب   هي تراض ظرية  م

ي ؛ أها -2 زي التأثر من خاها مباشرة ليى السيول  الب ك امر قدة  ال ةادف الب يات السياس  ال ي  من تق   تق
ام ظقط -3 ام ليست لميي  مرتبط  با ببل مُ  ،لميي  إلاية ا ك  ن أن  لمييات تسبيقات ةقدماا الب

ي ؛  فة  امؤسسات الب دات  زي مقابل رهن س  امر

ةى بقبوله. -4 زي  ك امر دات ليب ب أن تقدم س ال هذ امؤسسات ليى تراض   ح 
  عدل إعادة الاص أداةأثر  ثالثا:

اء ليى الةراف ااتتاا ام ب زي بتحدةد معدل إلاية ا ك امر ية  السائدة ي البيد من تضخم ةقوم الب
ام، أا الطيب ليى مي  اأاراق التجارة  امقدم  إلاية ا ساي، اليس تبعا ل السيول . ظإذا أرايت السيطات   أا 

ام ليتأثر ليى حجم القراض أا اائتمان امقدم  فيض معدل ا ح القراض ظإها تيجأ إ  قدة  التوسع ي م ال
وك التجارة   ام، امن م ظإن هذ من الب دما ترةد تقييد حجم اائتمان ظإها تيجأ إ رظع معدل ا لعمائاا، ال

قاان وك إما بالزةاية أا ال  .2السياس  تؤيي إ التأثر ي امقدرة اإتراضي  ليب
ام  تيفنأةرتب ليى مارس  سياس  إلاية ا قدة  تيد التدا أثر كمي :ثرةن  تي  ال ال، ليى حجم ال

قيق ااستقرار أثر سعري ا ام  زي لن طرةق تغير سعر إلاية ا ك امر ل أسعار الفائدة. اةستطيع الب ليى هي
 لن طرةق ما ةيي: 3ااتتاايي

زي   ك امر ح  أنإذا رأى الب قوي تد ارتفع إ مستوى غر مرغوب ظيه نتيج  التوسع امفرط ي م لرض ال
زي ةقوم بانتااج سياس  نقدة  اأنه أخذ ةادي اس ،اائتمان ك امر ماشي تقرار امستوى العام لتسعار، ظإن الب  ان

                                           
امعي ، ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، زاز ةعدل ظرةدةبيح 1  .164 ص.، 2000 ،زائرايةوان امطبولات ا

  .148صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  2
موي،  3 مد اةونس  عيم  امعي ، مار، اقتصاديات النقود والصيرفية والتجارة الدوليةمبارك لبد ال  .169، ص. 1996، الدار ا
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مي   فيذ هذ السياس  لن طرةق رظع سعر إلاية  اإمالي هدف إ تقييب ال قوي امتداال ، اةعمل ليى ت لي
يف  القراض  ام، أي رظع ت وك التجارة  أاا ك  اتراضااإ تقييل  ما ةؤيي ،السيول  ال ةقدماا ليب من الب

زي ح  ،امر وك التجارة  أغراض التوسع ي م اظي  لدى الب اهذا بدار ةؤيي إ لدم توظر احتياطات نقدة  
وك التجارة  برظع  دةدة. من جانب آخر، تقوم الب اائتمان أا القراض، ما ةضع تيدا ليى مقدرها ي خيق الويائع ا

قدة  ليى القراض ال تقدماا ليقطاع غر اماري لن طرةق خام اأاراق التجارة   سعر الفائدة امقررة ي السوق ال
زي إ اأظراي اامشرالات لن طرةق  ك امر يف  اتراضاا من الب قل ت وك التجارة  تقوم ب اامالي ، اهو ما ةع أن الب

ت تارف لمائ قدي  اإنفاقنه أن ةقيل من اهذا من شأ ،1اارظع سعر الفائدة ليى اائتمان الذي تضعه  ال
فف من حدة الضغوط التضخمي  ماش ااتتاايي.ا س ي حال  اان دث الع  ، ا

ام ا مارس  أياةإن   : 2باورة تيقائي ، بل ا بد من توظر لدة شراط أمااأثرها سعر إلاية ا
زي، اذ -1 ك امر وك التجارة  نفس مسيك الب ام اي نفس أن تسيك الب لك بتغير أسعار ظائدها مع تغر سعر ا

ام، إا  ل اأحوال، ظاي ا تقوم برظع سعر ظائدها ليى إثر رظع سعر إلاية ا ، اهذا الشرط ا ةتحقق ي  ا اا
ان لدى ا ام، اخاص  ي حال  ااتراض. أما إذا  زي إلاية ا ك امر انت مضطرة إ اليرجوء إ الب وك إذا  لب

قدة ،  ام لن ةؤثر ي السوق ال قدة  السائي  امخاا  ليتموةل الذاي، ظإن رظع سعر ا امن التجارة  ااحتياطات ال
وك التجارة  برظع سعر ظائدها ةشجع اأظراي اامشرالات م لن ةؤثر ليى حجم اائتمان،  بل اتد ةاح، أن تيام الب

ح القراض ليى زةاية إةدالاهم ليحاول ليى سعر  وك التجارة  اتدرها ليى م ظائدة مرتفع، ما ةزةد من سيول  الب
زي؛ ك امر  ااائتمان يان االتماي ليى الب

فاض سعر الفائدة،  -2 سي ، إذ ةزةد مع ا ون الطيب ليى القراض مرتبطا بتغر سعر الفائدة باورة ل أن ة
ن هذا اارتباط غر خفض مع رظع سعر الفائدة، ال وك التجارة  سعر الفائدة اة ل اأحوال ظقد ترظع الب  حتمي ي 

دث ذلك لاية ي ظرات اانتعاش  ام، امع ذلك ا ةتأثر الطيب ليى القراض، ا ليى إثر رظع معدل إلاية ا
 ااتتاايي ازةاية معدات اأرباح باورة تغطي هذ الزةاية ي سعر الفائدة.

ري مؤشر أا مسالد لتشجيع القراض أا إذن، اارتباط ليس حتميا بن   ن هي  القراض اسعر الفائدة، ال
وك  ونه مؤشرا ليب ام تأثرا نفسيا، ةتمثل ي  ال  ااتتااية ، امع ذلك ظإن لسعر إلاية ا اا، االعرة با د م ا

 التجارة  ي سيوك سياس  نقدة  معي .

                                           
رةا الداري اةسرى السامرائي، مرجع سابق، ص.  1  .194ز

ة في ااقتصاد النقدي والمصر سوزي لد ناشد،  2 قوتي ، برات، فيقد يي ا شورات ا   .274 - 273، ص. ص.  2005، م
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 اصسعر إعادة ال أداةفعالية رابعا: 
ام بوجه خاص، ما ةتطيب تتوتف ظعالي قد بوجه لام اسوق ا ام ليى إتساع سوق ال   سياس  إلاية ا

دات  برة من الس مبياات التجارة ااجوي أسواق نقدة  نشط  انسب   وك  التمايإ  باإضاظ ، هذا ومي  اال الب
زي ي تدبر ما ةيزماا من أموال. غر أن هذ ال ك امر رب العامي   أميتاا تراجعتسياس  التجارة  ليى الب بعد ا

ن تيخيب اأسباب الرئيسي  ال  رب العامي  الثاني ، ام اأا لةاور اسائل أخرى جدةدة اخاص  مع بداة  ا
ام اتب أمي  سياس  إلاية ا  : 1اال تتمثل ظيما ةيي ،أيت إ ت

وك ي -1 مبياات التجارة  زةاية حجم اائتمان ظضا لن انتشار ظراع الب اطق امختيف ، اتي  استعمال ال  ام
ارجي ؛  اتقييد التجارة ا

قد؛ -2 برة ي سوق ال ان   زة  ااحتاها م  ظاور أذانات ا
يف  تؤخذ بعن االتبار  -3 ت ام ليى أن زةايته ترظع سعر الفائدة  ةر إ أسيوب تعدةل معدل إلاية ا ان ة

يرا االواةات ي نةر رجال األم اث ال تام ها الباحثون ي إ ةرة م تثبتاا الدراسات ااأ ن هذ ال ال، ال
اليف اإنتاج خاص  القراض تارة اأجل،   موع ت اليف ااتراض تعتر ضئيي  جدا من  ي ، اأن ت امتحدة اأمرة

دث ي أسعار الفائدة بسبب تغر معدل إلا ل هذا ةقيل ما أن التغرات ال  داي، ا ال  ون ي  ام ت ية ا
قدي؛  من ظعالي  هذ السياس  ي السيطرة ليى اائتمان، امن م ليى القرض ال

خفض لدةاا السيول ، أما ي حال   -4 دما ت زي إلاية خام أاراتاا ل ك امر وك التجارة  إ الب لاية ما تيجأ الب
 ليه، اهذا ما ةضعف من ظعالي  هذ اأياة؛توظر السيول  لدةاا ظإها لن تيجأ إ

يف  اإتراض، الذي ةؤيي بدار إ إحجام  -5 ام ةؤيي إ رظع ت زي برظع معدل إلاية ا ك امر أن تيام الب
ابي  ليى امستوى اايي ستؤيي إ نتائج  تائج اإ ن هذ ال األوان ااتتاايةن لن طيب امزةد من القراض، ال

سي  إذ ارجي، ظزةاية أسعار الفائدة ستؤيي حتما إ جيب رااس أموال خارجي ، ما ل ا أخذنا ي االتبار البعد ا
ارا هاما  ل ل بي "، االذي ةش قدة  من خال مضالف  حساب "الذهب االعمات اأج تي  ال ةؤيي إ توسع ال

قدة ؛ تي  ال اصر امقابي  لي  من الع
                                           

1  : شر، اأرين، النقود والمصارفلبد اه لقيل جاسم،  -ارجع إ دااي لي  ؛237، ص. 1999، الطبع  الثاني ، يار 
 ؛150-149صا مفتاح، مرجع سابق، ص. ص.  -             
مي -              درة ، النظرية اإقتصادية: تحليل جزئي وكليد، لبد امطيب لبد ا امعي ، اإس  ؛356، ص. 2001، الدار ا
زائر، المدخل إلل السياسات ااقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييميةلبد اجيد تدي،  -              امعي ، ا ص.  ،2003، يةوان امطبولات ا

89. 
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وك تد ا ةؤيي رظع معدل إ -6 زي من طرف الب ك امر فيض حجم اأاراق امخاوم  لدى الب ام إ  لاية ا
ان امعدل مرتفعا، ابالتا  وك التجارة  ح الو  التجارة ، أنه تد ةقدم رجال األمال ليى خام أاراتام لدى الب

زي، طاما أن رجال األما ك امر وك أةضا تقوم هذ العميي  لدى الب ام تبقى الب بر، اتسوي بي ل ةتمتعون بتفاال 
برة، ظيقبيون ليى ااتراض رغم ارتفاع أسعار الفائدة ليى القراض؛  توتعات ليحاول ليى أرباح 

ون له آثار  -7 ام تد ة ماشي  من خال رظع معدل إلاية ا زي لن إتباله لسياس  نقدة  ان ك امر إن إلان الب
سي ، ظامقرضون ااتميون ت حوا ي ل االون أن ةقرضوا تبل أن ترتفع امعدات السوتي  لسعر الفائدة، ظإذا  د 

تيج  امرغوب . س ال  ذلك ظإن اااي  هي ل
داية التأثر بسبب: أياةإن  ام أصبحت   إلاية ا

زي احقا أنه ميزم ب -1 ك امر وك التجارة ، اةتدخل الب قوي إ الب مي  ال م ي  وك ليتقدمةعوي التح   انتةار الب
ام؛ ه لن طرةق سياس  معدل إلاية ا  إليه لتحرةك ما متي

ه ا ةسمح باسرجالاا؛ -2 قوي ال اسق أنه ةسمح بإيخال ال ةام غر مت  ال
ثر ليمعدل. -3 ع التحرك متابع  أ  تباطؤ لمل هذ السياس  م

 السوق المفتوحة أداةالفرع الثاني: 

ز انةرا لراز نقاط ال قدة ، تر ام بدأت السيطات ال هتماماا ي إطار ضعف العدةدة لسياس  إلاية ا
قدة  قدة  سياستاا ال  لر سياس  السوق امفتوح . ليى توجيه تدخاها ي السوق ال

 السوق المفتوحة أداة تعريف أوا:
زي ي سوق اأاراق امالي  ب ك امر شرةا لتاراق امالي  ائعا أا مةقاد بعمييات السوق امفتوح  تدخل الب

ومي  باف  خاص ، اذلك هدف التأثر ليى حجم اائتمان االعرض  ،باف  لام االتجارة   ااأاراق امالي  ا
اظ   زي ي هذا اجال إ التعامل ي  ك امر قوي حسب الةراف ااتتااية  السائدة. اتد متد نشاط الب يي لي ال

دات ي أنواع اأاراق التجا تف، به من أسام اس دا ي ذلك إ ما  بي ، مست رة  اامالي  االذهب االعمات اأج
 .1فةته امالي 

 

                                           
1 Brian Jacobsen, The law of monetary policy, wells fargo funds management, Working paper series, p. 16. 
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قسم لمييات السوق امفتوح  إ تسمن رئيسين ما  :     1ات
اا تغير مستوى ااحتياطا عمليات السوق المفتوحة الحركية: -1 ون اهدف م ت اهي تيك العمييات ال ة

قدة ؛ وك أا حجم العمي  ي التداال، امن م ةتغر حجم القالدة ال  لدى الب
زي إلغاء  عمليات السوق المفتوحة الدفاعية: -2 ك امر اةقاد ها لمييات السوق امفتوح  ال ةقوم ها الب

ام  لن لوامل أخرى، مثل تغرات الويائع ال تقوم ه قدة  ال ك اآثار ليى القالدة ال زة  العمومي  لدى الب ا ا
زي، أا التغرات ي الرصيد الااي لعمييات امقاص .  امر

زي اأاراق   ك امر زي تد ةقوم بالدخول ي اتفاتيات إلاية الشراء، حيث ةشري الب ك امر ما أن الب
عمليات السوق بوع(، اهذ تسمى امالي  ليى أن ةتفق مع بائعاا أن ةقوم بإلاية شرائاا ي ظرة تارة )أتل من أس

 ، اهي طرةق  مرغوب  ممارس  لمييات السوق امفتوح  الدظالي .المفتوحة المؤقتة
 السوق المفتوحة  أداةخصائص  ثانيا:

اائب أماا  :2تتميز مجمول  من ا
زي سيط  البدء ها،  -1 ك امر ه من اامتااصميك الب قدة  با اهذا ما م اسب، اأن من القالدة ال لقدر ام

اهات لمييات السوق؛ ن من تاحيح اأخطاء من خال ااستجابات السرةع  ي ا  تتم
زي  -2 ك امر دما ةقرر الب طوي ليى تأخرات إيارة ، ظع ن مارس  لمييات السوق امفتوح  بسرل ، ظاي ا ت م

قدة  أا ااحتياطات، ظاو ظقط ةعطي أ  ؛مرا مباشرا لتاجر اأاراق امالي  ليشراء أا ليبيعإحداث تغير ي القالدة ال
ياي لن  -3 سي  من خال انتشار التوتعات ال تؤيي إ ا إن ااستعمال امستمر هذ اأياة ا ةولد آثارا ل

(؛ د حدها اأي ون ل قيقي  هذ السياس  )آثار اإلان ت  اأهداف ا
س لمييات السوق امفتوح  ب -4 ن ل ن م سرل ، ظإذا حدث خطأ ي مارس  لمييات السوق امفتوح ، ظيم

برة أنه تام  موا بسرل   قدي ة زي أن العرض ال ك امر س استخدام تيك اأياة، ظإذا ترر الب زي أن ةع ك امر ليب
ه أن ةاحح الوضع ممارس  بيع ي السوق امفتوح ؛ ثر من الازم ظيم  بعمييات شراء أ

                                           
ات ، مرجع سابق، ص. ص.  1   .123 -122أمد أبو الفتوح ال
2  :  ؛152 -151صا مفتاح، مرجع سابق، ص. ص.  -ارجع إ

 .250باري سيجل، مرجع سابق، ص.  -             
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برة خال ظرة تارة، باإضاظ  إ تدرته ةستطيع  -5 زي القيام بعميي  شراء اأاراق اةتبعاا بعميي  بيع  ك امر الب
م ي امعراض  م ي اائتمان، ابالتا التح برة ليتح عيه ةتمتع مران   ليى القيام بعميي  إلاية الشراء، اهذا 

قدي ي ظرة تارة من الوتت  .ال
 السوق المفتوحة ةأداأثر ثالثا: 

ل ال ةواجااا ةستخدم  فيض حدة امشا زي أياة لمييات السوق امفتوح  لعاج أا  ك امر الب
قوي  زة  لزةاية ال ومي  اأذانات ا دات ا زي بشراء الس ك امر وي ااتتاايي ةقوم الب ااتتااي، ظفي حال  الر

وك التجارة ح اائتمان اذلكامتداال ، امن م زةاية تدرة الب بغرض زةاية حجم ااستثمار، امن م زةاية    ليى م
معدل التوظيف ازةاية الدخل القومي، أما ي اأاتات ال ةعا ظياا ااتتااي من معدات تضخم مرتفع  ظإن 

ماور وك التجارة  اا زة  ليب ومي  اأذانات ا دات ا زي ةقوم ببيع الس ك امر مي  ما ةؤيي إ ،الب  خفض 
ح اائتمان وك التجارة  ليى م خفض تدرة الب قوي امتداال ، امن م ت يي  ،ال فاض الطيب ال ما ةؤيي إ ا

خفض مستوةات اأسعار   .  1ات
فيض حجم اائتمان بطرةق  أخرى، حيث  ن لعميي  بيع اأاراق امالي  أن تؤيي إ  من جا  أخرى، م

زي ك امر ن أن ةؤيي إ  أن تيام الب قدة  م دات امالي  ليبيع ي أسواق اأاراق امالي  اال برة من الس مي   بطرح 
ارة  نةرا لزةاية لرضاا، امن م ةؤيي ذلك إ ارتفاع أسعار الفائدة السوتي  فاض تيمتاا ا  .ا

ا إن هذا اارتفاع ي أسعار الفائدة سوف ةعزز لميي  البيع من خال التأثر ل  يى حجم اائتمان با
تائج التالي  قق ال ن أن  فاض، ابذلك ظسياس  السوق امفتوح  م  : 2اا

وك؛ -1 قدة  لدى الب فاض حجم ااحتياطات ال  ا
وك ليى  -2 فاض طيب الب وك، اأةضا ا فاض طيب اأظراي ليى القراض من الب ارتفاع أسعار الفائدة ابالتا ا

زي؛ااتراض من الب  ك امر
وك؛ -3 فاض حجم اائتمان الذي تقدمه الب  ا
ل لام. -4 قوي امتداال  ي ااتتااي بش مي  ال فاض   ا
 
 

                                           
رةا الداري اةسرى السامرائي،  1  .206-205مرجع سابق، ص. ص. ز
زائر، بدان س  نشر، ص. ص. أسعار صرف العماتمراان لطون،  2  .52-51، يار اهدى، ا
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 السوق المفتوحة أداةفعالية رابعا: 
ز ظعال  إذا ما   ي ةور  قدة  اأخرى، إذ أها تؤثر ر تاتعد أياة السوق امفتوح  ي م نت بأياات السياسات ال

وك. الييه، ظالتطبيق الستأثرا مب حه الب قوي امتداال ، امن م حجم اائتمان الذي م مي  ال ييم اامائم اشرا ليى 
زي ي غر حاج  إ استخدام أياات سياس  نقدة  أخرى، ليى أن تاحب  ك امر عل الب ليةراف ااتتااية  

سق معاا  لتحدث الفعالي ، اسيما ي ااتتاايةات ذات هذ اأياة لمييات السوق امفتوح  بسياس  مالي  ت
ةم  اامتطورة.  قدة  اامالي  ام   اأسواق ال

ةم  ليى يرج  لالي  من التقدم، امن م  تتوتف ظعالي  هذ السياس  ليى مدى تواظر أسواق مالي  انقدة  م
امي ،  وك ي الدال ال ز امالي  ليب اير الير ظإن استخداماا ةؤيي إ اهتزاز امرا ون من ال هذ  جوء إلياا يابالتا ة

م ي حجم اائتمان اماري. أياة ليتح إضاظ  إ ما سبق، ظإن ظعالي  هذ اأياة تزياي ي حاات الرااج  الدال 
ما أن  ماش،  ساي، اذلك لسياية حال  من لدم التفاال بن رجال األمال ي أاتات اان اا ي حاات ال ل

فاض أ ي  متدني ، إضاظ  إ لدم رغب  ا ون معدات الر دما ت اظيا لاستثمار ل ل حاظزا  سعار الفائدة ا ةش
ن لن السداي، اذلك خوظا  اطر تعسر امدة وك التجارة  ي إتباع سياس  التوسع ي اائتمان، ي اتت تزياي ظيه  الب

 . 1ليى أموال امويلن
اح لمييات السوق امف   :2توح  ليى العوامل التالي ةتوتف 
قوي ااائتمان اتتااي ما؛ -1 انيات ال بر لن إم ل  ون معرة بش يث ت قدة    مدى حجم اطبيع  السوق ال
قدة ؛ -2 ن تدااها ي السوق ال زة  ااأاراق امالي  اأخرى ال م وك امتمثي  ي أذانات ا  مدى توظر الا
و  -3 زيمدى تاتي ماا الب ك امر حيث تزياي ظعالي  لمييات السوق امفتوح  بتاتي  ،ك التجارة  مع توجه الب

 تيك اماا اتقل بتاايماا؛
ديا هاما لزة -4  اية ظعالي  سياس  السوق امفتوح ؛يرج  تقدم الولي اماري ااائتما الذي ةعتر 
سب  -5 وك الاتتاا بال قدة  لدى الب قدي: حجم ااحتياطات ال وك التجارة   القانوني  لاحتياطي ال انت الب إذا 

سب  القانوني  لاحتياطي اإلزامي، ظإن ظعالي  هذ  دي ال د القانو الذي  تف، باحتياطات نقدة  تسااي ا
ون ها ،السياس  تزياي ي التأثر ليى حجم اائتمان وك سي قدة  ليب فيض ااحتياطات ال تأثر  أن زةاية أا 

ثرا  وك باحتياطات نقدة  تزةد  س ي حال احتفاظ الب ه، ابالع د م مباشر اظعال ليى زةاية حجم اائتمان أا ا
                                           

مد لبد العال، مرجع سابق، ص.  1  .72أمد رمزي 

2  :  ؛54 – 53، مرجع سابق، ص. ص. أسعار صرف العماتمراان لطون،  -ارجع إ
 .31ابري، مرجع سابق، ص. مد ضيف اه القط -             
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فاض ليى حجم اائتمان غر  ا اا ، حيث ةابح تأثر التغير ي حجم هذ ااحتياطات با د القانو لن ا
 ظعال؛

ات ي إجراء مقبوضاهم امدظولاهم، ذلك أن تيام يرج  الولي اماري أا مدى التماي اأ -6 ظراي ليى الشي
دما  بر ظقط ل ل  وك بش قدة  لدى الب ن أن ةؤثر ليى حجم ااحتياطات ال اأظراي ببيع أا شراء اأاراق امالي  م

دما ةقومون بس وك، أا ل ايوا ليياا نتيج  البيع لدى الب داي تيم  اأاراق امالي  ال ةقوم اأظراي بإةداع امبالغ ال 
وك؛   اشراها من أصل حساباهم لدى الب

قوي اااحتفاظ ها(، اهذا بدار ةتوتف ليى  -7 قدي لدى اأظراي )مدى طيب اأظراي ليى ال مستوى التفضيل ال
 سعر الفائدة االتغرات ظيه؛

ن أن -8 زي من اأاراق امالي  ال م ك امر  ةتدخل ها بيعا اشراء؛ مقدار ما لدى الب
قدة ؛ -9 ن التعامل به بيعا اشراء ي سوق اأاراق امالي  اال  حجم ما م

وك التجارة  إ توظيف جزء من مواريها ي شراء اأاراق امالي ، اةتوتف  حيث :الةراف ااتتااية  -10 ميل الب
دما ا زء ليى الةراف امومي  اااتتااية ، ظع اسب  اامضمون  لعمييات اإتراض  مقدار هذا ا تتوظر اجاات ام

وك تزةد من شرائاا لتاراق امالي   وك لاية أليى من إةرايات اأاراق امالي ( ظإن الب سب  ليب )إةرايات القراض بال
قدة  لدى الب ال  لن تؤيي زةاية ااحتياطات ال وك إ زةاية ح ا تبقى مواريها معطي  يان استثمار، ي هذ ا

وك تزةد ي حجم القراض امقدم  من  ثرة، أما ي حاات الرااج ااتتاايي ظإن الب حجم اائتمان نةرا مخاطر ال
ن أن تؤيي إ زةاية حجم اائتمان؛ وك م قدة  لدى الب  تبياا، ابالتا ظإن زةاية ااحتياطات ال

زي لي: توتعات اأظرا -11 ك امر برة من اأاراق امالي  ليبيع، ما تد ةتسبب ي ظقد ةقدم الب مي   يى طرح 
فاض ي تيمتاا ما  تةران استمرار اا ن اأظراي تد ا ةقبيون ليى الشراء مباشرة، بل ة ارة ، ل فاض تيمتاا ا ا

 تد ةؤيي إ ظشل هذ السياس .

 ااحتياطي اإجباري أداةالفرع الثالث: 

 حتياطي اإجبارياا أداةتعريف أوا: 
سب  تبعا ليةراف  زي، اتتغر هذ ال ك امر سب  من إما ايائعاا إلزاميا لدى الب وك التجارة  ب تف، الب
يفي   وك ي  ااتتااية  السائدة ي الدال ، اتد استخدمت هذ الوسيي  ي البداة  ماة  ليمويلن ضد أخطار الب
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وك وك التجارة  ليى  استخداماا أمواهم، اتيجأ الب م ي تدرة الب أياة ليتح زة  حاليا استخدام هذ الوسيي   امر
قدة  قيقا أهداف السياس  ال شاط ااتتاايي  سب حال  ال ح القراض إ لمائاا   . 1م

رب الع قدة  مراتب  اتوجيه اائتمان بعد ا   ثاني ،مي  الااتد بدأ استخدام هذ اأياة من تبل السيطات ال
ذ  ي  أال يال  ي العام تطبق أياة ااحتياطي القانو م تشر بعد ذلك  1933اتعتر الواةات امتحدة اأمرة لي

يي : 2إن تطبيق سياس  ااحتياطات اإجبارة  تتضمن جانبن أساسين .استخداماا ي باتي يال العام جانب هي
 اجانب ظري.

ك  الجانب الهيكلي: -1 وك التجارة  ليى اجه يائم ليب قدة  برسيخ تبعي  الب الذي ةتجيى ي اهتمام السيطات ال
زي؛  امر

تعتر سياس  ااحتياطات القانوني  أياة لضبط اأاضاع ااتتااية ، حيث الر تغير معدات  الجانب الظرفي: -2
قدة  إما قدة  اأسس حساها، تستطيع السيطات ال مارس  تأثر مضاي ليتضخم، اإما تشجيع إنعاش  ااحتياطات ال

شاط ااتتاايي.  ال
 ااحتياطي اإجباري أداةخصائص ثانيا: 

اائب التالي   :3تتميز هذ السياس  با
زي، ابذلك ظاي تقيل من الوتت  -1 ك امر قق نتائج ظورة  مجري إصدار التوجياات من الب أها اسيي  مباشرة ا

وك التجارة ؛الازم لةاور أثره  ا ليى الب
تاج إ سوق ااسع  امتقدم  ليتعامل -2 امي  ،أها ا  اسب  لاستخدام ي البيدان ال  ؛الذلك ظاي م
ام -3 سب  معدل إلاية ا ال بال ما هو ا وك التجارة   قوي امتداال  بقرار الب مي  ال  .ا ةرتبط تأثرها ليى 

 باريااحتياطي اإج أداةأثر  ثالثا:
وك التجارة  ي خيق اائتمان اتوسيع  أياةمارس  ميا مباشرا ليى مقدرة الب ااحتياطي اإجباري تأثرا 

دةدة قوي أا 4حجم الويائع ا انات التوسع ي سياس  خيق ال ، ظتخفيض نسب  ااحتياطي القانو ةع زةاية إم
زي نسب  ااح ك امر س، ظفي حال  التضخم ةرظع الب وك الع قدة  لدى الب تياطي القانو ظتقل ااحتياطات ال

قدة  امتداال ، امن م حجم امبايات  تي  ال خفض حجم ال ح اائتمان، ظت د من تدرها ليى م التجارة  ما 

                                           
 .174مال بن يلاس، مرجع سابق، ص.  1
، برات، النقود والسياسات النقدية الداخليةاسام ماك،  2 ا ال اليب   .246، ص. 2000، يار ام
 .29مد ضيف اه القطابري، مرجع سابق، ص.  3
رةا الداري اةسرى السامرائي، مرجع سابق، ص.  4  .212ز



...........: سراتيجية..................................................................................الفصللالأو لوا   الس ياسةلالنقديةلمفهو

34 

 

يي ساي ظيخفض ابالتا الطيب ال فاض اأسعار االتقييل من حدة التضخم، أما ي حال  ال ، ما ةؤيي إ ا
وك التجارة  ليى الب سب  ما ةزةد من تدرة الب زي هذ ال قدي اإتراضك امر ، ابالتا زةاية حجم امعراض ال

شاط ااتتاايي  .1امتداال لتحرةك ال
اضرة، اإما تتعدا لتشمل أصوا أخرى   قوي ا اا تقتار هذ السياس  ليى ااحتياطي القانو مثا ي ال

سب  من أصوها ي صورة نقدة ، انسب  تدخل ي حساب نسب  ا وك التجارة  ليى ااحتفاظ ب ر الب لسيول ، حيث 
زة  ااأاراق التجارة   ل أرصدة تابي  ليتحوةل ظورا إ نقوي يان خسارة، مثل أذانات ا أخرى من اأصول ي ش

و  وك التجارة  ليى  ومي  امضمون ، اهذا ليحد من تدرة الب ةل هذ اأصول إ نقوي تانوني  تضيفاا ااأاراق ا
ثر ليى اشتقاق نقوي الويائع ون ها القدرة أ قدي، ات  .2إ رصيدها ال

 ااحتياطي اإجباري أداةفعالية رابعا: 
امي  ال تتميز بعدم  اأياةتعتر هذ  زي اخاص  ي الدال ال ك امر اا الب من أظضل اأياات ال متي

إن هذ اأياة تعتر ااسع  ااستخدام أها تعتر ساي  اإيارة االتطبيق، خاص  إذا  . لسوق امفتوح ظعالي  سياس  ا
وك، إا أنه  اظس  بن الب ونه ا ةعرتل ام ميع أنواع الويائع، ال سب   ان معدل ااحتياطي اإجباري موحدا بال

 :  3موضع انتقايات أماا
دم -1 وك احتياطال وك ت ظائض  ظإا متيك الب شاط اائتما ليب ن تغير نسب  ااحتياطي اإجباري لن ةؤثر ليى ال

 التجارة ؛
ون  -2 فيض نسب  ااحتياطي تد ا ت زي ظإن  ك امر ا الذي ةرةد الب إذا م ةتغر طيب اائتمان ي نفس اا

ساي؛ اء ظرات ال  ذات أثر ظعال ليى اائتمان اخاص  أث
وك التجارة رغم أن ه -3 قدي لدى الب إا أن  ،ذ السياس  سرةع  اظعال  ي تأثرها ليى تغير مقدار ااحتياطي ال

قدي؛ مي  العرض ال رر ي تغير  ل مت ن استخداماا بش  هذ السياس  ا م

                                           
 .175اس، مرجع سابق، ص. مال بن يل 1
 امرجع السابق. 2
3   :  ؛154صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  -ارجع إ

 ؛86لبد اجيد تدي، مرجع سابق، ص.  -              
عم سيد ليي انزار سعد الدةن العيسى،  -               امد، لمان، النقود والمصارف وآسواق الماليةلبد ام  ؛369، ص. 2003، يار ا
ات ،  -                ؛129، مرجع سابق، ص. نظرية النقود والبنوك وآسواق الماليةأمد أبو الفتوح ال
 .30-29مد ضيف اه القطابري، مرجع سابق، ص. ص.  -              
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وك التجارة  أما امؤسس -4 ات امالي  غر إن هذ السياس  هي سياس  انتقائي  ي أثرها حيث ةقتار أثرها ليى الب
   ابذلك ظإن هذ السياس  غر لايل . ،امارظي  ظا تأثر هذ السياس  ليياا

ما أها ا ميز  -5 وك الاغرة ليى حد سواء،  برة االب وك ال وها غر مرن  أها تعامل الب أن هذ السياس  تتميز ب
وك ال لدةاا احتياطات نقدة  ظائض ، اتيك ال   ليس لدةاا مثل هذ ااحتياطات؛بن الب

ح القراض، اليى  -6 وك اتابييتاا ليى م قدي القانو ةربك اضع الب رر التغرات ي نسب ااحتياطي ال أن ت
دة من اجا  هذ التغرات امداها؛ عياا غر متأ  استثمار ما لدةاا من أموال، حيث 

وك احتياطات تد ا ةؤيي تغير معدل ااحتياطي اإجباري إ  -7 انت لدى الب التأثر ليى حجم اائتمان إذا 
زي، اهذا  ك امر اظذ أخرى ليحاول ليى مواري نقدة  هام  من خارج الب انت لدةاا م حرة ظائض  من جا ، اإذا 

قدة ؛ ي تائم اأغراض امرسوم  ليسياس  ال  ةقرح البعض استعمال نسب تانوني  متغرة باستمرار، اذلك ل
قيقاا باستخدام سياس  ااحتياطي اإجباري، ظالتغرات ي  -8 قدي ةاعب  أن التغرات الاغرة ي العرض ال

س، امع بقاء القالدة  ا امعا وك ةفضي إ حداث تغر مضالف ي الويائع ي اا ااحتياطات اإلزامي  ليب
جم ضخم.  قدي سيتغر  قدة  ليى ما هي لييه ظإن العرض ال قدي ال زي إيارة العرض ال ك امر اإذا أراي الب

ن  سب  صغرة الت ميات صغرة، ظإن ذلك ةتطيب تغير نسب  ااحتياطي اإجباري ب وع من التغر ‰1ب ، اهذا ال
زي غر لميي ؛  ك امر عل إسراتيجي  الب زي، ما  ك امر يفا جدا ليب ون م  سي

قدإن الزةاية ي نسب  ااحتياطي اإ -9 ل  يجباري لتخفيض حجم العرض ال ن أن تؤيي إ زةاية ي مشا م
خفض . ون لدةاا احتياطات زائدة م وك ال ة  السيول  لدى بعض الب

 المطلب الثاني: آدوات الكيفية

شاط ااتتاايي من خال التأثر ي نولي  اائتمان اماري يفي  ليتأثر ليى ال  ،هدف أياات الرتاب  ال
قدة  اه ماش، ظتقوم السيطات ال شاط اأميته احالته ااتتااية  من حيث التضخم ااان ذا حسب أالوة  هذا ال

د من  و القطالات امام  ي ااتتااي اال ةعيق موها ضآل  امواري امالي  امتاح ، اا بتشجيع تدظق امواري امالي  
ي  اامضاربات.انتقال تيك اأموال إ القطالات اأتل إنتا القطالات ااستاا  جي  

قدة  من اأياات ال مارس تأثرا مباشرا ليى امقرض اامقرض ي  ولي  ليسياس  ال ذا تعتر اأياات ال اه
ذلك ليى مستوى تدرة امؤسسات امالي   ميا ليى مستوى طيب القراض، ا آن ااحد، ظاي مارس تأثرا نوليا ا

ع لن القيام ها أن ليى اإتراض، ظقد  وك الرغب  اامقدرة ليى موةل بعض ااستثمارات إا أها مت تتوظر لدى الب



...........: سراتيجية..................................................................................الفصللالأو لوا   الس ياسةلالنقديةلمفهو

36 

 

اظي  أنواع  توجاات الوحدات ااتتااية  امقرض  ا تتفق اأهداف هذ اأساليب، أا أها ا توظر الضمانات ال
 معي  من متطيباها. 

 تأطير اائتمان أداة الفرع آول:

ك بوضع  أياةن تتضم  ل ب قدة ، حيث ةقوم  تي  ال تأطر اائتمان مراتب  اضبط امادر اأساسي لي
ااز هذ  وك لعمائاا، اأي  وع القراض اموزل  من طرف الب مو القراض، ةتغر هذا السقف تبعا ل دي ل سقف 

زي، اهذا ما ة ك امر برة ليب فاض أرباحااامعاةر ةعاتب بتقدم احتياطات إضاظي    .1ؤيي إ ا
ن  ح اائتمان ليقطالات ذات اأالوة  اال م ت ظفي حاات التضخم تعمل سياس  تأطر القرض ليى م
ون سببا ي إحداث التضخم. اتد تتضمن هذ  و القطالات ال ت سببا ي إحداث التضخم، اتقيد اائتمان 

دية.السقوف شراط اإتراض لتحدةد هامش لالتمايات  وك التجارة  لتموةل أنشط    امفتوح  من طرف الب
ل،  اتتبع سياس  تأطر القراض ي حاات معي  لتعرض بعض تطالات ااتتااي الوط لبعض امشا
د ي الواتع  سب الةراف ااتتااية ، إذ تد  ون ذلك  احداث لدم استقرار ةتطيب معا  جزئي  خاص ، اة

دةد سقوف اائتمان هذ بعض القطالات أا الفر  ه إ ضرارة تقييد ا تاج اأمر م اع أا اأنشط  تواجه تضخما 
 ، ماش ضمن ااتتااي الوط د بامقابل تطالات أخرى أا ظراع أا أنشط  أخرى تعا من ان القطالات، ا

 .2ظيستدلي اأمر توسيع حجم اائتمان اموجه ها
دةد سقوف معي  ظسياس  تأطر القراض مثل إجراء  قدة  )اائتمان( من أجل  تي  ال إيارةا مراتب  إنشاء ال

وك. حاا الب ن أن م ي  لتاراق التجارة  ال م  ليقراض، بل أةضا هدف إ تقييب الفرة الزم
الييه، ظسياس  تأطر القراض تقتضي بطرةق  إيارة  مباشرة اضع معاةر لتقدم القراض باالتماي ليى 

دي مدة س  أا تتعدن دية  اازها اإا تعرض إ لقوبات من  اها،سب  را ليى لدم  ك التجاري  ون الب ة
زي. ك امر دة ظإن الدال  تقدم ليى صياغ   طرف الب تشر التضخم  دما ة ك  ،تأطر إجبارة سياس  أما ل جد الب ظ

وح  من  د اأتاى ليقراض امم زي ةقوم بتحدةد ا دي معدل مو القراض. اغالبا امر وك التجارة ، أا  طرف الب
فقات العمومي  مع تشجيع  قدة  باإضاظ  إ التقييب من ال تي  ال ما ةاحب هذا اأسيوب مراتب  استقرار ال

قدة  امتداال . تي  ال فيض حجم ال ل الوسائل ال من شأها  دات، االقيام ب  اايخار اإصدار الس

 

                                           
1 Latifé Ghalayni, Monnaie et banques, Dar el manhal el-lubnani, leban, 2006, p. 94. 

يصا 2   .46، ص. مرجع سابق،  صا
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ن التخفيف من حدة نةام تأطر القراض لردر اإ  :  1شارة إ أنه م
سب بعد اأخذ بعن االتبار إ  -1 اازها ااحتياطات اإضاظي ، هذ العتبات  د  دةد العتبات ال تطبق ل

وح  خال س  معي  الزةاية ال تطرأ ليى امواري امستقرة )رااس اأموال ال دات جانب القراض امم ذاتي ، س
(؛  الدةن...ا

ون معفي  أةضا من ااحتياطات العاية ،  -2 اء من نةام ااحتياطات اإضاظي  بعض القراض ال ت ااستث
ةام ةتعيق ببعض القراض   اء من ااحتياطات اإضاظي  لقراض خاضع  لاحتياطات العاية  )هذا ال اااستث

(.القراض ليتادةر الاستثمار، ابعض القرا   ض العقارة  اادية...ا

 الفرع الثاني: التمييز في آدوات الكمية

مي  إ ميع القطالات زي اأساليب ال ك امر يفي ، ا ةوجه الب ن ميز  ،ي إطار استعمال اأياات ال ال
اا حسب حاجتاا ليمواري امالي  اأميتاا ي ااتتااي.  بي

 أوا: التمييز في سعر إعادة الاص
ام ت سب  أنواع معي  من اأصول امقبول  ا شاط ااتتاايي أحيانا رظع أسعار الفائدة بال قتضي ظراف ال

زي، بغرض توجيه اائتمان إ القطالات اأخرى ال تعا نقاا ي امواري امالي  ي ااتتااي  ك امر لدى الب
وك التجارة  ليى خام اأار  ، بسبب لدم إتبال الب زي سعر إلاية خاماا.الوط ك امر  اق امالي  ال رظع الب

ر زي لموما ليى توجيه اائتمان إ القطالات ذات الربح اأتل ااأمي  اأ ك امر لاتتااي الوط   اةعمل الب
ال ، اتضييق اائتمان ليى القراض التجارة  اامضاربات ر  ،الزرال  االا ي  اأ ااأمي  اهي القطالات ذات الر

 . 2اأتل ي الدال 
عدل ااحتياطي اإجباري  ثانيا:     التمييز في 

دةد أنواع  ولي ي حجم اائتمان امتاح ي السوق امارظي  إ  زي بغرض التأثر ال ك امر ةيجأ الب
وك التجارة ، ااحتياطات ال  تف، ها الب ونات اأصول امتب أن  يبتاا انسبتاا من م اح  لدةاا، اهذا اتر

قدة   قيق أهداف السياس  ال وك التجارة  بغي   فيض أنواع معي  من اائتمان ليى مستوى الب ةسالد ليى 
ماشي   .اان

                                           
  .256اسام ماك، مرجع سابق، ص.  1
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 السوق المفتوحةثالثا: التمييز في 
زي تغير ماهي  اأنواع اأصول ال ةقبل خاماا، اةرظض أصوا أخرى بسبب حاج    ك امر ةستطيع الب
وك التجارة  اامؤسسات امالي  ليى التعامل باأنواع امتعيق  بالقطالات امرغوب  ال شاط ااتتاايي، ما ةسالد الب

قدة  اأمي  هذ القطالات ما انولا حسب حاج  السياس  ال  .1بدل اأخرى، ما ةؤيي إ توجيه اائتمان 

 الفرع الثالث: آدوات النوعية التكميلية

يفي  السابق إضاظ  إ   زي أن ةتدخل لتحدةد حجم اائتمان ااجاته لن  ،اأساليب ال ك امر ن ليب م
اظيما بالتدخل ي ظراف طيب اائتمان مع ثبات حجم لرضه. ،طرةق اضع شراط أصعب ليحاول ليى اائتمان

 ةيي لرض أهم هذ اأياات.
ن القطاع المصر   فيأوا: تحديد سقف قطاعي لائتمان الممنوح 

ااز    زي بعدم  ك امر ك الواحد لقطاع معن نسب  معي ،  اإتراضةقاد به إصدار توجياات من الب من الب
قدة  ي التأثر ليى توزةع القراض ليى  ةيمي  ال تعتمد ليياا السيطات ال ةأي هذا اإجراء ضمن اإجراءات الت

م د من زةاية اائتمان اموجه لقطالات أخرى.القطالات ذات اأالوة  ي إطار اإسراتيجي  الت  وة  امتبع ، اا
ابيات امرتب  ليى استخدام هذ اأياة ي إحداث تدر من التوازن بن القطالات امختيف  ي   تتمثل اا

مي   ادف التشغيل االت مو،  قيق ال اف  قق أهداف السياس  ااتتااية   اول ليى اائتمان، ما  ا
ز اائتمان ي تطاع اا اطر تر يب القطاع اماري   اتتااييجتمالي ، إضاظ  إ الدار الذي تيعبه هذ اأياة ي 

فاض الطيب  ا ارجي   فاض إنتاجه، أا تغر الةراف ا معن، ي حال  مواجا  هذا القطاع لتحدةات تسفر لن ا
اء التجارةن، ناتج لن م يو استخدام هذ ليى صايراته من جانب الشر ات غر متوتع  بتيك الدال. اا  ش

ون ي صورة إحداث تشو تطالي اتعطيل آليات العرض االطيب ي سوق  وانب السيبي  ال تد ت اأياة من ا
 .2اائتمان

ش ااقتراض ٓغر   ض شراء آوراق المالية في آسواق المالية اثانيا: تحديد ها
ح ةقاد هامش ااتراض ال ك التجاري موةياا م سب  امئوة  من تيم  اأاراق امالي  ال ةستطيع الب

زي هو ماة  القراض امارظي  من  ك امر سب  من تبل الب دةد هذ ال القراض ليياا ليمستثمرةن، االغرض من 

                                           
 .182سابق، ص. الرجع ام 1
، مرجع سابق، ص.  2  .12أمد شفيق الشاذ
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ال ي د من امضاربات ال  ، ظإذا  1التعامل باأاراق امالي  خطورة التقيبات السعرة  ي البورصات، باإضاظ  إ ا
مثا، ظاذا ةع زةاية  %40من تيم  اأاراق امالي  امشراة، م تام بتخفيضه ليابح  %60ان هامش ااتراض 

اص  ب أن ةدظع من ماله ا ماة  ليقراض امارظي ، اتقييب امضارب  ي اأسواق امالي  أن امشري  من  %60ا
فيض حجم اائتمان تيم  اأاراق ام فيض هامش الضمان إ  الي  امشراة هذا من جا ، امن جا  أخرى ةؤيي 

وح  .امم
 ثالثا: تنظي اائتمان ااستهاكي

، اطبقته   ا ات من القرن ا الي  خال لقد اأربعي وع من الرتاب  ليى اائتمان ي الدال الا ظار هذا ال
ي   رب العامي  الثاني  ضمن برنامج الواةات امتحدة اأمرة د من  اتتااييخال ا معا  الضغوط التضخمي ، اا

ي  لن الطيب ليى بعض امواي  ةيم اائتمان لتغراض ااستاا ري ت وع من الرتاب   اإسراتيجي ، اموجب هذا ال
ي  امعمرة ةيم البيع بالتقسيط ليسيع ااستاا د من ا ،طرةق توالد معي  لت فيض مدة السداي، ما ةؤيي إ ا

دمات اامعراض  ، اإحداث التوازن بن اإنفاق ليى السيع اا الضغوط التضخمي  ال ةتعرض ها ااتتااي الوط
د حاجته إ بسط اائتمان. زي إ إتباع سياس  نقدة  توسعي  أا ل ك امر دما ةادف الب س ل دث الع اا. ا  م

زي ما ةييامن بن أهم ا ك امر  :2لقوالد ال ةفرضاا الب
زي بتحدةد امبيغ الواجب يظعه مقدم -1 ك امر ك  ،من تيم  السيع  امشراةجزء   اتيام الب ظفي حال  رظع الب

قدة  اأا الازم  لشراء هذ السيع  زي الدظع  ال  ذلك إ خفض طيب اائتمان هذا الغرض؛ ظسيؤييامر
زي بتقار مدة السداي ظإن ذلك ةؤيي إ زةاية دةد مدة  -2 ك امر ي، ظإذا تام الب سداي اائتمان ااستاا

ن. د من طيب اائتمان من تبل امستاي  تيم  القسط الشاري الواجب يظعه، اهذا من شأنه أن 
  رابعا: فرض البنك المركزي حدا أدنل للسيولة

زي   ك امر وك امسجي  لدةه موجب هذ اأياة ةيزم الب دية من الرصيد اإما ليى الب سب   ااحتفاظ ب
ارة  امفتوح  لدةه بي  ليحسابات ا حدا أي من السيول  مواجا  طيبات ذلك مثل ا  ،بالعمات اايي  ااأج

وف السيطا اال السحب اوم، اهذا  ونات ا سوب  إ بعض م دةدها لن طرةق بعض اأصول م ت ةتم 
وك التجارة  بسبب ما لدةاا من أصول مرتفع  السيول ، اهذا  قدة  من خطر اإظراط ي اإتراض من تبل الب ال

                                           
عم السيد ليي انزار سعد الدةن العيسى، مرجع سابق، ص.  1   .374لبد ام
رةا الداري ةسرى السامرائي، م 2  .217رجع سابق، ص. ز
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د من القدرة ليى إتراض القطاع  ن ا وك التجارة ، ابذلك م اظ، الب بتجميد بعض من هذ اأصول ي 
 .1ااتتاايي

سا: قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية  خا
داية اأثر، حيث   قدة   ون ظياا أياات السياس  ال زة  هذا اأسيوب ي البيدان ال ت وك امر تستخدم الب

تقدماا القراض لبعض القطالات اأساسي  ي ااتتااي. زة  ببعض األمال امارظي   وك امر  تقوم الب
 سادسا: سياسة التمييز في أسعار الفائدة

قدي، من خال تؤيي هذ السياس  يار  وح ابالتا العرض ال ا ماما ي التأثر ليى حجم اائتمان امم
ح لتنشط  ال  سب  ليقراض ال م خفض  بال ون م تيف باختاف نوع اائتمان، ظت دةد أسعار ظائدة تفضييي  

وح  لتموةل لمييات التادةر ليى سبيل امثال، امرتفع  القراض امم سب  لتنشط  ذات اأمي   تشجعاا الدال   بال
سب  لاتتااي.  اأتل بال

 سابعا: تحديد حد أعلل لائتمان باستادام بطاقات اائتمان
زي  ك امر ك التجاري لااحب البطات  ليشراء باأجل، لذا ظإن الب بطاتات اائتمان لبارة لن موةل من الب

دةد حد أليى لائتمان باستخدام هذ البطاتات، ي حال  حاول ضغوط تضخمي  ي ااتتااي تد ةيجأ إ 
ان استخداماا ااسع اانتشار  .2اخاص  إذا 

نا: السقوف التمويلية  ثا
د امستوى ، اجعيه ل د من التوسع ي التموةل اإما دي ي خط   تعمل السقوف التموةيي  ليى ا الذي 

زي ك امر ك، اأن أي الب زي مبيغا ةعايل هذا التجااز، أا ةتجااز سقفه التموةيي ةي ب ك امر تزم بأن ةويع لدى الب
قدة  ك أا السيط  ال اسب  حسب تقدةر الب  .3أن تفرض لييه غرام  م

ن أجل ااستيراد  تاسعا: الودائع المشروطة 
دى ةستخدم هذا اأسيوب لدظع امستوريةن إ إةداع امبيغ الازم لتسدةد من الواريات ي صورة ايائع ل

اص  ظيدظعام ذلك  ميد أمواهم ا ونون غر تايرةن ليى  دية، اما أن امستوريةن ي الغالب ة زي مدة  ك امر الب

                                           
 .81لبد اجيد تدي، مرجع سابق، ص.  1
عم السيد ليي انزار سعد الدةن العيسى، مرجع سابق، ص.   2   .374لبد ام
  .129بيعزاز بن ليي، مرجع سابق، ص.  3
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ن توجيااا  إ ااتراض اماري لضمان اأموال الازم  لإةداع، اهذا من شأنه التقييل من حجم القراض امم
 .1لباتي ااتتااي

 لمباشرةالمطلب الثالث: الرقابة ا

شوية،  ولي  ليوصول إ اأهداف ام مي  اال مول  من اأياات االوسائل ال قدة   تستخدم السيطات ال
اح استخدام هذ اأياات ليى مدى استجاب  اأظراي اامؤسسات ااتتااية  اامارظي  خاص  لقبول هذ  اةتوتف 

اظي  ي هذ الةراف، اا تةا ون  مي  اإجراءات، اتد ا ت برا ي الوصول إ التأثر امطيوب ليى  احا  ر 
قدة  إجراءات أخرى مباشرة، اهذا ما ةسمى  يفي  توزةعاا، امن م ظإن ليسيطات ال اهاها ا القراض أا ليى ا

ا امؤسسات اا2بالرتاب  امباشرة زي  ك امر مول  التدابر ااإجراءات امباشرة ال ةتخذها الب أجازة امالي  ، اهي 
وع هذ اإجراءات   قدة ، اتت قيق أهداف السياس  ال يفي  لن  مي  ااأياات ال د لجز اأياات ال اامارظي  ل

وي. امن أهم هذ اأياات امباشرة امستخدم  ما ةيي: اع اأيي اامع وك التجارة  ااإت  التدخل ي ألمال الب

 الفرع آول: اإقناع آدبي

ب توجااها اائتماني  لموماةع  ايح  ها ظيما  وك اإبداء ال اع الب زي بإت ك امر ، اذلك 3 تيام الب
قدة ،  وك التجارة  باحتياطاها اايائعاا ال يفي  تارف الب أجل التقيد بالسياس  ال ةرماا اخاص  ظيما ةتعيق ب

ساي لزةاي وح  لتظراي ي أاتات ال امي ، أا اتقييل القراض امم قيقا ليعمال  ال يي، ا ة مستوةات اإنتاج ال
وك التجارة   .4تضييق اائتمان ي حال  التضخم اح هذا اأسيوب ليى طبيع  العات  القائم  بن الب اةعتمد 

اسبات امختيف . طب ي ام زي، اتتمثل اسائياا ي امقاات الاحفي  ااجات اا ك امر  االب
اااتتخذ اسيي  ال م اع اأيي لدة أش : إرسال التعييمات الار  اامباشرة، القيام بعميي  التفتيش 5  اإت

قدة ،  اات العييا ال وك التجارة  لتاامر الاايرة من ا يما اتتضى اأمر ذلك معرظ  تطبيق الب امباشر باف  يارة  ا

                                           
  .82لبد اجيد تدي، مرجع سابق، ص.  1
 .160صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  2

مد نوري الشمري،  3  .433، ص. 1999يار زهران،  د والمصارف والنظرية النقدية،النقو ناظم 
 .185مال بن يلاس، مرجع سابق، ص.  4
تب  سياسة الصرف آجنبي وعاقتها بالسياسة النقدية: دراسة تحليلية لْثار ااقتصادية لسياسة سعر الصرف آجنبييو موسى بوخاري،  5 ، م

ان،   .80، ص. 2001حسن العارة ، لب
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وك التجارة   زي بالتشاار مع الب ك امر ذلك تيام الب وك ا طط اإمائي  ليب اخاص  ي اأمور امتعيق  باياغ  ا
  التجارة .

 :1تتوتف ظعالي  هذ السياس  ليى ما ةيي
ك - ان  الب زي؛ خرة ام  امر
وك التجارة  -  ؛التعامل معه اثقتاا ي إجراءاته مدى تقبل الب
زي ليى مقاام  الضغوط ال ةتعرض ها، اإتبا  - ك امر  ع سياس  مستقي  ي إيارته لشؤان اائتمان؛مدى تدرة الب
اما. - وك اأخرى امدى التعاان بي سب  ليب زي بال ك امر  مدى أمي  الب

قق اأ   اا اماح، أن هذ اأياة ا  مي (، ثر امرجو م إا إذا اترنت ببعض اأياات غر امباشرة )ال
قدة  ي  ما أن هذا اذلك من أجل زةاية ظعالي  السياس  ال ساي.  ذا ظائدة ةعتر  سيوباأارب  التضخم اال

ن  زي ةستخدم الوسائل اأخرى مثل التعييمات ااأاامر اإجبارة  ال م ك امر امي ، ابالتا ظالب داية ليدال ال
وك التجارة . ب أن تسر ظيه الب دي معام الطرةق الذي   من خاها أن 

 ات والتوجيهات التعليم: الفرع الثاني

دي ظياا حجم انوع  تتمثل  وك التجارة   زي بإصدار توجياات أا تعييمات توزع ليى الب ك امر ي تيام الب
وك  زي الاتاته مع الب ك امر حه لعمائاا، ابذلك تةار تدرة اتوة الب وك التجارة  أن م اائتمان الذي تستطيع الب

و  زي التجارة  ي مدى التزام تيك الب ك امر زي. اةستطيع الب ك امر تاا تعييمات اتوجياات الب داي ال تضم ك با
وك التجارة  استخدام جزء من  ،موجب هذ الطرةق  أن ةضع تيويا ليى بعض أنواع اائتمان أا أن ةطيب من الب

دي ليماارف حجم اائتمان الذي م ومي ، أا أن  دات ا حه لعمائاا أصوها السائي  ي شراء الس ن ها م
مستوى ةسااي أا ةقل أا ةزةد ليى مستوى حجم اائتمان السابق، اذلك ي ضوء السياس  ااتتااية ، اي ضوء 

 .2الةراف ااأاضاع ااتتااية  ال مر ها ااتتااي الوط

 

 

 

 

                                           
زائر، حاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن ليي بيعزاز،  1 امعي ، ا  .130ص. ، 2008، الطبع  الثالث ، يةوان امطبولات ا
 .336أمد زهر شامي ، مرجع سابق، ص.  2
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 اإعامالفرع الثالث: 
زي أن ةستعمل اسائل  ك امر ن ليب ماور يلما  ذال إ امختيف  اإلامم قائق ااتتااية  أمام ا ا

قيقا أهداف السياس  ااتتااية ،  قدة  ا اوي لتحقيق ذلك خاص  مع مول  اظرتتةظاوي إصاح اأاضاع ال ا
وم   .1هذ الوسيي  مختيف القطالات: اأظراي، امشرالات اا
قائق ااأ ذلك إ تفسر اا ةادف اإلام إ إذال  امعيومات اا رتام امتوظرة لدةه ظحسب، بل ةادف 

قدة ، اترةر الير  ي  ليتوسع أا الوتائع ااالتبارات ال تدلوا إ تغير السياس  ال ي  امع جوء إ الوسائل ااأياات الف
س ليى ااتتا ع ن أن تتحقق، االفوائد ال سوف ت تائج ال م ، التقييل من اائتمان، اتوضح ال اي الوط

ي  ال ةتعرض ها.  اضر الذي ةتزاةد ظامعا  امش ه ي الوتت ا زي أصبح أمرا ا غ ل ك امر اإلام من تبل الب
سب هذا اإلام ثق  قدة  اامارظي  اتدخيه ظياا. ااظيه اهتمام الرأي العام بالشؤان ال زي ة ك امر شك أن الب

ماور االرأي العام ااتوظه وك التجارة  مع  ا ذلك تفام اتعاان الب زي ي سياسته إ جانبه، ا ك امر ال ةقررها الب
 . 2لتوجيه ارتاب  اائتمان اماري

 السياسة النقدية: إستراتيجية ثالثالمبحث ال

اائي  باإسراتيجي اعترتبط ظ  قدة  ي تأثراها ليى اأهداف ال اها، لي  السياس  ال ن ال ال تتب ي تتم
قدة  ليى اأهداف قدة  من متابع  تأثر أياات السياس  ال اائي  السيطات ال قيقاا ظإها  ال ال تسعى إ 

اائي  تتمثل هذ امتغرات ي اأهداف  ،تستادف بعض امتغرات ال ةتم اختيارها بن هذ اأياات ااأهداف ال
اائيدف اهباشر ليى اأالي  ااأهداف الوسيط  اال ها أثر م  .3ال

شاط   قدة  إ ال وات انتقال السياس  ال ما تقوم بتتبع حر  هذ امتغرات امستادظ  اذلك من خال ت
قدة . ن توضيح هذ ا  ااتتاايي، اذلك معرظ  مدى استجاب  هذ اأهداف ليتغر ي أياات السياس  ال م

 : ل التا  اإسراتيجي  ي الش
 
 
 

                                           
 .186مال بن يلاس، مرجع سابق، ص.  1
  .270سابق، ص. أمد زهر شامي ، مرجع  2
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  السياسة النقدية مارسة إستراتيجية : أ2رق ) شكل

 

زي ةستخدم اأهداف العامي  ااأهداف الوسيط  لتوجيه  ك امر ا أن الب ل السابق، ةتضح ل من خال الش
مول  من امتغرات ل زي  ك امر تار الب اائي، حيث  قيق اهدف ال و  قدة   ون هي امتغرات السياس  ال ي ت

يي  اسعر  ااحتياطات ال امستادف إحداث تغير ظياا، اتسمى تيك اجمول  من امتغرات "اأهداف العامي " 
ساسي  اا زة ، اهي متغرات شدةدة ا قدة ، الفائدة ليى أذانات ا ك استجاب  أياات السياس  ال بعدها ةقوم الب

مول  من ا زي باختيار  حجم امر يي   متغرات اال تسمى "اأهداف الوسيط "، اال تتمثل ي متغرات نقدة  
زي إجراء تعدةات ي  ك امر ن ليب راها م قدة  اسعر الفائدة، امن خال مراتب  امتغرات الوسيط  ي  تي  ال ال

قدة   .1أياات السياس  ال
 
 

                                           
1  : ات ، مرجع سابق، ص.  -ارجع إ  ؛136أمد أبو الفتوح ال
  .119-118بيعزاز بن ليي، مرجع سابق، ص. ص.  -  

 ،اإجباري ااحتياطي ،امفتوح  السوق لمييات
ام إلاية معدل  ا

يي ،  ااحتياطات قدة ال سعر  ،القالدة ال
 الفائدة

قدي العرض مستوى  سعر ،الفائدة أسعار، ال
 الارف

خفض،  معدل مو اتتاايي مرتفع، معدل بطال  م
  استقرار اأسعار، توازن ميزان امدظولات

لة آهداف   العا

  آهداف الوسيطة

  الهدف النهائي

ات ،  المصدر: درة ، اليةنظرية النقود والبنوك وآسواق المأمد أبو الفتوح ال ي ، اإس تب  امطبع  اإشعاع الف ، م
 .135، ص. 2002
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لة  المطلب آول: آهداف العا

زي أن  لعامي امثل اأهداف  ك امر اال الب قدة ، اهي متغرات  حيق  بداة  ي إسراتيجي  السياس  ال
ب تب  قوي اإمالي ، ظإنه  دما ةتقرر تغير معدل مو ال م ظياا ليتأثر ليى اأهداف الوسيط ، ظمثا ل ةتح

قوي ي اأجل  قد امتفق  مع إما ال وك اظراف سوق ال الطوةل، اهذا ظاأهداف اأالي  ما هي إا احتياطات الب
قدة  ااأهداف الوسيط   .1صي  تربط بن أياات السياس  ال

مولتن من امتغرات، اتسمى أال هاتن اجمولتن "مجمعات ااحتياطات  ون اأهداف اأالي  من  اتت
وك ااحتياطات معات احتياطات الب قدة  ا قدة " اتتضمن القالدة ال اص ، اااحتياطات غر امقرض   ال الويائع ا

رة، امعدل اأرصدة  توي ليى ااحتياطات ا قد" اال  اغرها، أما اجمول  الثاني  ظتسمى "بةراف سوق ال
زي رتاب  توة  ليياا ك امر قد، اال مارس الب زة  اأسعار الفائدة اأخرى ي سوق ال  .2امر

جمعات اا  حتياطات النقديةالفرع آول : 

قوي امتداال  تضم  ما أن ال ماور اااحتياطات امارظي ،  قوي امتداال  لدى ا قدة  من ال ون القالدة ال تت
زي،  ك امر وك لدى الب قوي امسالدة انقوي الويائع، أما ااحتياطات امارظي  ظتشمل ايائع الب قدة  اال اأاراق ال

وك اتضم ااحتياطات اإجبارة  اضرة ي خزائن الب قوي ا  .3اااحتياطات اإضاظي  اال
مي   اا ااحتياطات امقرض  ) أما ااحتياطات غر امقرض  ظاي تسااي ااحتياطات اإمالي  مطراحا م

 القراض امخاوم (.
اا ااحأما  اص  ظاي مثل ااحتياطات اإمالي  مطراحا م تياطات اإجبارة  ااحتياطات امتوظرة ليويائع ا

وك اأخرى. وم  االويائع ي الب  ليى ايائع ا

 الفرع الثاني: ظروف سوق النقد

رة،  توي ليى ااحتياطات ا قد، ا اهي اجمول  الثاني  من اأهداف اأالي  ال تسمى ظراف سوق ال
قد ال مارس ا ي ، اأسعار الفائدة اأخرى ي سوق ال زي ليياا رتاب  توة ، اةع امعدل اأرصدة الب ك امر لب

                                           
  .124صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  1
  .293باري سيجل، مرجع سابق، ص.  2

3
Antoine Parent, l’espace monétaire et ses enjeux, édition Nathan, Paris, 1995, p. 10.      



...........: سراتيجية..................................................................................الفصللالأو لوا   الس ياسةلالنقديةلمفهو

46 

 

فاض أسعار  ل لام تدرة امقرضن امواتفام السرةع  أا البطيئ  حول معدل مو اائتمان، امدى ارتفاع أا ا بش
 الفائدة اشراط اإتراض اأخرى.

ن ي  هو سعر الفائدة ليى اأرصدة امقرض  مدة تارة )ةوم أا اث وك. اسعر ظائدة اأرصدة الب  ( بن الب
اا ااحتياطات ال  زي مطراحا م ك امر وك لدى الب رة مثل ااحتياطات الفائض  ليب اااحتياطات ا
انت  رة موجب  إذا  ون ااحتياطات ا زي، اتسمى "صاي ااتراض"، ات ك امر وك من الب اترضتاا هذ الب

ر من ااحتياطات امقرض  ر من ااحتياطات الفائض  أ انت ااحتياطات امقرض  أ ون سالب  إذا  ، ات
 ااحتياطات الفائض .

زة  ااأاراق التجارة ، اسعر  قد هو أسعار الفائدة ليى أذانات ا ثا امتغرات امام  أاضاع سوق ال
اا. وك ظيما بي وك ليى أظضل العماء، اسعر الفائدة ليى تراض الب  الفائدة الذي تعرضه الب

يث اسل ات قد اختيف ااتتاايةون حول هذا اموضوع  مسي ات اا قد ي العشرة تعميت ظراف سوق ال
ن ي السبعي ات من تبل صانعي السياس  ياالستي زي، ال ك امر ات زاي اهتمامام مجاميع ااحتياطات بالرغم الب

قد ي رسم اسراتيجياهم امتعيق  اف القائم هو  من استمرار أمي  ظراف سوق ال قدة ، ابالتا ظا بالسياس  ال
قد حول مدى أظضيي  استخدام اجمول  اأا أا الثاني  من اأهداف العامي ، اميع اةفضل ال ةون استخدام 

سب  ه قدة ، اهذ اأخرة هي اهدف الوسيط امفضل بال م، ااحتياطات نةرا إماهم بأها اثيق  اارتباط باجاميع ال
قد تد ةؤيي ي أغيب اأحيان إ ضياع القدرة ليى  يز ليى ظراف سوق ال إضاظ  إ ذلك ظام ةشعران بأن الر

قد اميع ااحتياطي، ابالتا ليى لرض ال م ي   .1التح
قد زةن ةتفقون مع ال ي زان أةضا ليىما أن ال اميع ااحتياطات، إا أهم ةر م ي   ةن ليى أمي  التح

قد، اةعوي ذلك إماهم بأن أهداظام الوسيط  اامام  جدا اهي أسعار الفائدة ي أسواق رأس  أمي  ظراف سوق ال
اميع  م ي  زةن خسارة القدرة ليى التح ي ساسي  لتغرات هذ اأاضاع، اهذا ةفضل بعض ال امال شدةدة ا

اتضا م م مت ون هذا التح دما ة قوي ل قد امرغوب ظيااااحتياطات اال  .2ع ظراف سوق ال

 

 

 

                                           
  .296باري سيجل، مرجع سابق، ص.  1
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 المطلب الثاني: آهداف الوسيطة

ضع   وها  اائي  من خال التأثر ليى امتغرات الوسيط   قيق أهداظاا ال قدة   اال السيطات ال لاية ما 
ل مباشر ا ،لرتابتاا بش ل مباشر ليى معدات مو ال تج أا مستوةات العدم تدرة هذ السيطات ليى التأثر ابش

قيق أهداظاا ةشرط ظياا ما ةيي: البطال  ليى سبيل امثال. ون اأهداف الوسيط  ظعال  ي   اح ت
سا جيدا لي - ون لا اائي امقاوي الوصول إليهأن ت  ؛ادف ال
ات هذ اأهداف تابي   - ر ون  زي؛ليقياس ااأن ت ك امر  لضبط من تبل الب
ون ااضح  اساي   - ماور.أن ت  ااستيعاب من تبل ا

اته  ر تيف ، اامؤشر هو امتغر الذي تسمح  قدةون مؤشرات اأهداف اسيط   زةون اال ي لقد التمد ال
اائي ليسياس   قيق اهدف ال راظات لن  جم من ا ن أن ة اائي ، ظاو لامل استدراك ما م ببيوغ اأهداف ال

زةون التمداا سعر الف ي قدة ، ظال قد  ال مي  ال قدةون  ما التمد ال ادف اسيط، بي وك  مؤشر اسيول  الب ائدة 
ادف اسيط قدة    . 1مؤشر االقالدة ال

اك ثاث  ماذج أساسي  م  من اأهداف الوسيط  اهي: قدة  الوسيط  ه مستوى اأسعار ، اجمعات ال
 .سعر الارفا  اأساسي  ليفائدة

 الفرع آول: المجمعات النقدية

قوي امتداال   مي  ال س تدرة األوان ااتتاايةن امالين امقيمن  ،هي لبارة لن مؤشرات إحاائي  ل اتع
قدة اإنفاقليى  زي ليسيطات ال قدةن اهدف امر سب  لي قدة  ي  ،، امثل بال تي  ال اذلك بتثبيت معدل مو ال

قيقي ل الدال امتقدم  حديت  ، اهذا2مستوى ترةب من معدل مو ااتتااي ا قدة  ي  السبب ظإن السيطات ال
ي ابتداء  ةام الفدرا لاحتياطي اأمرة ل غر معين م معين، مثل ال أهداظا ي هذ اجمعات بالتدرةج، بداة  بش

ك أمانيا الفدرا انطاتا من 1972من  ك ظرنسا انطاتا من 1974، ب يرا اب ك إ ب 1976، ب رة  ةال، ات
قدة وات ليى معدل مو ثابت من   ال فاظ العدة س قد %5إ  %3ليى ا فاظ ليى استقرار  لي من أجل ا

 .ااتتااي

                                           
    .126صا مفتاح، مرجع سابق، ص.  1

2
 Michel Aglietta, L’économie mondiale, édition la découverte, Paris, 2002, p. 93. 
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قد  اج اةعتقد ال قد هي الوسيط امفضل ليتوازن ااتتاايي، اةبن "ظرةدمان" ثاث مزاةا م مي  ال ةون بأن 
 :1التثبيت هي
قد مادرا -  لعدم ااستقرار؛ ول يان أن ةابح لرض ال
ام  لن  - عل آثار ااضطرابات ال قدة  تستطيع أن  قوي معدل ثابت، ظإن السياس  ال بزةاية لرض ال

؛ د حدها اأي  مااير أخرى ل
عل مستوى اأسعار ي اأجل الطوةل ثابتا أا ةقرب من ذلك. - قوي   تطبيق معدل ثابت لزةاية لرض ال

ةرة استع ز هذ ال أهداف اسيط  ليى امررات التالي : اترت قدة    مال اجمعات ال
زة ، ظاي ال تقوم بتحدةدها احساها انشرها؛ - وك امر قدة  تستقطب اهتمام الب  أن اجمعات ال
قوي امتداال   - قدة  مثل ال تي  ال ماور، الذلك ظإن ال قدة  من تبل ا ن التعرف ليى هذ اجمعات ال م

ل رئيسي ةتمثل ي أن ال  وات اأخرة برز مش ن ي الس ميع التعرف ليياا اتقدةرها، ال دةد اجمع ةستطيع ا
مي   قدي أا  قدال قد، ان م ال انت ي اماضي نةرا لسرل  ياران ال ما  دةث تعد ساي   ارات امالي  ا ، تيج  لابت

ال مطراحا حول ما هي اجمعات ن ضبطاا بساول  ابدان غموض أا تعقيد،  اهذا ةبقى اإش قدة  ال م ال
قدي الضيق  قدي اأاسع  M2أا  M1اهل ةيجأ إ اجمع ال ارات مالي   M4أا  M3أا اجمع ال د اجوي ابت ل

 مستمرة.
يز ليى اظيف   قوي ةسمح بالر اك مررات استخدام اجمع الواسع ااجمع الضيق، ظاجمع الضيق لي ه

دةث ، ا ارات أا امشتقات امالي  ا ن بعيدا لن اابت قدي الضيق م ة ت التجارب ااتتااية  أن اجمع ال قد، ابي ل
قدي  سابات ليى الدظاتر ةتأثر بشدة باجتذاب أجازة  M1الذي ةضم  M2أن اجمع ال االتوظيفات ي ا

ا قول  ليمدخرةن، الذةن  مالي  بالقيم ام نوا ةقومون بعميي  اإةداع ي حسابات ليى الدظاتر لدى التوظيفات ا
وك.  الب

قدي  برة من اأموال  M1ما أن اجمع ال توي ليى مبالغ  دما  ارات امالي  ل ةتأثر هو اآخر باابت
رج لن اجمع  ال أخرى  وةياا بساول  إ أش ونه ةدر مرياية  أ M1غر امستثمرة، ظيستطيع أصحاها  ظضل، ل

ن ضبطه  ه تد ا ةابح يتيقا، اا م ل التوظيفات امالي ، ل دةد  أما اجمع اموسع ظإنه ةسمح بااتراب من 
يب جدةد ا دات إ شاايات اإةداع  اظ،بسبب إلاية تر اأاراق امالي  مثل انتقال أصحاب ااستثمار من الس

بؤات حول سعر الفائدة.  نتيج  ت

                                           
  .128 .ع سابق، صصا مفتاح، مرج 1
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 أسعار الفائدة كهدف وسي   :ثانيالفرع ال

قدة  من   إستاداظات اسيط  لتوجيه سياساها ال قدة  أسعار الفائدة  زةون أن تتخذ السيطات ال ي ةفضل ال
ثر ساول  من تتبع امتغرات  سب  إليام ةعتر تتبع تغرات سعر الفائدة أ ن، ظبال د اأي امم خال تثبيته إ ا

قدةون ما ال قدة ،  اأخرى، بي سب  ليسياس  ال ل مؤشرا سيئا بال ثرا إذ ةران أن أسعار الفائدة تش ا ةاتمون ها 
بغي ربطاا مستواها  دما هتم معدات الفائدة ة قد، اةضيفون بأنه ل أن هذ امعدات تتأثر بتغرات الطيب ليى ال

قيقي   .1ا

اذ الوصول إ س قدة  إ ا قدة ، إا أن أحيانا تسعى السيط  ال عر ظائدة حقيقي هدظا اسيطا ليسياس  ال
اا  ل لدةدة من بي عياا تتغر ضمن هوامش أا دةد امستوى اأظضل هذا اهدف ةطرح مشا هذ امعدات، اأن 

دث مراحل  ،، احول مستوى اسطي مقابل ليتوازن ي اأسواقديةاات  ن أن  أن اجال الواسع لتقيباها م
وي االتضخم، إضاظ  إ ذلك تتضمن م ار التوتعات التضخمي ، اهو ما ةعقد يال  تعاتب  من الر أسعار الفائدة ل

س ي الواتع نتائج  ما أن التغرات ي أسعار الفائدة ا تع مؤشر،  قيقي ، ما ةفقدها أميتاا  أسعار الفائدة ا
قدة  احدها، اإما أةضا لوامل ال فاض جاوي السياس  ال و اارتفاع أا اا سوق، ذلك أن أسعار الفائدة تتجه 

ات أسعار  ر ماور لاية ما ةيجأ إ ربط  ون ا تبعا ليوضعي  ال مر ها ااتتااي )الدارة ااتتااية (، ظضا لن 
ن أن ةس ادف اسيط، م ن أن ةستخدم  تخدم  الفائدة بتشدي السيطات، إضاظ  إ أن سعر الفائدة مثيما م

قدة  اة إباغ ااسيي  ليسياس  ال ل ما سبق، ةذهب البعض إ رظض استخدام سعر الفائدة هدظا  .2ق االتبارا ل
قدة  ي الواتع. قدي ليسياس  ال قدة ، أن ذلك تعبر لن غياب اهدف ال  اسيطا ليسياس  ال

قابل العمات آخرىالفرع الثالث  : سعر صرف النقد 

ق فاظ ليى إن سعر صرف ال د هو من حيث امبدأ مؤشر موذجي حول اأاضاع ااتتااية  لبيد ما، ظبا
زي ي سوق الارف أا لر  ك امر اظؤ القدرات الشرائي  سواء لر تدخات الب هذا امعدل ترةبا من مستوا لت

اسب  قيق التوازن اات ،دةد أسعار ظائدة م قدة  أن تساهم ي   تاايي.تستطيع السياس  ال

                                           
1
 Philipe Jaffré, Monnaie et politique monétaire, 4

éme
 édition, Economica, 1996, p. 102.  
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ا العمات اأخرى ةساهم ي ضبط معدل التضخم  زي برظع سعر صرف لميته  ك امر إن تيام الب
فيضه إ امستوةات امراي الوصول إلياا،  فيض سعر الارف ظإن ذلك ةسالد ا د  سي  أي ل ال  الع أما ي ا

سن ا  فيض الواريات، اهذا ما ةسالد ليى  اتج.ليى زةاية الاايرات ا  ضع ميزان امدظولات ازةاية ال

ادف اسيط ةةار العدةد من العيوب، ظأسواق الارف تتميز ي الغالب بعدم  إن استخدام سعر الارف 
ك  ن ليب ن ذلك أسباب اتتااية  موضولي  م الثبات ااانتةام، ظفي حال  امضارب  ليى لمي  معي  إذا م ة

فذ احتياطاته من ال زي أن ةست ما أن امر ييا،  ن تدااله  قد الوط ح م يق امفرط لي عمي  الاعب  مقابل ا
فاظ ليى مستوى مرتفع  ماشيا، اهو ما ةؤيي إ ليعمي البحث لن ا ، ةفرض ليى األوان ااتتاايةن ضغطا ان

مو، اي اأخر ةؤيي إ ن أن  اختفاء بعض امؤسسات غر القايرة ليى التأتيم اهو ما ةبطئ ال سياس  متشدية م
 . 1تؤيي إ الفشل

 قنوات نقل أثر السياسة النقدية لاقتصاد الحقيقيالمطلب الثالث: 

قيقي  ااامي  ا  قدة  ليى امتغرات ااتتااية  ا ن أن تؤثر السياس  ال شاط م من م ليى مسار ال
وات انتقال أثر السياس قدة ، اال تعرف ليى أها العميي  ال من ااتتاايي من خال ما ةعرف بآليات أا ت   ال

شاط ااتتاايي اائي  ها، ابالتا إ ال قدة  إ اأهداف ال تقل التغرات ال تطرأ ليى السياس  ال  .2خاها ت
تقل من خاها أثر هذ السياس    وات رئيسي  ة دةث  أربع ت قدة  ا تابات ال اتد حديت اأيبيات اال

اة سعر الارف. ااماح،  اهي: اة اائتمان، أسعار اأصول باإضاظ  إ ت يف  اائتمان(، ت اة معدل الفائدة )ت ت
ما أن الفاليي   قدة  من خاها،  تقل تأثر السياس  ال وات تتأثر مران  امتغرات ااتتااية  ال ة أن ظاليي  هذ الق

سب مدى سام اتتاايتيف من  ل ااتتاايإ آخر  ، اطبيع  اهي ةام اما فاءة ال  ي السائد.  ا

 ةقناة سعر الفائدالفرع آول: 

قيقي اة من خال تدرها ي التأثر امباشر ليى ااتتااي ا مدى زم تار ، اخال تأي أمي  هذ الق
د إتباع سياس  نقدة  توسعي  نسبيا،  فيض أسعار الفائدة ل قدي، ةؤيي بدار مواجا  ز حيث أن  ةاية امعراض ال

                                           
1  :  ؛128 .صا مفتاح، مرجع سابق، ص -ارجع إ
 .205اسام ماك، مرجع سابق، ص.  -  
مد لبد العال،  2  .105، ص. بقمرجع ساأمد رمزي 
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ل من  ه زةاية ي  تج ل يف  رأس امال، ما ة فيض ت ي اااستثماري من ناحي ، ازةاية  اإنفاقإ  ااستاا
اتج من ناحي  أخرى. يي اال  الطيب ال

قدة  لسياس  نقدة  تقييدة ، اذلك برظع أسعار الفائدة،  ةرتب لييه  ي امقابل، ظإن انتااج السيطات ال
ام  إحجام اأظراي لن ااستااك االعمل ليى زةاية مدخراهم لاستفاية من أسعار الفائدة امرتفع ، اتأجيل استاا

قيقي  اليست اامي  هي ال تؤثر  إ امستقبل. يد ليى أن أسعار الفائدة ا اة التأ من امميزات اهام  هذ الق
بر ليى ترارات امستا ل  ون بش ر ليى اإنفاق ة اة ليى أن اأثر اأ د هذ الق ما تؤ ن اامستثمرةن،  ي

قيقي  طوةي  اأجل  .1أسعار الفائدة ا
قيقي من  قدي اااتتااي ا زي مارس أسعار الفائدة حيق  الوصل بن ااتتااي ال ي إذن، اظق التحييل ال

 خال ثاث راابط أساسي  هي:
عدل الفائدة:العاقة بين التوا - فاض  رن النقدي و قدي سيؤيي ذلك إ ا د حداث ظائض ي امعراض ال ظع

قدة ؛  سعر الفائدة، ذلك أن سعر الفائدة ةتحدي اظقا لتفالل العرض االطيب ي السوق ال
فاض سعر الفائد علل ااستثمار: واإنفاقالعاقة بين سعر الفائدة  - قدي تؤيي إ ا ة ما ظزةاية العرض ال

يف  رأس امال، ابالتا زةاية   ااستثماري؛ اإنفاقفض من ت

ستوى الطلب الكلي الفعال: اإنفاقالعاقة بين  - اصي  ي أسعار الفائدة ااستثماري و تؤيي  إن التغرات ا
قيقي، ابالتا ليى طيب ااستثمار ي تطاع اإن اتج ا تاج اليى طيب السيع يارا ظعاا ي التأثر ليى الطيب اال

س حر ه ي امدى القار اي ظل لدم تغ، ذلك أن2امعمرة لدى القطاع العائيي ع أسعار  ر توتعات التضخم، ت
اا:الفائدة اامي  ليى التغ قيقي ، اذلك بإحداث لدة آثار م  رات ي أسعار الفائدة ا

 أوا: أثر تكلفة رأس المال
قدة الاأثر ةتمثل هذا اأثر ي  حيث مثل هذ اآلي  ببساط  تأثر تغرات معدات  ،سعري ليسياس  ال

ل من امؤسسات االعائات يف  ااستثمارات اهذا  ،الفائدة ليى سيوك  ظفي حال  ارتفاع معدات الفائدة ترتفع ت
ب مشرةاه اا ااستثمارة  اإنتاجي  االعائات ظيما  قيق برا بح امؤسسات ليى  ي ما ة ةال هذا  .3ا الس

برة لتقيبات مستوى أسعار الفائدة. ساسي  ال د ا  اأثر إ أتاا ل

 
                                           

1  ،  .18، ص. مرجع سابقأمد شفيق الشاذ
قد العري، معاد السياسات ااتتااية ، أبو ظي، فاهي السياسة النقديةليي بيبل،  2 داق ال  .5، ص. 2000، ص

3
  Jaques henry David, La politique monétaire, Dunod, paris1983, p.136. 
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 ثانيا: أثر الثروة
كا رتتمثل هذ اآلي  ي تغي قوي ي اا لب مي  ال زي ل اتج االدخل اتأثر ل ،تتاايامر ل من ال يى 

ل الدراسات اااتد  ااأسعار. اتعد  ااتتااية ، عاتات مؤثر ليى معةم الالثراة متغر تتااية  ليى التباراتفقت 
ل من بيجو اهابرلر من أبرز ااااات إ ما راة الفرية  يخال مفاوم صاي الثااات  قيقي،  ي يال  اإنفاق ا

ن ز بات قدة  ر قيقي  لترصدة ال ونات الثراة الااظي  ي يال  ،ليى أمي  القيم  ا ليى السيع الطيب   أحد م
دمات يي من خال التغرات ي سعر الفائدة اي ام .1اا تقل إ اإنفاق ال قدي ة توى العام سإن التوسع ال

فاضلتسعار، حيث ةؤيي  اسب رأمالي  غ ا قيق م لسوق ر متوتع  نتيج  ارتفاع التقييم سعر الفائدة إ 
تيف  من   ،ستثماراا، يخارااستااك، و اا الوحدات ااتتااية تبل اأصول، ما ةؤيي إ رياي أظعال 

د ارتفاع أسعار الفائدة ظإن أسعار اأصول ستميل إ  .2امستوى العام لتسعار ااأجور سي  أي ل ال  الع أما ي ا
اع اأظراي لن إنفاق يخيام ا اتب ليثراة سيؤيي إ امت فاض خاص  العقارات ااأسام، اهذا الت  اري.اا

 أثر اإحالثالثا: 
خفض جاذبي  اإنفاق اآ مقارن  باإنفاق امستقبيي اذلك   د ارتفاع أسعار الفائدة ت ل من اأظراي ل د  ل

ات قيقي. اةقل بذلك حجم ،االشر قدي االطيب ا مي  امعراض ال  اائتمان اايي ا
 أثر الدخلرابعا: 

نفاتي  اإاةزةد ذلك من القدرة  ،ةع الدخل بن امقرضن اامدخرةنإن ارتفاع أسعار الفائدة سيعيد توز  
ون امدخرةن هم أتل ميا    سيراجع. اإنفاقظإن إما  ، الييهمن امقرضن لإنفاقليمدخرةن، 

 قناة اائتمانالفرع الثاني: 

اة اائتمان تعرف تشر اتوز أها ب ت اجم لن تغر العرض سع ثار تغرآ عمول  من العوامل ال ت ر الفائدة ال
قدي قدة ا  .3ال اة ليى تالدة مام  هي تأثر حجم اائتمان ليى اضع السياس  ال ز هذ الق اذلك بسبب  ،ترت

اة توظر اائتمان  قدة  من خال ت فاءة اظعالي  انتقال أثر السياس  ال يي، اتتوتف  لاتته الوطيدة باإنفاق ال

                                           
اض  العربي  لنقود والمصارف،اقتصاديات امد لزت غزان،  1 درة  ،يار ال  .252، ص. 2002، اإس
 .253امرجع السابق، ص.  2

3 Ben S. Bernanke and Mark Gertler, Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy 
Transmission, Journal of Economic Perspectives, Number 4, Volume 9, 1995, p. p. 27-48 
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ز امالي  ليوحدات ااتتااية  لاتتااي ليى آلي  لم ل أسواق اائتمان، امدى تواظر اائتمان اماري، اامرا
 .1امختيف 

قدي،   اتج لن تغر العرض ال مول  من العوامل ال توزع آثار تغر سعر الفائدة ال اة اائتمان من  ون ت تت
سن أاضاع اة غر مستقي  اإما آلي   اة اائتمان ليى ما ةسمى لااة التموةل ، اهتم ياامن م ظاي ت ل  ت

دات أا حقوق  اليف اأرصدة امتولدة خارجيا سواء من خال إصدار س ارجي، اهذ العااة هي الفرق بن ت ا
ك  زء من اأرباح، اأي تارف ةقوم به الب اليف اأرصدة امتولدة ياخييا، امن خال ااحتفاظ  ي  ابن ت مي

زي ليى س .امر ا  عر الفائدة، امن م ةقيم لااة التموةل ي نفس اا
وات التالي :  اة اائتمان تأثرها ي ااتتااي من خال الق  مارس ت

 قناة توفر اائتمان المصرفيأوا: 
ل لدم ماثل البيانات اامعيومات  ، أها تستطيع التغيب ليى مشا ةام اما وك يارا ماما ي ال تؤيي الب

ل أسواق اائتمان، ما ةدظع امقرضن إ لدم اليجوء إ أسواق اائتمان طاما تواظرت لدةام القدرة ليى تدبر ياخ
امل بن اأرصدة ياخل  ت ظرض لدم اجوي إحال  وك، اذلك  اأموال الازم  هم من مااير أخرى اهي الب

وك وك ااأرصدة اأخرى من امااير امختيف  غر الب اة توظر اائتمان اماري ي نقل أثر السياس  الب ، اتعمل ت
: انيزم التا قدة  إ ااتتااي من خال امي د  ال سياس  نقدة  توسعي  ةزةد حجم ااحتياطات االويائع  إتباعل

وك، ما ةؤيي إ زةاية حجم القراض امارظي  امتاح ، أن العدةد من الوحدات ااتتااية  سوف  تعتمد لدى الب
ي  لتموةل أنشطتاا، اهذ الزةاية ي حجم القراض امارظي  سوف ةتسبب ي زةاية   اإنفاقليى القراض الب

يي اإنفاقااستثماري، امن م زةاية  ه زةاية ي الطيب ال تج ل ي، ما ة ييااستاا اتج ال  .2، امن م ال
ثر تأثر السيإ أن  اإشارةدر  قدة  مس أ ثر ليى امؤسسات اس  ال جم اال تعتمد أ صغرة ا

ي التموةل لن طرةق  برة ال تيجأ مباشرة لسوق رااس اأموال يان االتماي القراض الب س امؤسسات ال ، ل
وك  .3ليى الب

 قناة الميزانيةثانيا: 
ل لدم ماثل امعيومات ي أسواق اائتمان، اتشر اة إ مش إ ضعف الوضعي   ةرجع أصل اجوي هذ الق

سي ل اانتقاء الع ان مش يما  الذي ةع تبول امقرض معدات ظائدة  ،الااظي  الذي تتميز به أي مؤسس  

                                           
، مرجع سابق، ص.  1  .19أمد شفيق الشاذ
مد لبد العال، مرجع سابق، ص.  2  .109أمد رمزي 

3 Antoine Parent,  op. cit,  p. 45. 
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برة ي  اطر  ماشي اإتراضمرتفع  مع  د إتباع سياس  نقدة  ان طر 1، اذلك بسبب سوء انتقاء امقرضن ل ، اا
دما ترةد ااتراض، ال بر ل وي  دما تراجع الوضعي  الااظي  ليمؤسس  ظإها تقدم ضمانات تييي  امع ييه ل

فاض صاي تيم  امؤسسات اضماناها، إضاظ  إ أن ارتفاع  قوي ةؤيي إ ا فاض ي لرض ال ليمقرضن، ظاا
قدي لتيك امؤسسات ما ةزةد من فيض التدظق ال وك  اطر إتراضاا، اهو ما ا سعر الفائدة ةعمل ليى  فز الب

اتج الوط ه ال يه أثر ليى ااستثمار ام   .2ليى إتراضاا، اهذا 
قوي تزياي، ما ةؤيي إ زةاية ي   مي  ال د إتباع سياس  نقدة  توسعي  ظإن  سي  أي ل ال  الع أما ي ا

ابالتا الطيب اإما ةرتفع اأصول امالي ، اترتفع القيم  الااظي  ليمؤسسات ظرتفع اإنفاق ااستثماري، أسعار 
خفض. وي ة طر امع ل اانتقاء السيي اا  أن مش

قدة  أن تؤثر ي اميزاني  العمومي  ليمشرالات بعدة طرق:  ن ليسياس  ال  م
إن إتباع سياس  نقدة  توسعي  ستؤيي إ ارتفاع أسعار اأسام، اةؤيي هذا إ  آصول المالية:أسعار  قناة -1

يي، االذي ةؤيي  اإنفاقاع القيم  السوتي  ليمشرالات، امن م إ زةاية ارتف ااستثماري، امن م زةاية الطيب ال
وي(، ابالتا زةاية  طر امع فاض يرج  امخاطرة )ااختيار السيئ اا يي بسبب ا اتج ال  .3اإتراضإ زةاية ال

قدة  أن قناة التدفق النقدي: -2 ن ليسياس  ال قدي، اال تتمثل  م اة التدظق ال مارس تأثرها ليى ااتتااي لر ت
شآت. قدة  ليم  ي الفرق بن امااير اااستخدامات ال

د   قدي، اارتفاع  إتباعظع خفض ما ةؤيي إ ارتفاع التدظق ال سياس  نقدة  توسعي  ظإن أسعار الفائدة ست
ات تطاع األمال االقطاع  زهم امالي ، اأمر الذي ةؤيي تيم  صاي ثراات شر سن مرا العائيي الذي ةؤيي إ 

ل ااختيار غر امائم، امن م ارتفاع  فاض مشا يي امن م اإتراضاحجم  اإنفاقإ ا ، ظرتفع الطيب ال
ييااستثمار اهذا ما ةؤيي إ ارتفاع  اتج ال  .4ال

تيف هذا إن اميزة امام  هذ اآلي  هو أن سعر الفائد  قدة ، ا ة اامي هو الذي ةؤثر ي التدظقات ال
ما أن سعر الفائدة تار اأجل ةيعب يارا  قيقي االذي ةؤثر ي ااستثمار،  يد لن آلي  سعر الفائدة ا بالتأ

                                           
قد العري، السياسات النقدية في الدول العربية، الاايق ليي توظيق اآخران 1 داق ال  .65-64ص. ص. ، 1996، أبو ظي، ص
مد ليي، أمد شعبا 2 ن  :انعكاسات المتغيرات المعاصرة علل القطاع المصرفي ودور البنوك المركزيةن  اتارة  دراسة تحليلية تطبيقية لحاات 

امعي ، مار، البلدان العربية  .123، ص. 2006، الدار ا
3 Fredric Mishkin, Monnaie, banque et marché financiers, Pearson éducation, France, 2010, p. 810. 

مد لبد العال، مرجع سابق، ص.  4  .111أمد رمزي 
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لتأثر خاصا ي هذ اآلي ، بسبب أن مدظولات الفائدة ليى يةون الفرة القارة بدا لن يةون الفرة الطوةي  له ا
قدة  ليقطاع العائيي القطاع األمال.  األةم ليى التدظقات ال

ستوى آسعار غير المتوقعة: -3 ز امالي  ليوحدات  قناة  قدة  أن مارس تأثرها ليى امرا ن ليسياس  ال م
اة مستوى اأسعار غر امتوتع ، ااتتااية  امختيف  من  ن توضيح آلي  لمل هذ الخال ت اة من خال ما ام ق

زي لسياس  نقدة  توسعي  ةؤيي إ ارتفاع غر متوتع ي امستوى العام لتسعار، ما ةؤيي  ةيي: ك امر إن انتااج الب
ا  لن ااختيار غر امائم،  ل امالي  ال قيقي  الااظي  ليمشراع، اهذ تقيل من امشا إ الرظع من القيم  ا

يي ابالتا زةاية اإتراض، ه من ارتفاع ي حجم ااستثمار الذي ةولد ارتفاع ي الطيب ال تج ل ابالتا  ،اما ة
يي.  اتج ال  ال

 قناة أسعار آصولالفرع الثالث: 

اة توبن لاستثمار  اتن ما: ت قدة  إ ااتتااي تتم لر ت قدةون أن آليات انتقال أثر السياس  ال ةرى ال
ر  لييه "مؤشر توبن لاستثمار"،ال تعتمد ليى ما ةطيق  اة أثر الثراة ليى ااستااك، اذلك ليى خاف الف ات

حار ي سعر أصل ااحد اهو  قدة  إ ااتتااي إما ة زي الذي ةرى أن آليات انتقال تأثر السياس  ال ي ال
دات )أسعار الفائدة(.  الس

 قناة توبين أوا:
يفي  انتقال تأثر لقد تام ااتتاايي توبن بتطوةر نةر  ةته امعراظ  باسم نةرة  توبن لاستثمار لتوضيح 

قدة  إ ااتتااي، اذلك من خال تأثرها ليى القيم امقدرة لتسام. القد لرف معامل توبن  السياس  ال
يف  إحال رأس امالqلاستثمار "  .1" ليى أنه حاصل تسم  القيم  السوتي  ليشر  ليى ت

دما تر   يف  إحال رأس امال، q"تفع تيم  امعامل ظع " ظإن ذلك ةع ارتفاع القيم  السوتي  ليشر  مقارن  بت
يف  امعدات ااآات القدم ، اهو ما  سب  لت اهو ما ةع استطال  الشر  إصدار أسام جدةدة بأسعار مرتفع  بال

ن من ش اإنفاقةؤيي إ زةاية  راء امزةد من السيع ااستثمارة  من خال تدر ااستثماري، أن الشر  ستتم
خفض تيم  امعامل  دما ت س ل دث الع  .q"2"صغر من اأسام مرتفع  القيم ، ا

                                           
 .113امرجع السابق، ص.  1

2 Frederic Mishkin, The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy, National 

bureau of economic research, Working paper n°8617, 2001, p. p. 1-2. 
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قدة    إحدى آليات انتقال أثر السياس  ال اة أسعار اأصول من خال نةرة  توبن  ن تتبع آلي  لمل ت م
شاط ااتتاايي من خال أن السيطات ال دما ترغب ي إ ال سياس  نقدة  توسعي ، ظسوف ةرتب  إتباعقدة  ل

دات أتل جاذبي  مقارن  باأسام، ظيزةد الطيب ليى  عل الس فاض معدات الفائدة اامي ، ما  ليى ذلك ا
قدة  ل قدي إ زةاية الفوائض ااأرصدة ال دى اأسام اترتفع أسعارها، امن ناحي  أخرى ةؤيي زةاية امعراض ال

و سوق اأاراق امالي  لشراء اأسام، امن م زةاية الطيب ليى  زء من هذ اأرصدة  ماور، اهو ما ةدظع  ا
 اأسام، ما ةؤيي إ ارتفاع أسعارها.

ا أسعار اأسام لارتفاع ةولد زةاية أخرى ي تيم  امعامل   "، أي ارتفاع القيم  السوتي  ليشر  q"إن ا
يف  ات ليى إصدار أسام جدةدة بأسعار مرتفع  ااستخدام العائد  مقارن  بت إحال رأس امال، ما ةشجع الشر

يي  ااقق ي شراء امزةد من السيع ااستثمارة ، امن م زةاية اإنفاق ااستثماري، ما ةؤيي إ ارتفاع الطيب ال
يي اتج ال  .1اال

 تأثير الثروةثانيا: 
تقل تأثر السيا ن أن ة اة أسعار اأصول لر تأثر الثراة ليى م شاط ااتتاايي من خال ت قدة  لي س  ال

ي، نةرا أن هذا  ااستااك، احيث ةعتر مستوى الدخل الدائم ليفري أحد ااديات امام  لإنفاق ااستاا
قيقي ارأس امال البشري، باإضاظ  إ الثراة امالي  ال وناها،  الدخل ةتضمن رأس امال ا مثل اأسام أحد أهم م

ن، امن م حداث زةاية ي مستوى الدخل  ظارتفاع أسعار اأسام سيؤيي إ ارتفاع تيم  الثراة امالي  ليمستاي
ي.  الدائم، ما ةتضمن زةاية اإنفاق ااستاا

اة أسعار اأصول من   قدة  إ ااتتااي لر ت تقل السياس  ال ليى ااستااك لر  خال تأثر الثراةت
فاض أسعار الفائدة اامي  د إتباع سياس  نقدة  توسعي  ظإن ذلك سيؤيي إ ا طوات التالي : ل عل ا ، ما 

دات. امن جانب آخر، ةؤيي ارتفاع  دات أتل جاذبي  مقارن  باأسام، ظيزياي الطيب ليى اأسام مقارن  بالس الس
قدي إ ارتفاع الفوائ و امعراض ال ا هؤاء اأظراي  ماور، اهو ما ةرتب لييه ا قدة  لدى ا ض ااأرصدة ال

قدي اهو ما ةدظع  خفض العرض ال ل أسام، امن م ة سوق اأاراق امالي  لشراء ما ي حوزهم من نقوي ليى ش
و اارتفاع.  ن، ةولد اارتفاع ي أسعار اأسام ارتفاع آخر ي تيمبأسعار اأصول امالي     الثراة امالي  ليمستاي

                                           
مد لبد العا 1  .114ل، مرجع سابق، ص.أمد رمزي 
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ي،  اإنفاقامن م حداث ارتفاع ي مستوى الدخل الدائم، ما ةرتب ليى ذلك حداث ارتفاع ي  ااستاا
يي اتج ال يي اال  . 1ابالتا ارتفاع الطيب ال

 قناة سعر الصرفالفرع الرابع: 

اري ي ةؤثر تغر سعر الارف ي ااتتااي اايي من خال تأثر ليى ح ارجي  ااميزان ا جم التجارة ا
ارجي اتدظق رأس امال بن ااتتاايةن اايي  ذلك من خال تأثر ليى ااستثمار ا ميزان امدظولات، ا
قدة ، حيث ةستخدم لدي   بر من الدال ةو لسعر الارف أمي  خاص  ضمن سياساهم ال ارجي. لذلك لدي  اا

امي   ام بر من الدال ال شيط صايراهم، اتستخدماا الدال   اإصاحي سياسات الارف ضمن برا وسيي  لت
ي.  اال  استقطاب ااستثمار اأج امي  إ جانب سعر الفائدة ي   امتقدم  الدي من الدال ال

اة أثر اانتشار غر ا  اتن: ت اة سعر الارف لر ت قدة  إ ااتتااي لر ت تقل السياس  ال اة أثر ت مباشر ات
 اانتشار امباشر.

 أثر اانتشار غير المباشرأوا: 
يين،  اي الطيب االعرض ال بي  لن طرةق ت سبي  ليسيع اايي  ااأج اة سعر الارف ليى اأسعار ال تؤثر ت

ي، حيث تؤثر التغرات ي أسعار الارف لي ى معدات امن م تستطيع التأثر ليى الطيب اايي االطيب اأج
 :2التضخم بطرةق غر مباشر، أما آلي  التأثر ظتتمثل ي اآي

فاض معدات الفائدة اايي   دما تيجأ السيطات إ انتااج سياس  نقدة  توسعي ، ظإن ذلك ةؤيي إ ا ل
تج لن ذ بي ، اة قيقي ، ظتابح الويائع بالعمات اايي  أتل جذبا من مثياها بالعمات اأج لك ارتفاع الطيب ا

فاض ي سعر صرف العمي  اايي ، ابالتا  قد اايي، ما ةؤيي إ ا فاض الطيب ليى ال ي، اا قد اأج ليى ال
بي ،  ييا أرخب نسبيا من مثياها اأج تج   دمات ام فاض الطيب اايي تابح أسعار السيع اا ما ةؤيي إ ا

نسبيا من اجا  نةر امستايك اايي، ظتزياي الاايرات، ابالتا حداث زةاية ي  ليى الواريات ال أصبحت أغيى
يي احداث ارتفاع ي اأسعار. اتج ال  ال

فاض ي سعر صرف العمي  اايي  إ زةاية أسعار امدخات امستورية، ما  من جانب آخر ةؤيي اا
اليف اإنتاج ي امشرالات ال ت خفض العرض ةؤيي إ ارتفاع ت عتمد ليى هذ امدخات امستورية، امن م ة

                                           
 .115امرجع السابق، ص.  1
 .118-116امرجع السابق، ص.  2
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ما أن اارتفاع ي أسعار امدخات امستورية ةدظع امشرالات إ  يي، اترتفع اأسعار.  اتج ال خفض ال يي ظي ال
 زةاية أسعار السيع اايي  باورة تيقائي . 

يي م ز امالي  دث التغرات ي سعر الارف تأثرا ماما ليى الطيب ال ن خال التأثر ليى امرا
ات مدةونيات  اشئ  تتضمن اااظ، امالي  لتظراي االشر ليوحدات ااتتااية  امختيف ، ظفي العدةد من اأسواق ال
يي، حيث ةؤيي إتباع  قدة  التوسعي  ليى الطيب ال سي ليسياس  ال بي ، اهو ما ةؤيي إ تأثر ل بالعمات اأج

فاض ي سعر  سياس  نقدة  قيقي ، اسوف ةؤيي ذلك إ حداث ا فاض معدات الفائدة اايي  ا توسعي  إ ا
ات  فاض تيم  صاي ثراات شر ات اايي ، امن م ا صرف العمي  اايي ، ما ةؤيي إ زةاية لبء مدةوني  الشر

ه ز  تج ل زهم امالي ، ما ة ل ااختيار غر امائم، اهو ما ةؤيي تطاع األمال، أي ةؤيي إ تدهور مرا ةاية مشا
يي.  اتج ال يي، امن م ال خفض الطيب ال فاض اإنفاق ااستثماري ظي فاض حجم اإتراض، امن م ا  إ ا

 أثر اانتشار المباشرثانيا: 
يي  باورة مباشرة، حي تقل التغرات ي سعر الارف إ التضخم اامتغرات ااتتااية  ال ث تؤثر التغرات ت

دما تيجأ السيطات  ي سعر الارف ليى معدل التضخم مباشرة لن طرةق دمات امستورية. ظع أسعار السيع اا
قدة  إ  قيقي ، اةؤيي ذلك  إتباعال ماشي  ظإن ذلك سيرتب لييه ارتفاع ي أسعار الفائدة اايي  ا سياس  نقدة  ان

فاض أسعار السيع امستورية، اهذا ما ةؤيي إ  إ حداث ارتفاع ي سعر صرف العمي  اايي ، ما ةؤيي إ ا
د من ارتفاع معدات التضخم  .1ا

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                           
1 Frederic Mishkin, The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy, op. cit, p. p. 7-

9. 
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 خاصة الفصل آول:

قدة  ي   مول  القوالد االوسائل ااأساليب ااإجراءات االتدابر ال تقوم ها السيط  تتمثل السياس  ال
قدة  ليتأثر ي لرض ا ي  ال شاط ااتتاايي لتحقيق أهداف اتتااية  معي ، خال ظرة زم قوي، ما ةتاءم مع ال ل

دما معي  زي ل ك امر قدة  التوسعي  ال مارساا الب قدة : السياس  ال ن التمييز بن ثاث  أنواع من السياس  ال . ام
ماشي  ي  قدة  اان ماش، السياس  ال قدة  امرن  ةعا ااتتااي من اان حال  اجوي ضغوط تضخمي  االسياس  ال

امي . ثر الدال ال اسب أ  ال ت
السياس   تيف السياسات ااتتااية  اأخرى  امل مع  قدة  أثرها ليى ااتتااي بالت مارس السياس  ال

سيق بن  امالي  اسياس  سعر الارف. اذ القرارات ي  اتالسياستيف الييه، ابد من إحداث نوع من الت ال ا
قيق مو اتتاايي شامل امستدام ةسام ي  يي ، اهو  ااإجراءات لتحقيق اهدف الرئيسي ليسياس  ااتتااية  ال

تج.  خيق ظرص العمل ام
قيق اأهداف اأربع  التالي : ضبط  قدة  هو  إن اهدف من تب سياس  نقدة  معي  من تبل السيطات ال

قيق معدل مو اتتاايي متوازن، ةطيق يق التوازن ي ميزان امدظولاتقمعدل التضخم،  امي  ا قيق العمال  ال  ،
الدار.  ليى هذ اأهداف اأربع  امربع السحري ل

شاط   قدة  ي التأثر ليى ال قوي االسياس  ال اا ي الدار الذي تؤيةه ال اختيفت امدارس ااتتااية  ظيما بي
يااتتاايي، ظفي  اسي ر ال شاط ااتتاايي، اإذا  ظل الف ي  ال اةد، اا ةؤثر ليى حر ار  قوي هي ل ال

قوي امتداال  مع ثبات اإنتاج ظإن ذلك سرظع من مستوى اأسعار، اهذا ما ةدل ليى  مي  ال حياية  زايت 
زي  ي ر ال قدة . أما ي ظل الف سب  إليام، إا اليى الرغم من لدم حياية  السياس  االسياس  ال قدة  بال أن ل

انيزم  قدة  إ الاعوبات ال تواجه مي السياس  امالي  هي امام ، اةرجع هذا التقييل من أمي  اظاليي  السياس  ال
شاط ااتتاايي. قدة  إ ال انتاا اأميتاا بةاور  انتقال السياس  ال قدة  م ن سرلان ما اسرجعت السياس  ال ل

قد ر ال  بزلام  مييتون ظرةدمان لتابح السياس  اأا ي الدال .اي الف
د ليى أن   دي الذي أ اسيك ا ر ال انب ظيما بعد ظار ظ قدة  ليس ها تأثر ليى ا السياس  ال

قيقي لاتتااي  انب ا انت هذ السياس  متوتع ، اليس ها تأثر ليى ا قيقي لاتتااي ي اأجل القار إذا  ا
ن هذا التأثر ي ا ون ي اأجل القار ظقط، ل انت هذ السياس  غر متوتع ، اإما تأثرها ة أجل الطوةل إذا 

دي  تفي مرار الوتت لتابح هذ السياس  حياية  ي اأجل الطوةل. زةون ا ي ر نايى ال س هذا الف ليى ل
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قيقي لات انب ا قدة  اتأثرها ليى ا انت السياس   معا، تااي ي اأجل الطوةل االقاربفاليي  السياس  ال سواء 
 متوتع  أا غر متوتع  من تبل الوحدات ااتتااية  امختيف . 

ااز اماري باستخدام اسائل  زي بالتبار ةقف ليى تم  ا ك امر قدة  ةقوم الب ابغرض مارس  السياس  ال
قدة  امتداال   تي  ال م ي حجم ال مي  تيف  ليتح ون  قدة ، اهذ الوسائل إما أن ت قيقا أهداف السياس  ال

قد باف  لام  ااائتمان اماري باف  خاص ، أا نولي  تستادف التأثر ي نوع  تستادف التأثر ي حجم ال
يفي  لت مي  اال د لدم تدرة اأساليب ال زي ل ك امر حقيق اائتمان ااجاته، أا اسائل مباشرة ةيجأ إلياا الب

ناأهداف امرجوة.  مل اجه م قدة  بدارها ليى أ قدة  بتب  ،امن أجل أن تقوم السياس  ال تقوم السيطات ال
قيقاا، إسراتيجي   اائي  امطيوب  قدة  ااأهداف ال تتضمن اأهداف امتسيسي ، اال تربط بن أياات السياس  ال

قدة  رة، م اأهداف الوسيط  ال تربط بن  تبدأ باأهداف اأالي  مثل القالدة ال اأسعار الفائدة اااحتياطات ا
اائي  مثل أسعار الفائدة متوسط  اطوةي  اأ قدة  اسعر الارف.اأهداف اأالي  ااأهداف ال  جل ااجاميع ال

قيقي  ااامي  ا  قدة  ليى امتغرات ااتتااية  ا شاطتؤثر السياس  ال ااتتاايي من  من م ليى مسار ال
وات  دةث  أربع ت قدة  ا تابات ال قدة ، اتد حديت ال وات انتقال أثر السياس  ال خال ما ةعرف بآليات أا ت
اة اائتمان، أسعار اأصول  يف  اائتمان(، ت اة معدل الفائدة )ت تقل من خاها أثر هذ السياس  اهي: ت رئيسي  ة

اة سعر الارف.   باإضاظ  إ ت
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 تمهيد:

مو مو  ساد ال موي العامي، وساد معه ااعتقاد بأن ال ات القرن اماضي الفكر الت ااقتصادي ح ستي
اس على  تلف اأصعدة، ففوائد زيادة الدخل القومي ستتسرب حتما إ ال مية على  ااقتصادي سيجلب معه الت

مو ااقتصادي نالت الشرائح ااجتماعية الفقاعتبار أنه كلما ارتفع معدل  ، ما يؤدي تلقائيا رة نصيبا من مارال
يا إ القضاء على الفقر ي امدى الطويل. هج، وهذا بدأ هذا  وتدر لكن م تظهر التجربة العامية دعما عمليا هذا ام

مية،  مية تعمل على وضع اانسان ي مقدمة كافة أوجه عملية الت ات، وأصبحت فكرة الت هج ي التغر ي السبعي ام
مية يرتكز على اإنسان بدا من أن يرتكز على السلع.  يث أصبح هج الت

مية اانسان بتحسن   ظريات بالركيز حول أمية ت ديد بدأت امدارس وال موي ا وانطاقا من هذا الفكر الت
مية، فلم يعد الدخل هو احدد الوحيد مستوى معيشة الف رد وإن كان اأهم، مستوى معيشته وظروفها وقياس هذ الت

دمات ال تقدمه اس على الوفاء باحتياجاهم، بل أصبحت ا ا الدولة، أو ال تساعد على حيث مثل قدرة ال
دمات التعليمية والصحية وامسكن الاّئق وخصائصه وظروف  تقدمها من احددات الرئيسية مستوى امعيشة، فا

طقته، وخدمات ااتصاات والكهرباء وا ، ميا والصرف الصحي..م هي من العوامل ال تعمل على إشباع إ
فسية والثقافية  اجات ال اجات امادية إ ا سن مستوى معيشتهم، بل تطور اأمر من ا اس وعلى  حاجات ال

اجات، وظهرت الكثر من امفاهيم ال تٌعّرف مستوى امعيشة، وتبعتها مقاييس  والبيئية والروحية وغرها من ا
 ومؤشرات تعكس هذ امفاهيم. وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إ امباحث التالية:

 المبحث اأول: مفهوم، تطور ومقاربات مستوى المعيشة؛

 المبحث الثاني: حدود مستوى المعيشة؛

 المبحث الثالث: مؤشرات قياس مستوى المعيشة.
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 المعيشةالمبحث اأول: مفهوم، تطور ومقاربات مستوى 

مية من امفهوم الكاسيكي الذي ركز على  موي بتحوات كبرة انتقلت فيه أفكار الت لقد مر الفكر الت
مية انب اإنسا للت مية امستدامة الذي ركز على ا مو ااقتصادي إ مفهوم الت اس وحقوقهم  ،ال وموم ال

ة امشكات ااقتصادية  وواجباهم ااقتصادية وااجتماعية والبيئية. فقد اقتصر موي التقليدي على معا الفكر الت
تج أو فيما يتعلق باحتياجات غالبية  ،ال انبثقت عن خصائص الدول دون أن تتعامل مع اإنسان كمستهلك وم

مية بطرق ش ليعك اس. وأعيد مفهوم الت وانب ااجتماعية ي حياة ال وانب ااقتصادية وا س التداخل بن ا
مية الشاملة وذلك بإدخال القيم غر ااقتصادية ي التعريف ال اس، وما توصل إليه الفكر ااقتصادي ي نظرته إ الت

موية.  ماذج والسياسات الت   وال
سن ي مؤشرات ااقتصاد الكلي، بل هي تغير نوعية حياة اإنسان، فاإنسان   رد  مية ليست  إذن الت

مية هو اهدف الرئيسي للت اس ستبقى ت سن ي مستوى معيشة ال مية إن م  مية كما أنه أداها وسببها، والت
اها ااقتصادي أيضا. مية مع دود على اجتمع، وستؤدي ي مراحل احقة إ تعطيل الت  اقتصادية ذات أثر 

 المطلب اأول: مفهوم مستوى المعيشة

تلف   بغرض اإمام مفهوم مستوى امعيشة واإحاطة مختلف جوانبه سيتم التطرق ي هذا امطلب إ 
قيق مستوى امعيشة الاّئق.تعاريف مستوى امعيشة،   دداته وكذا شروط 

 تعريف مستوى المعيشةالفرع اأول: 

 يوجد توافق وإااع على ماهيته حاول العديد من الباحثن إعطاء مفهوم مستوى امعيشة، إا أنه ا
اول اإمام ببعض امفاهيم امتعلقة به. ا سوف   بالتحديد نظرا لتعدد معانيه، من ه

قدي أو مدخل الدخل أوا:  المفهوم ال
ظور الدخل ذلك امستوى من الدخل أو اإنفاق امطلوب للوصول إ مستوى  نع مستوى امعيشة من م

 معن من امعيشة.
صيب ا مو، وعر عن مستوى امعيشة بالدخل القومي أو ب ا مع امفهوم امادي لل رتبط مستوى امعيشة ه

سبية ي ااقتصاديات امختلفة ه، حيث يستخدم للمقارنات بن مستويات امعيشة ال  . 1الفرد م

                                                           

1
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا   طقة غرب آسيا (،سكوااإ) اللج تائج الرئيسية في م  .2، ص. 2007، اأمم امتحدة، نيويورك ،ال
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( بااعتماد على عتبة ووفق هذا امفهوم مكن التمييز بن امستويات امختلفة مستوى امعيشة )الفقر  أو الرفا
ا ميز بن اآي:  نقدية "خط الفقر"، ومن ه

شأ مستوى معيشة معن عنالمفهوم المطلق:  -1 شأ داخل  ي القدرة على تلبية ااحتياجات ال هي مطلقة وت
قيق رفاهيتهالفرد نفسه، حيث أن الوفاء هذ ااحتياج  .ات ضروري لبقاء اإنسان و

توى امعيشة بامفهوم امطلق على خط الفقر امطلق الذي يأخذ ي ااعتبار السوق لسلة كاملة من يعتمد مس 
دمات اأساسية، ال تعتر ضرورية لتحقيق الرفاهية الة ال يتمكن فيها الفرد من 1السلع وا ، كما أنه يعر عن ا

موع السلع قيق مستوى معن من امعيشة انطاقا من دخله عر إشباع ا اجات اأساسية، أو اإنفاق على 
قل  .2الغذائية وغر الغذائية الضرورية، وامتمثلة ي: الغذاء، امسكن، املبس، التعليم، الصحة وال

سبي: -2 دمات  المفهوم ال اجات ال هي ي نسبية ي الطبيعة، وتشمل ايع السلع وا يعكس هذا امفهوم ا
ظر إليه 3الرفا العام للفردالازمة لتحقيق  سي أساسا بالدول امتقدمة، إذ ي ، ويرتبط مستوى امعيشة وفق امفهوم ال

سي عن غر وذلك للمقارنة  ك الدو معيارا ميز مستوى امعيشة ال على أنه مقياس لعدم التساوي، وقد وضع الب
ا فإن مستوى امعي ضر، ومن ه شة امطلق هو مستوى الدخل الضروري للحصول على بن الدول، أو بن الريف وا

ط يتأرجح تبعا  سي فإن ا سبة مستوى امعيشة ال رى فيه الدراسة، أما بال دد من امعيشة ي الزمن الذي  مستوى 
 .4مستوى امعيشة والرفاهية ي تلك الدولة

سي عرف مستوى امعيشة بأنه حالة عدم حص إذن، وفق ظور الفقر ال ول الفرد على مستوى امعيشة م
الائق أو الكاي ي وسط اجتمع الذي يعيش فيه، حيث أن قصور الدخل يع عجز الفرد أو اأسرة عن توفر 

 . 5مستوى معن من امعيشة

 مفهوم ااحتياجات اأساسيةثانيا: 
موعة واسعة من ااحتياجات  د اأد مستوى امعيشة، باإضافة إ  يشمل هذا امفهوم دخل ا
قيق مستوى معيشي ائق، ابد  اأساسية ما ي ذلك ااحتياجات ااجتماعية. إذن، وفقا هذا التعريف وبغرض 

مل الغذاء، املبس، الصرف الصحي، من وجود حد أد من الدخل، أو حد أد من ااستهاك الفردي، والذي يش
                                                           

1 Mohamed Aslam and others, Poverty with many faces: a case study with Malaysia International Islamic 

University, Malaysia, 2008, p. 1. 
2
 .26ص. ، 1996نيويورك،  اأمم امتحدة، ،، اإسكواالفقر في العراق قبل وبعد حرب الخليجمد كاظم امهاجر،   

3 Moha Asri Abdullah, Urbain poverty: a case study of Malaysia, UMM press, International Islamic University, 
Malaysia,  2009, p. 11. 

4
لف الدعمي،    مد العذاري وهدى زوير  شر والتوزيع، اأردن، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربيعدنان داود  ، 2010، دار جديد لل

 .50ص. 
5 Word Bank, A guide to the living standard measurement survey study, work paper, Washington, 1996, p. 34. 
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قل، الصحة والتعليم، كما يع أيضا تلبية ااحتياجات ذات الطابع الكيفي، مثل: وجود بيئة صحية وإنسانية  ال
ع القرار  .1مرضية، مع امشاركة الشعبية ي ص

ظور الرفاهية ااقتصادية ثالثا:  مستوى المعيشة من م
 فاهية كما يلي:عرف مستوى امعيشة ي إطار الر 

اس، فإذا اجتمع لديهم القدر  موعة من ال مستوى امعيشة يدل على مستوى الرفاهية امتاحة لفرد أو 
الكاي من حاجاهم ما يكفل رفاهيتهم وسعادهم فإهم يكونون بذلك قد حققوا مستوى امعيشة امطلوب، وهذا 

كومة على توفر نوعية وكمية دمات ااجتماعية امختلفة يعتمد على مدى قدرة ا  .  2السلع وا
اس، فهو مفهوم يع مدى توفر مستلزمات امعيشة  كما عرف بأنه مفهوم يشر إ الرفاهية ااقتصادية لل
وية.  ه الشعور باارتياح نتيجة إشباع هذ امستلزمات سواء كانت مادية أو مع جم ع الضرورية والكمالية، وبالتا ي

دمات امستهلكة من قبل الفرد، إذن، العوام ل ال تؤدي لتحقيق امستوى امعيشي امطلوب تتمثل ي قيمة السلع وا
دائق العامة والتعليم...(،  كومة )مثل ا دمات امقدمة من قبل ا صول عليها، والسلع وا وال يتم شراؤها أو ا

ظيف وامي يدة وغرهاوالتمتع بوسائل الراحة البيئية مثل اهواء ال  . 3ا والصحة ا

ظمات الدولية رابعا: ظور الم  مفهوم مستوى المعيشة من م
ظمة العمل  ظمات وهيئات دولية، ومن أبرزها: م اقشات عديدة من طرف عدة م خضع مستوى امعيشة م
ظمة اأمم امتحدة من خال برنامج اأمم امتحدة اإمائي، وفيما يلي أهم هذ التعاريف:   ك الدو وم  الدولية، الب

ة خراء من اأمم امتحدة ظمة  عرف مستوى امعيشة وفق تقرير  ظمة العمل الدولية، واليونسكو، وم وم
ة  تيجة انسياب  1954اأغذية والتغذية ي تقرير صدر س ة ك بأنه مستوى إشباع ااحتياجات امتحقق ي فرة معي

عم ها السكان ي نفس الفرة، ومكن وصفها بفيض الرفاهية امستلم من قبل السكان ي زمن  دمات ال ي السلع وا
 .4معن

ة إ أن أفضل أسلوب لقياس مستوى امعيشة دوليا هو من خال قياس أوجه أو  وقد توصلت الّلج
ة  فصلة للوضع الشامل للحياة، قابلة للقياس الكمي وتعكس اأهداف الدولية، واقرحت اللج ددة وم مكونات 

                                                           
1 Disconand Macarov, Poverty: a persistent global reality Rutledge, Oxford University press, New York, 1998, p. 
30. 
2 C.Dagana and Tomislav Coric, Macro and micro aspects of standard of living and quality of life in a small 

transition economy, FEB, working paper, 2010, p. p. 2-12.  
3 Robert Triest, Living standards and economic growth a primer, Federal Reserve Bank of Boston, new England 
Economic adventure, 2010, p. 1.  

مد حسن،  4 مية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربيةباقر  امس، قياس الت مية البشرية، العدد ا  .12، ص. 1997، سلسلة دراسات الت
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وف العمل، السكن، الضمان تسع مكونات وهي: الصحة، استهاك التغذية واأغذية، التعليم، العمالة وظر 
رية اإنسانية.  ااجتماعي، املبس، الرفيه وا

ياة على مستوى امعيشة، ومن أهم  ات أطلق الرنامج اإمائي لأمم امتحدة تعبر نوعية ا ي السبعي
، باعتبار أن اأول مثل تدفق  الرفا ي حن مثل مقرحات هذا التعبر هو مييز بن مستوى امعيشة ومستوى الرفا

.  الثا الرفا
اسب مع درجة التفاوت فيه، حيث  وفق هذا التعبر يقاس كل مؤشر من مؤشرات مستوى امعيشة ما يت
اجات وامستويات وهي: ا يطاق، غر كاف، كاف، وافر. ومتاز  يقسم إ أربع مستويات حسب درجة إشباع ا

ال ا تقبل القياس الكمي، إا أها قابلة للرتيب كعاقات العمل، اأمان،  اأسلوب بإمكانية تطبيقه على اجاات
 الرفيه وحقوق اإنسان.

فيما بعد اعتر الرنامج اإمائي لأمم امتحدة بأن مستوى امعيشة هو جزء من دليل الفقر البشري، حيث 
رمان وطول العمر، ومستويات امعي صلون على ميا مع هذا اأخر معلومات عن ا شة مثلة بالسكان الذين ا 

امسة الذين يعانون من نقص الوزن. دمات الصحية، واأطفال دون سن ا صلون على ا  مأمونة، والذين ا 
ما عرف مستوى  مية ااجتماعية على الغاية الكمية ي اإشباع حي ركز معهد اأمم امتحدة لبحوث الت

ةامعيشة بأنه ذلك امستوى  ظة معي دمات ي   .  1من إشباع حاجات السكان امؤمن بواسطة تدفق السلع وا
ق ي مستوى من امعيشة   25كما أشارت امادة  قوق اإنسان بأنه لكل شخص ا من اإعان العامي 

اية ا لصحية وكذلك كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وأسرته، ويتضمن ذلك: التغذية، املبس، امسكن، الع
دمات ااجتماعية الازمة  .2ا

مية البشريةخامسا:  ظور الت   مفهوم مستوى المعيشة من م
ة  مية البشرية لس اس، وتتمثل هذ ا 1990عرف تقرير الت مية البشرية على أها عملية توسيع خيارات ال لت

صول على ياة طويلة وصحيحة، وا يارات ي التمتع  التعليم ومستوى ائق من امعيشة، إضافة إ خيارات  ا
رية السياسية، وحقوق اإنسان اأخرى....  أخرى تشمل ا

                                                           

ميةمد عدنان وديع،  1 ميةمؤشرات الت  . 09، ص. 2002الكويت،  ،العدد الثا، امعهد العري للتخطيط ،، سلسلة جسر الت
، اجلد 14العدد  جامعة البصرة،لة الغري للعلوم ااقتصادية واإدارية، ، 2007قياس مؤشرات مستوى المعيشة في البصرة لعام ندوة هال جودة،  2
 .49، ص. 2009، 5
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موعة مؤشرات مركبة هي: الصحة والتعليم والدخل، ويهدف لعكس  إذن، يشتمل مستوى امعيشة على 
ازات ي اإمكانيات البشرية اأساسية، أي العيش حياة طويلة، وأن  يكون مطلعا ويتمتع مستوى ائق من اا

 امعيشة.
صول على مستوى معيشي ائق أو التمتع بالرفاهية هو أمر يتعلق   مية البشرية فا ظور الت وعليه، ووفق م

يارات ذات اأمية اأساسية  يارات، أما تد مستوى امعيشة أو الفقر فهو يع انعدام الفرص وا بتوسيع نطاق ا
مية ال رية والكرامة واحرام الذات، للت بشرية، وهي العيش ي صحة وإبداع، والتمتع مستوى معيشي ائق، وبا

 .1وكذلك احرام اآخرين
ة   على يد جوزيف دافر، أما قبل ذلك  1945لإشارة فإن مستوى امعيشة كمصطلح م يستخدم إا ي س

، وعر جوزيف دافر ع ن مستوى امعيشة بقوله: "امعيشة تشمل باإضافة إ فقد استخدم مصطلح الفقر والغ
رية بأنواعها". ففات الصدمات الكبرة والصغرة وا  ااستهاك ظروف العمل، و

دمات امستهلكة، وامعيشة ال تع  وقد وضح الفرق بن تعبري ااستهاك الذي يع السلع وا
دمات ااجتماعية ام ريات ااستهاك مضافا إليه ا لموسة وغر املموسة كالتعليم، والصحة، وظروف العمل، وا

 .2وغرها
تج أن مستوى امعيشة ليس له تعريف موحد من قبل ااقتصادين، فهو يعر   عن من خال ما سبق، نست

تمع ما  :3يتضمن العديد من اأبعادو ، حالة الرفا ااقتصادي أو حالة الفقر ي 
؛ بعد اقتصادي: -  يتعلق بقدرة الفرد على كسب امال، ااستهاك، التملك، الوصول إ الغذاء....إ
صول على الصحة، الربية، التغذية، اماء امأمون وامسكن، وهي أساسيات  بعد إنساني: - يع مكن الفرد من ا

 سن معيشة الفرد؛  
قوق اا بعد سياسي: - ريات اأساسية يتجلى ي قدرة الفرد على التمتع  نسان، وامشاركة السياسية، ومارسة ا

 واانسانية؛
ارجية؛ بعد وقائي: -  يتمثل ي القدرة على مقاومة الصدمات ااجتماعية، وااقتصادية الداخلية وا

                                                           

1
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا   اء بيانات لمؤشرات الفقر، سكوا()اإ اللج طقة اإسكوا: محاولة لب ، اأمم امتحدة، الفقر وطرق قياسه في م

 .11، ص. 2003نيويورك، 
2
وات قصي قاسم الكليدار،     1988و  1979قياس مستوى المعيشة في العراق ضمن حدود خط الفقر ومستوى الكفاية ومستوى الرفاهية للس
شورة، كلية 1990و صرية، العراق،  اإدارة، أطروحة دكتورا غر م امعة امست  . 11، ص. 1991وااقتصاد، ا
موية للجزائر للفترة فطيمة حاجي،  3 شورة، كلية العلوم ااقتصادية 2014-2005إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج الت ، مذكرة دكتورا غر م

مد خيضر، بسكرة،   . 6، ص. 2014-2013والتجارية وعلوم التسير، جامعة 
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ماعة واجتمع. بعد ثقافي: - ور ا  يتمثل ي قدرة الفرد على امشاركة بصفته 

 مستوى المعيشةمحددات الفرع الثاني: 

طقة أخرى، ومن فئة اجتماعية  تلف مستويات معيشة السكان من بلد آخر، وي نفس البلد من م
أخرى، وذلك أسباب نظامية ترجع لعوامل دولية من جهة، وثروة الباد وسياستها من جهة أخرى، وأسباب غر 

فاض مستوى  التعليم، حجم اأسرة وموقع اأسرة بن الريف نظامية تتعلق بالفرد واأسرة وخصائصهما مثل: ا
ضر  .1وا
  الدولية المحدداتأوا: 

يعتر التقسيم الدو للعمل من أبرز اأسباب العامية للتفاوت ي مستويات امعيشة بن  التقسيم الدولي للعمل: -1
ة أكثر إدرارا للعائد وأكثر إنتاجية من غرها اعات معي صص بعض الدول بص  ؛2الدول، وهو ما أدى إ 

جع مستوى امعيشة، وذلك تعتر هذ الرامج واحدة من اأسباب ال أدت إ ترا برامج التصحيح الهيكلي: -2
ظر إ اآثار السلبية ال خلفتها هذ السياسات، وال مكن أن نوجزها فيما يلي  :3بال

قد الدو أدت إ اإضرار بفئات واسعة من  - دوق ال ، واسيما تلك اجتمعأن السياسات امالية ال طالب ها ص
دودة الدخل، كما أن سياسات   التقشف اما حرمت الكثر من فرص التعليم؛الفقرة أو 

ارجية، ورفع القيود أدت إ تقسيم اجتمع إ قسمن: مرف تطغى عليه صفة  - رير التجارة ا أن سياسات 
 ااستهاكية، وقسم واقع ي مصيدة الفقر؛

يا - فيض قيمة نقود الفقراء أمام زيادة نقود اأغ  ء بفعل التضخم.فيض أسعار الصرف أدت إ 
ية المحدداتثانيا:    الوط

يعتر امتاك الدولة للثروات الطبيعية من العوامل احددة مستوى امعيشة فيها، فالدولة ال الثروات الطبيعية:  -1
درة الثروات الطبيعية تعا بصفة عامة من تد مستوى امعيشة فيها، وارتفاع احرومن، وهذ اأقطار  ا تتميز ب

                                                           

مو والفقر وتوزيسليمان القدسي،  1 ظومة التكافل ااجتماعي ومثلث ال مية والسياسات ااقتصادية،ع الدخل في ااقتصاد العربيم لة الت امعهد  ، 
 .38اجلد الرابع، الكويت، ص.  ،العري للتخطيط، العدد الثا

مية والسياسات ااقتصادية، امعهد مراجعة كتابك لماذا البعض بهذا الثراء والبعض اآخر بهذا الفقرعلي عبد القادر علي،  2 لة الت العري ، 
 .  98، ص. 2000، الكويت، حزيران اجلد الثا ،للتخطيط، العدد الثا

قد الدولي ووصايا اجتثاث الفقر في الوطن العربي إشكاليةمود خالد امسافر،  3 دوق ال اقض بين وصفات ص ، ندوة الفقر والغ ي الوطن الت
كمة، بغداد 2000تشرين اأول  23-22العري،   .309-308، ص. ص. 2002، بيت ا
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عل من أسواقها  خفضة  ، وهكذا تظل فقرة. كما أن دخوها ام تستطيع اادخار وهذا فهي ا تقوم بتكوين رأما
تقل من مشكلة فقر أفراد إ فقر دول؛   ا ن يث ا يوجد حافز لاستثمار، وه  فقرة 

تهجة: -2 تهجة من سياسات الدولة الم طرف الدول، فالسياسات امالية  يتأثر مستوى امعيشة بالسياسات ام
امتخذة على سبيل امثال للتخفيف من عجز اموازنة العامة كتخفيض اأجور أو رفع الدعم السلعي عن بعض امواد 
ظام الضريي ي الدولة سواء من  هم، ويشارك ضعف ال رمان بي ستؤدي إ ارتفاع نسبة احرومن، وارتفاع درجة ا

صيلة الضريبية وبالتا حيث التشريع أو من  فاض ا فاض مستويات امعيشة؛ حيث يؤدي إ ا حيث اإدارة ي ا
اجات  فاض قدرة الدولة على اإنفاق ااجتماعي إشباع بعض ا فاض ي إيرادات الدولة، وهذا ما يؤدي إ ا ا

مل الطبقات الدنيا ي اأساسية. كما أن التشو ي توزيع اموارد الضريبية لصا الضرائب غر  امباشرة يؤدي إ 
 اجتمع أكثر من مقدرها التكليفية؛ 

فاض مستوى امعيشة ي الدولة، فوجود معدل  التضخم: -3 يعتر التضخم من بن أهم احددات ااقتصادية ا
دئذ تراجع تضخم مرتفع يضعف من القدرة الشرائية لأفراد كما أنه يضعف أيضا من امقدرة اإنتاجي ة لاقتصاد، وع

عل القضاء على الرفا ااجتماعي أمرا مررا مو ااقتصادي، ما   ؛1معدات ال
ية والعسكرية:  -4 ددا آخرا مستويات امعيشة اأوضاع اأم ية والعسكرية ال تشهدها الدول  تعتر اأوضاع اأم

غالبا ما تعا من تردي اأوضاع ااجتماعية فيها، كما أن معظم فيها، فالدول ال تعا من عدم استقرار سياسي 
و اإنفاق العسكري  ؛ 2ميزانيتها توجه 

ظام السياسي:  -5 خفض أحوال ال ددا مهما مستوى امعيشة فيه، إذ ت ظام السياسي ي بلد ما  يعتر تطور ال
اكمة وحاشيتها، ي حن امعيشة لأغلبية العظمى من الشعب ي الباد ال تتميز بال خبة ا ديكتاتورية لصا ال

ها سيقومون بانتخاب من يسعى  ظام السياسي ي الباد، ذلك أن اأفراد حي تتحسن مستويات امعيشة بتطور ال
ظام السياسي سيجلب معه تطورا ي فكر اجتمع  كم، كما أن تطور ال لتحسن أحواهم امعيشية ليمثلهم ي ا

ها.اأهلي و  سي ظماته، وال عادة ما هتم بقضايا أحوال امعيشة وتعمل على   مؤسساته وم

 

 

                                                           

رطوم، إستراتيجيةنحو القضاء على الفقر في السودان: تحليل لقصور القدرة البشرية وأساس لأمم امتحدة،  اإمائيالرنامج  1 ، ص. 1998، ا
20 . 

ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا  2 طقة العربية: الوفاء بالوفاء اإنمائيةاأهداف ، (اإسكوا)اللج ، 2005نيويورك، اأمم امتحدة، ، لألفية في الم
 .33ص. 
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 فردية )غير نظامية( محدداتثالثا: 
 من أهم العوامل احددة مستوى امعيشة على مستوى الفرد ما يلي:

إشباع حاجاته اأساسية، يعتر احدد امادي اأهم مستوى معيشة الفرد، وهو امصدر الرئيسي الدخل الفردي:  -1
ت أحواله امعيشية، والعكس صحيح؛ س  فكلما زاد دخل الفرد 

يعتر توافر شبكات اأمان ااجتماعي سواء كانت مشكلة من قبل الدولة أو توافر شبكات اأمان ااجتماعي:  -2
ماية للفرد من اهزات امالية والصدمات  اصر ا ميه من تسييل من قبل اجتمع احيط من ع ال قد تصيبه، حيث 

ب دراية اأفراد ها وااشراك  اجات اأساسية. وا يكفي توافر هذ الشبكات بل  أصوله وتوفر له حد أد من ا
فيها، وتوفر هذ الشبكات آلية لتأمن ذوي الدخل احدود من اهيار دخوهم، وتشجيعهم للقيام بامبادرات ال 

 ؛1ر امرتفعة والعوائد امرتفعة كذلك، ما يرفع من إنتاجيتهم، وبالتا من مستوى معيشتهمتتسم بامخاط
اطق الريفية، وعادة ما يرجع السبب ي  مكان اإقامة: -3 ها ي ام ضرية ع اطق ا ترتفع مستويات امعيشة ي ام

مو لصا امدن على حساب الريف، ومتاز امدن باإضافة إ توفر فرص عمل  ذلك إ التحيز ي توزيع فوائد ال
دمات ااجتماعية وعلى رأسها امدارس مختلف مراحله تشر شبكات فيها بتوافر ا ا، وامراكز الصحية، وكذلك ت

وعية أفضل، ومكن للمدن أن توفر لسكاها  ضر بشكل أكثر اتساعا وب اميا واهاتف والكهرباء والطرق ي ا
دمات اأساسية بتكلفة أقل، ونتيجة لذلك تقل بوجه عام معدات  بأكملهم إمكانية ااستفادة من الب التحتية وا

ضري  اطق الريفيةالفقر ا  ؛2عن معدات الفقر ي ام
خفض كلما ارتفع عدد أفراد اأسرة وازداد معدل الخصوبة:  -4 صوبتها، حيث ت يتحدد مستوى معيشة اأسرة 

ااعالة فيها، حيث يقل نصيب الفرد من دخل اأسرة ويذهب معظمه إ ااستهاك وخاصة على الغذاء، وا يتبقى 
وعية رديئة من الدخل سوى جزء يسر اجات اأخرى، وال غالبا ما يتم اشباعها ب و تلبية ا  .يوجه 

تمع ما إ ارتفاع القوة العاملة أي زيادة عرض العمل،   صوبة ي  من جانب آخر، يؤدي ارتفاع معدل ا
فاض معد فاض مستوى امعيشة، أما ا فاض سعر قوة العمل )اأجر(، وبالتا ا صوبة ما يؤدي إ ا ل ا

خفض معدل امعالن، ويزداد معدل اإسهام ي قوة العمل، وهذا ما  فيحسن من مستوى معيشة اأسرة حيث ي
اتج. وسيساعد ذلك من جهة أخرى على مسامة امرأة ي العمل وتوليد دخل بسبب  سيزيد من حصة الفرد من ال

قود اممكن توجيهها اشباع حاجات أخرى، وازدياد عدم وجود أطفال كثر هتم هم، ويساعد أيضا على ازدياد ال

                                                           

مية، الفقر: مؤشرات القياس والسياسات، علي عبد القادر علي،  1  .13، ص. 2000، العدد الرابع، الكويت، امعهد العري للتخطيطسلسلة جسر الت
دوق  2 مو الحضريحالة سكان امتحدة للسكان،  اأممص  .35، ص. 2007، نيويورك، العالم: إطاق إمكانات ال
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ها من  ويل امدخرات احقا إ استثمارات مك حجم اادخار، ويساعد على التكوين الرأما لدى اأسرة، و
اد مصادر أخرى للدخل  ؛ 1إ

خفض مستويات امعيشة لدى العائات ال ترأسها امرأة عن الترأس المرأة لأسرة:  -5 يرأسها رجل، وتزداد  ت
ة إ أكثر من نصف دخل  سبة للمرأة القروية، ويرجع ذلك إ أن دخل امرأة يقل ي بلدان معي اأمور سوءا بال

 ؛2الرجل، ي حن تزداد معدات اأمية بن اإناث
رومون وتصبح من طور أوسكار لويس ما يسمى بثقافة الفقر، وهي الثقافة ال يربـى عليها احثقافة الفقر:  -6

تقل من جيل  ه لافتقار إ الدخل، وت ظور على اعتبار الفقر طريقة للحياة، أكثر م خصائصهم، ويرتكز هذا ام
اهات السياسية لثقافتهم، حيث يتميز  ذ صغرهم القيم واا آخر بسبب تأثرها على اأطفال الذين يتعلمون م

تلف عن ال مثل اافتقار إ الطموح والدافعية ورأس  ،ثقافة العامة امسيطرة ي اجتمعالفقراء بأماط سلوكية وقيم 
تلف الفقراء ي مارستهم  اصة باجتمع، إذ  امال البشري، وحدد لويس الفوارق بن مط معيشة الفقراء وامعاير ا
عن مارسات اجتمع العامة، ويفشلون بالتا ي امشاركة ي امؤسسات ااجتماعية، ويستسلمون لوضعهم القائم 

تقل من اآباء  دون اولة للتغير، وتعد هذ اممارسات طرقا للتكيف مع الفقر ح تصبح جزءا من ثقافتهم ال ت
اء  ؛3إ اأب

رمان والغ يعودان مل القدري: االع -7 فاض مستوى معيشتهم إ التفسر القدري الذي يرى أن ا يرجع البعض ا
لأفراد القدرة على الضبط، فقد يولد اأفراد ي أسرة فقرة، أو يفشلون ي  للحظ والطبيعة اانسانية، حيث ا يكون

ام الفرص امتاحة أمامهم، ما يولد لدى بعضهم اعتقادا بعدم قدرهم على تغير ظروفهم  ؛4اغت
ظرة الفردية لمستوى المعيشة:  -8 ظرة الفردية للفقر، ال فاض مستوى معيشة الفرد ي بعض أسباها إ ال يرجع ا

حيث يعتر الفقر ظاهرة فردية ذات أسباب ذاتية تعود إ اأفراد الفقراء أنفسهم، وهم امسؤولون عن فقرهم وليس 
د ويتم ياة متاحة أمام اأفراد الذين يعملون  ظرية أن فرص ا تعون مهارات ودوافع روح امبادرة اجتمع، وترى هذ ال

                                                           

شورة، كلية ااقتصاد، السياسات ااقتصادية المتاحة لتحسين أحوال المعيشة في سوريا: دراسة تحليليةسامر حاماي،  1 ، مذكرة ماجستر غر م
 .7، ص. 2010جامعة تشرين، سوريا، 

2
الق التهامي وآخرون،    قدي في أوساط المرأة القروية في المغرب: الحالة والمقارنةالفقر عبد ا قدي وغير ال ، ورشة عمل حول الفقر ي أوساط ال

ساء   .29، ص. 2009والتمكن ااقتصادي للمرأة، الاذقية،  ال
مد العثمان،  3 مية والسياسات ااقتصادية،، معتقدات اأردنيين في محافظة الكرك حول أسباب الفقر ومحدداته: دراسة ميدانيةحسن   لة الت

 .11، الكويت، ص. اجلد السابع ،امعهد العري للتخطيط، العدد الثا
4
 .12امرجع السابق، ص.   
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جاح والفشل هو من مسؤولية اأفراد، كذلك فإن اأفراد الكسا الذين يسرفون ي  والرغبة ي امغامرة. وعليه، فإن ال
 ؛ 1نفقاهم يتحملون مسؤولية فقرهم

درة ااقتصادية: -9 وذلك  طلعات امتاحة،مهما ارتفع امستوى امعيشي لإنسان ستظل اموارد أقل من الت ال
درة"، ما يع حتمية وجود  تمع ال درة ااقتصادية وطبيعة اجتمع البشري والذي يسمى بـ " انسجاما مع مشكلة ال

اجات اأساسية.   ظاهرة حرمان بعض اأسر من إشباع بعض ا

 مستوى المعيشة ل المحددة مداخلالالفرع الثالث: 

اك العديد من امداخل    :امتمثلة فيما يليو  عيشةامستوى م احددةه
 الدخل مدخل أوا: 

وات طويلة مع موضوع الدخل ومستويات اإنفاق أو مستوى نفقات امعيشة  تعامل الفكر ااقتصادي لس
تاج إ  على أها واحدة من متغرات تسرب الفائض ااقتصادي، وأن أي إنفاق بعيد عن اادخار وااستثمار 

دما قدم ااقتصادي   العديد كومي ع سبة لاستهاك ا من امررات ح مكن القبول به، ولكن اأمر اختلف بال
فيض  اتج، و شيط عوامل توليد ال ز نظريته حول الطلب الكلي، وال فسر من خاها دور اإنفاق العام ي ت كي

 حدة البطالة.
ظر موضوع الدخل ومستويات الرفاه  ية على أهما هدر للفائض ااقتصادي، بل يعتر مصدرا من حاليا، ا ي

سن مستوى معيشة اأفراد. ، وبالتا  افسية لاقتصاد الوط اتج القومي ودعم امستويات الت مية ال  مصادر ت
إن وجود نظام لتوزيع الدخل يؤدي إ إحداث توازن بن الدخل واإنفاق ما يساهم ي حدوث توازن ي  
اات الصحة  مستوى معيشة اأفراد، كما أن توافر مؤسسات للرعاية ااجتماعية ال تقدم امساعدات اجانية ي 

فيف أعباء اإنفاق الكبر على اأسر ي مراحلها العمرية امختلفة سواء كانت هذ  ،والتعليم له دور كبر ي 
ة للتأمن.  امؤسسات مولة حكوميا أو نتاج نظم معي

ية اأساسية ااجتماعية على معدات امساواة بن السكان، يؤ   ية اأساسية ااقتصادية، والب ثر تكامل الب
اطق ااقتصادية   ،وعلى ارتفاع متوسط الدخل موية اإقليمية داخل الدول، وعلى صعيد ام كما أن السياسات الت

موية إقليمية  تؤدي دورا هاما ي إحداث تقارب على مستوى الدخول بن الشرائح ية والفقرة، فوجود سياسات ت الغ
يضمن توافر الب التحتية اأساسية من طرق ووسائل مواصات واتصاات، فتسمح بتوافر مقومات ااستثمار ي 

                                                           

1
 .4، ص. 2006، عمان، الفقر: مشكلة اجتماعية وقضية إنسانيةامعهد العري للتدريب والبحوث اإحصائية،   
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اطق امختلفة بدرجة متقاربة، ما يؤدي لتوافر فرص العمل وفرص الكسب للسكان. وي نفس الوقت يؤدي توفر  ام
ميع السكان، وكذلك فرص امدارس و  ودة والكفاءة إ إتاحة الفرص التعليمية  فس امستوى من ا امستشفيات ب

ميع فرصا جيدة إن م تكن متساوية ي تطوير امهارات والتمتع بصحة  ،العاج والرعاية الصحية، فيكون أمام ا
ا ،جيدة رة أمرا مك عل العمل واإنتاج وصقل امهارة وا ول دون قدرة البشر على تطوير  ما  با قيود اجتماعية 

صول على الدخول وتطوير  ها. ي ظل هذ اأوضاع تتاح فرص ا ما يؤدي إ تقارب  هاطاقاهم وااستفادة م
 مستويات امعيشة للسكان.

اس، لذا يكون التفاوت الكبر ي اأجور أح  د مصادر عدم مثل اأجور امصدر الرئيسي للدخل لغالبية ال
امساواة ي اجتمع، وبالتا تفاوتا كبرا ي مستوى معيشة اأفراد. إن ااختاف ي اأجر قد يصل إ مستويات  
صل عليه أصحاب امهن ذات امهارة العالية، ويرجع ذلك لقلة عدد أصحاب  كبرة بسبب اأجر امتميز الذي 

ولوجيا امتسارع فيض حدة  Daron Acemogluة. ويرى ااقتصادي أسيموقلو هذ امهارات ي ظل التك أن 
اتج يكمن سياسات تكوين رأس امال البشري، وذلك ي توجيه قدر أعلى من ااهتمام ل الامساواة ي توزيع ال

صول على أجور أعلى ،بانتهاج سياسات التعليم والتدريب ال ترفع من كفاءة اأفراد  .  1وبالتا ا
 مدخل القدراتثانيا: 

امعة أكسفورد أمارتيا  تصور عن مدخل القدرات مقدما بذلك فهما  نسقدم ااقتصادي واأستاذ 
جديدا للعاقة بن الفقر ومستوى امعيشة، وكيف أن الفقر قادر على إعادة إنتاج نفسه، كما أنه مثل عقبة حقيقية 

 أمام رفع مستوى امعيشة.
 الوظائفية بأها قدرة نعاملن أساسين ما: الوظائفية والقدرات، وقد عرف سيقوم مدخل القدرات على  

از أي مقدرة الذكر واأنثى على أن يكون أو يفعل. أما القدرات فهي مفهوم مشتق وتعكس  الفرد على اا
ازها.   اجموعات امؤلفة من الوظائفية ال يستطيع الفرد إ

سبة أمارتيا س  لقدرات بقيد اموارد والسلع امتاحة، وتتحدد أنشطة الرفاهية بقيود القدرة على  تتحدد انبال
ظيمية وامادية  ها، والقيود الشخصية وااجتماعية ال هي نتاج لإمكانيات الت ويل امتاح إ قيمة يستفاد م

اج عمليات سابقة أدى العجز للمجتمع، وقدرات اأشخاص سواء الطبيعية أو امكتسبة، تلك ال مكن أن تكون نت
 عن اكتساها ي مراحل سابقة من حياهم إ أن تكون قيدا على حياهم يازمهم ي امستقبل. 

                                                           

1
مية،    رؤية إستراتيجية للعوامل ااقتصادية وااجتماعية المؤثرة على مستوى المعيشة في دولة الكويت اأمانة العامة للمجلس اأعلى للتخطيط والت

 . 17-16، ص. ص. 2007، الكويت، مارس في ضوء التغيرات المحلية والدولية: دراسة استشارية
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مية من اإطار الضيق للسوق إ إطار أوسع قادر ننستخلص أن أمارتيا س ،ما سبق   قد خرج مفهوم الت
ياة ال هو جدير ها، على أن يتم ذلك  ،على استيعاب الطموحات اإنسانية وهيئة الظروف لكي يعيش اإنسان ا

موي اقتصادي ومؤسسي قابل لاستمرار وااستدامة.  ي إطار ت

 مدخل اإنصاف )المساواة(ثالثا: 
اء القدرات ما تشتمل  مع مفهوم اإنصاف بن مبادئ مدخل القدرات وإطار السياسات العامة الكفيل بب

 يه من متغرات اقتصادية واجتماعية.عل
ك الدو اإنصاف بأنه ضرورة     تاروها، أن ييعرف الب ياة ال  كون لأشخاص فرصا متساوية ي عيش ا

رمان الشديد جاة من ا قيق اازدهار طويل 1وي ال وانب اأساسية ال تضمن  . إن اإنصاف يتم ي بعض ا
ميع ي اجاات ااقتصادية وااجتماعية والتأثر اأجل، فامؤسسات والسيا سات ال تشجع تساوي الفرص أمام ا

مية القابلن لاستدامة. مو والت قيق ال  السياسي تسهم ي 
سن مستوى امعيشة   د ذاته آلية ضد إعادة إنتاج الفقر و على الصعيد العملي، يعد مفهوم اإنصاف 

قيقية ي ة، ولكن حل  أن امشكلة ا ية معي سن مستويات اإنفاق للفقراء ي مرحلة زم رد  ة الفقر ليست  معا
كم امولد، أو ا يعيد الفقر إنتاج فقر مع تغر  مشكلة الفقر تكمن ي أن ا يتحول ابن الفقر إ فقر جديد 

أو مع آخر تغير  ،امعيشية للفقراء طفيف ي السياسات العامة. لذلك يسعى مفهوم اإنصاف إ تغير البيئة
اصر امولدة لبيئة الفقر.  الع

مية يضفي عليها ثاثة اعتبارات هي   :2إن استهداف اإنصاف ي عملية الت
فوذ والفرص ي نفس الوقت، ما يبعد فرص  - فيض أعداد الفقراء إعادة لتوزيع ال تتضمن السياسات امستهدفة 

فوذ لصا الفقراء، وي ذلك تصحيح أدوار امؤسسات العامة؛الدعم واميزات   امالية عن أصحاب ال
كومي والوصول إ اأسواق ما يعزز اإنصاف، وهذا ما  - فوذ والقدرة على ااستفادة من اإنفاق ا إعادة توزيع ال

موي؛  يؤدي إ زيادة اأداء الت
ائية بن السياسات اهادفة لل - قيق اإنصاف، أنه ا يوجد انفصال ي الواقع وا ي إزالة الث و  مو وتلك اهادفة 

هما. تائج بي  ال

 
                                                           

1 Word Bank, Equity and development, word development report, Co-publication of the Word Bank and Oxford 
university press, 2006. 

2
مية،    رؤية إستراتيجية للعوامل ااقتصادية وااجتماعية المؤثرة على مستوى المعيشة في دولة الكويت اأمانة العامة للمجلس اأعلى للتخطيط والت

 .25، مرجع سابق، ص. لدوليةفي ضوء التغيرات المحلية وا
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وانب التالية:  ردا إذا م يتضمن تعزيزا للقدرات البشرية وذلك ي ا  إن مفهوم اإنصاف يبقى مفهوما 
مية الطفولة امبكرة؛ -  ت
 ااهتمام بالتعليم امدرسي؛ -
دمات الصحية، ما فيها صحة اأمومة، اللقاحات، توفر ميا ااهتمام بالص - اات ا حة العامة شاما كل 

ة للصرف الصحي؛   شرب نقية ونظم آم
 إدارة امخاطر ااجتماعية عن طريق توفر شبكات اأمان ااجتماعي؛-
صفة؛ -   توفر نظم ضريبية عادلة وم
زية وتوفر خدم - صول على عوائد  ية اأساسية بشكل متساوي للجميع؛ ضمان ا  ات الب
ميع أمام القانون. -  مساواة ا

 إدارة المخاطر ااجتماعيةرابعا: مدخل 
هج للتعامل مع امخاطر ااجتماعية، وامقصود ها امخاطر ال هدد مستويات  يقصد به القدرة على وضع م

ان، لذلك يضفي هذا امفهوم بعدا أكثر ماسكا على أدوار امعيشة، وامستويات العامة للرفاهية ااجتماعية للسك
.  شبكات اأمان ااجتماعي لصا تدخل متخذي القرار على الصعيد اما

ة   سن ي س هجية روبرت هولزمان وستن جورجي ه بطريقة م ، 2000إن أول من وضع هذا امفهوم وعا
امخاطر ااجتماعية التقليدية امهددة مستويات امعيشة، مثل لقد طورا مفهوم إدارة امخاطر ااجتماعية ي ظل 

مشكات سوق العمل، مشكات الضمان ااجتماعي وامشكات ال هدد شبكات اأمان ااجتماعي، بل أن 
اس ي ها ال ة العديد من امشكات ال هدد مستويات الرفاهية ااجتماعية ال يستفيد م  امفهوم قادر على معا

 تمعاهم.
سن ثاثة اسراتيجيات مواجهة امخاطر، تتحدد ي التا   :1لقد وضع كل من هولزمان وجورجي

ول دون حدوث امخاطر  الحيلولة دون حدوث المشكلة: - موية ال  وذلك بوضع التدابر وامشاريع الت
الدخل لدى الفقراء ح ا يقعوا ي مشكل د ااجتماعية من اأصل، ويضربون على ذلك مثا بأمية مشاريع تولي

 الفقر والعوز؛

                                                           

1
 .27امرجع السابق، ص.   
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لول امؤقتة والسريعة  تخفيف حدة المشكلة: - اك قدرة على تقدم عدد من ا وامقصود بذلك أن تكون ه
ية  ح بدل بطالة فوري، أو تعزيز الب كومات قادرة على م د وقوعها، كأن تكون ا للتخفيف من حدة امشكلة ع

دودة؛أو اأساسية،  ح قروض سريعة ذات فوائد   م
ة امخاطر عاجا موضوعيا، وهو ويتم اللّ  التعامل مع المشكلة على المدى الطويل: - جوء إليها ي إطار معا

توجه ليس بديل ما سبق بل هو مكمل له، ويتضمن ذلك حزمة متكاملة من مشاريع العمل العام مواجهة امخاطر 
 ااجتماعية.

  مستوى المعيشة في الفكر ااقتصاديثاني: المطلب ال

ية درستها مستوى امعيشةيعد  ظريات ي إطار امدارس والسياسات ااقتصادية امختلفة، وهذ  ظاهرة تار ال
ية.  الظاهرة ها خصوصيتها اجتمعية اإقليمية، لذا فدراسة مستوى امعيشة يتطلب دراسة جذور التار

 الفكر الرأسمالي لمستوى المعيشةتحليل الفرع اأول: 

ليل مستوى امعيشة ي الفكر الرأما مراحل كثرة مكن توضيحها فيما يلي:  لقد مر 
 عتبار من المسلمات إهمال مستوى المعيشة باأوا: 

د  م يهتم الفكر الرأما ي بداياته اأو بدراسة مستوى معيشة السكان، ففي ظل الفكر اإغريقي 
اهتمام بدراسة امشاكل ااقتصادية على حساب امشاكل ااجتماعية وخاصة ما تعلق بقضية الفقر، وذلك راجع إ  
ية قامت على الرق، وباعتبار أن جل الرق هم فقراء، وبالتا كانت ظاهرة الفقر وتد  كون اإمراطورية اآث

ركة الفلسفية أفاطون حيث أكد، ي ظل هذ المستويات امعيشة من امسلمات والبديهيات  ظروف ظهرت ا
، حيث ا طبقية، وا فقر، وا حرمان بغي وجودما ي اجتمع امثا ، 1أفاطون أن الفقر امدقع والغ الفاحش ا ي

ذ وادهم أن يكونوا خاضعن لسيطرة  اس قد قضت عليهم الطبيعة م اك الكثر من ال غر أن أرسطو كان يرى أن ه
 .2آخرين، وهو ما يع تقبل تد مستوى معيشتهم )الفقر(ا

                                                           

1
 .9، ص. 1978، دار امعارف، القاهرة، قادة الفكر ااقتصاديصاح الدين نامق،   

2
يث   ون  ،تاريخ الفكر ااقتصادي: الماضي صورة الحاضر ،جون كي عام امعرفة، الكويت،  ،واآدابتراة أمد فؤاد، اجلس الوط للثقافة والف

 .25، ص. 2000
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ضارة الرومانية وسيادة  ي ظل الفكر اليونا والروما استمر اعتبار الفقر من امسلمات، وبعد سقوط ا
يسة، اعترت ظاهرة الفقر على أها ليست مشكلة اقتصادية، وإما  هي اإقطاع ي أوربا القائم على الرق وسيطرة الك

 .1حالة يتصف ها أناس متواضعون ا يعار هم أد اهتمام
ي ظل الفكر التجاري الذي اعتمد على مبدأ أن قوة الدولة تعتمد على ما ملكه من ذهب وفضة، فقد ركز 

ة وزيادة فقر الفقراء، أن الفقراء إن م يكونوا فقراء فلن يكون ب اإمكان هذا امبدأ على تركيز الثروة بيد أقلية معي
 .2ااعتماد عليهم ي أداء العمل اليومي، دون أن يطالبوا بأجور أعلى

 إهمال مستوى المعيشة باسم الحرية ااقتصاديةثانيا: 
ي القرن التاسع عشر ميز الفكر ااقتصادي الرأما بالراديكالية، حيث أقصي دراسة مستوى امعيشة باسم 

ا رية ااقتصادية، فحسب هذا اا مو ا قق ال ر أحسن نظام اقتصادي مكن أن  ظام ااقتصادي ا  يعد ال
  ااقتصادي مع العدالة ااجتماعية.

د حديثه عن مسألة التوزيع من خال التحوات ي  ليل تد مستوى امعيشة ع اول أدم ميث  فقد ت
ادم اأس اسي والرئيسي للعملية اإنتاجية، وهو ا الفعاليات اإنتاجية والعمل امأجور، إذ يرى أن العمل هو ا

تج. ويضيف أدم ميث إ ضرورة ااستثمار ي  يضيف شيئا إ القيمة بسبب أن اأجور امقابلة لذلك يتحملها ام
مل بعدا  د اأد امقبول من الضروريات ذات الطبيعة امادية وغر امادية، وال  ابع العمل من أجل تأمن ا م

عل مرجعية ذلك هو القدرة على امشاركة وااندماج ااجتماعي.أخاق  يا، و
فقد حول نظرية أجور الكفاف ال جاء ها أدم ميث إ "القانون  (1823-1772)أما دفيد ريكاردو  

و مستوى الكفاف، أي إ مستوى يضمن بقاء  فاض  ديدي لأجور"، الذي مفاد أن اأجور تتجه إ اا ا
د اأد مستويات امعيشة، وأن هذ اأجور إذا ما ارتفعت فإن ذلك يؤدي حتما إ زيادة الط د ا بقة العاملة ع

السكان فتعود اأجور إ مستوى الكفاف، كما هاجم ريكاردو فكرة وضع قوانن لصا الفقراء، حيث بن 
ريبيا أن إعانة الفقراء تع التحول من السيء إ ا  .3أسوأريكاردو 

ظريته  (1834-1766)لقد تطرق الكاهن توماس مالتوس   د طرحه ل إ ظاهرة تد مستوى امعيشة ع
امشهورة حول السكان، القائلة بأن مو السكان سيقلص دائما وبالضرورة أجور العمال ح مستوى البقاء. كما أكد 

                                                           

1
 .9فطيمة حاجي، مرجع سابق، ص.   

2
ات وما بعدها ،روبرت هيلرونر   شر والتوزيع، مصر،  ،ماذا يعرف ااقتصاديون عن التسعي  .40، ص. 1994تراة دانيال رزق ، الدار الدولية لل

3
مد،    شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، -خميس مليانةحالة –نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر اعمر بوزيد ا -2011، مذكرة دكتورا غر م

 .37، ص. 2012
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قيق التوازن بن السكان وكمي ة اموارد الغذائية معيشتهم، ولبلوغ ذلك اقرح نوعية مالتوس على ضرورة العمل على 
روب، اجاعات،  فاض عدد السكان من خال زيادة الوفيات مثل ا ابية تؤدي إ ا من اموانع: اموانع اا

صها ي البؤس والرذيلة، م أضاف بعد ذ ، أما الثانية فأطلق عليها اسم اموانع الوقائية، وقد  لك مانعا اأوبئة...إ
صح فيه الشباب بتأخر سن الزواج  .1ثالثا ما امانع اأخاقي ي

اولة لتحسن أوضاعهم   لقد ألقى مالتوس مسؤولية تد مستوى امعيشة على الفقراء أنفسهم، وأن أي 
علهم  دية بل تؤدي إ نتائج عكسية، فالتصدق عليهم يقتل الشعور بامسؤولية، و يعتقدون أن ستكون غر 

رون معهم قسما من الطبقات  ياة و اسل، وبذلك يزيدون عبء ا بز، فيبالغون ي الت اجتمع يؤمن هم وأوادهم ا
ا الطبقات الفقرة، وأن ترفض  صح الطبقة الرجوازية أن تكون قاسية  و الشقاء، وهذا فهو ي العليا غر امعوزة 

 تقدم يد العون ها.
لطرح السابق، ياحظ أن مقومات نظام السوق كانت مصحوبة بعدم امساواة ي توزيع الدخل من خال ا

ياء ورفاهيتهم )ارتفاع مستوى امعيشة(، وازدياد نسل الفقراء ما يؤدي  وتركز الثروة، وهذا ما أدى إ ازدياد ثراء اأغ
 إ الفقر )تد مستوى امعيشة(. 

 لاهتمام بمستوى المعيشة وتخفيض الفقرالرفاهية كمدخل ثالثا: 
ظرية ااقتصادية كامتداد للتحليل  ي القرن العشرين بدأت ظاهرة تد مستوى امعيشة )الفقر( دمج ي ال ت

ظرية ااقتصادية، وبدأ مصطلح الفقر ا يفارق مصطلح  ية كمحل اهتمام لل ااقتصادي، ومن م وبصفة تدر
اء تصور مثا للرفاهية ااجتماعية كهدف أساسي للمجتمع، وهو ما . إضافة إ ظهور 2الثروة أفكار كان هدفها ب

  يطلق عليه اقتصاديات الرفاهية، والرفاهية ترتبط بالسعادة ورغد العيش.
شاط ااقتصادي، وذلك عن  ز تعاما اقتصاديا للرفاهية من خال إعطاء دور للدولة ي ال لقد اقرح كي

 الية كوسيلة للدولة للتأثر على مكونات الطلب الفعال، وذلك بالوصول إ مرحلة التشغيل الكامل.طريق السياسة ام
إذن، بظهور دولة الرفا وتطور السياسات ااجتماعية أصبح على الدولة ضرورة ااهتمام امتزايد برفاهية  

ياء. ن وماية الضعفاء من اأقوياء، أي الفقراء من اأغ  امواط

 

 

                                                           

ة نشر، ص. تاريخ الفكر ااقتصاديأمد عادل حشيش،  1 شر والتوزيع، بروت، بدون س هضة العربية لل  .197، دار ال
اربة ظاهرة الفقر، البليدة، ااقتصاد السياسي للفقرزايري بلقاسم،  2  .4، ص. 2004جويلية  7-6، املتقى الدو حول: مؤسسات الزكاة ودورها ي 
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 تحليل الفكر ااشتراكي لمستوى المعيشةالفرع الثاني: 

ه بروز طبقة عاملة بائسة، وطبقة  ظام الرأما ي ظل الفكر التقليدي، والذي ترتبت ع باموازاة مع تطور ال
ية،  تجون من الدخل ما يكفيهم ويزيد على احتياجاهم، العاملو فإ صراع بن الطبقات،  وهذا ما أّدىغ ن ي

سبة الكرى إ عمليات الراكم لصا القلة من ولك ما تذهب ال هم يأخذون جزءا ضئيا فقط من الدخل، بي
 .1الرأمالين، وهذا يصر هؤاء العاملن ي وضعية سيئة

ت ااشراكية أن إنتاج الثروة يصاحبه خلق للفقر من خال ااستغال والقهر والبطالة، ومن هذا   إذن، بي
طلق ف ية، ومصادرة أمواهم وحرماهم من ثرواهم، وإلغاء ام القضاء على الفقر ا يتم إا بالقضاء على الطبقة الغ

تمع ليس فيه نقود وا أجور. اصة للوصول إ   املكية ا
ظام الرأما مثل ي ظهر تيار فكري قوي مونتيجة لذلك   التيار اإصاحي )ااشتراكيين عارضة ونقد ال

من معارضي الرأمالية، وله ردة فعل قوية على  (1842-1773)يعتر امفكر السويسري سيسموندي و ، الخياليين(
صول  هم من ا الظروف ااجتماعية القاسية ال ميزت ها الرأمالية، وقد اشتهر بدفاعه عن العمال من خال مكي

كومات ليس تكديس ال ن على امشاركة ي التمتع على الرفاهية الفردية، وأن هدف ا ثروات بل مساعدة امواط
ياة امادية ال مثلها الثروات  . 2بطيبات ا

ديد ماها   ياء وفقراء، رأمالين وعمال( و مثل إسهام سيسموندي بااعراف بوجود طبقات اجتماعية )أغ
 .3امميزة، ويرى أن مصا أحدما ي تعارض مع مصا اآخر

  

 

 

 

 

                                                           

1
امعية، مصر، الطبعة الرابعة، تطور الفكر ااقتصاديعبد الرمن يسري،     .249، ص. 1997، الدار ا
 .267أمد عادل حشيش، مرجع سابق، ص.  2
ث جالريت 3  . 100، ص. سابقمرجع  ،جون كي
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 لمستوى المعيشة الفكر اإسامي تحليلالفرع الثالث: 

قسم الفكر اإسامي مستوى امعيشة إ ثاثة أقسام وهي حد الكفاف، حد الكفاية وحد الرفاهية )مام 
الكفاية(، وذلك تبعا لتقسيمه للحاجات انطاقا من أميتها للفرد، وذلك إ ثاث مستويات مرتبة تصاعديا هي 

:اأخرى، وهي اجيات والكماليات، وال مكن توضيحها بالشكل التا  : الضروريات، ا

 ترتيب مستويات الحاجات في اإسام :(3شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

مد البطانية وآخرون،  المصدر:   ظور إساميإبراهيم  ظرية ااقتصادية من م شر والتوزيع، عمان، مدخل لل ، دار اأمل لل
 .75، ص. 2005

 مستوى حد الكفاف أو الضرورةأوا: 
ياة امعيشية، وهي حاجات ضرورية، وقد عر يطلق على  د اأد من متطلبات ا مفهوم الكفاف عامة ا

تل مصا الدنيا،  ها الغزا مستوى سد الرمق، وهو امستوى الفاصل بن بقاء اإنسان من عدمه، إذ بدونه  ع
ياةوتتعطل معيشة اإنسان،  عدم فرص ا  . 1وت

اجيات الضرورية ال تسمح باحافظة على حياة اإنسان من الزوال، مع   يتضمن وعاء الكفاف كافة ا
ها، وامتمثلة أساسا ي امطعم، املبس، امسكن،  اء ع ياة امعيشية ال ا مكن ااستغ د اأد من ا ضمان ا

.  الزواج، العلم، الصحة...إ
اجات اأساسية )الضروريات( من واجبات الدولة، باعتبارها مسؤولة عن ضمان حد الكفاف   يعتر توفر ا

فسه. ي هذا السياق، تعتر الزكاة إحدى اآليات امهمة ال تستخدمها الدول  لكل فرد ا يستطيع توفرها ل
 اإسامية من أجل القيام هذ امسؤولية، والتخفيف من الفقر.

                                                           

1
ورا ياسر   د عبد الكرم،  ا شر والتوزيع، عمان، الغزالي اإمامالفكر ااقتصادي ع داوي لل  .392، ص. 2006، دار 
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قيق قدر م  سن درجة اإشباع و ن خال ما سبق، يتضح أن حد الكفاف يدخل ي مع الفقر، وأن 
ا ي مستوى الكفاية. ه يدخل  أكر م

 مستوى الكفايةثانيا: 
عم )الرفاهية(، ويدخل هذا امفهوم ي نطاق امستوى  د الذي يتوسط مستوى الكفاف ومستوى الت وهو ا

امعيشة الائقة والكرمة، وهو يقع ي مرتبة أعلى من مستوى الضروريات والكفاف امع الذي يسمح بتوفر سبل 
رج  .1بدفع اهاك وا

فعة القابلة لإشباع بالقدر الذي يضمن أسباب العيش الكرم، وبذلك  يتضمن وعاء الكفاية وحدات ام
قدي والقوة الشرائية امقابلة هذا امستوى تسمح  بتغطية دائرة استهاكية أوسع من دائرة الكفاف كما يكون الدخل ال

ياة من حالة الفقر إ حالة ااكتفاء، ومن م فدخل حد الكفاية مثل الرفاهية  ونوعا، تبعا للتغر ي مط ا
 ااقتصادية ي جوانبها امادية بامفهوم امعاصر، وامتمثلة ي تلبية امتطلبات اأساسية للعيش الكرم.

عم(: ثالثا  مستوى الرفاهية )حد الت
ياة بركها، لكن  د الذي يتكون من حاجات ا تصعب ا وهو امستوى الذي يلي حد الكفاية، وهو ا
عيم، ودرجة عالية من الرفاهية، بشرط عدم  ملها، ويقرن استعماها بالشعور بال ياة و سن ا استعماها من شأنه أن 

 اإسراف والتبذير.

 مقاربات مستوى المعيشةالث: المطلب الث

تتباين امقاربات الفكرية ي نظرها مستوى امعيشة، وانعكاس ذلك على التوجهات والسياسات العامة 
فعة(، مقاربة  د: مقاربة الرفاهية )ام ة مشكل ما ي ااقتصاد، ومن أهم هذ امقاربات  ة وامطروحة معا اممك

اجات اأساسية، مقاربة  مية البشرية.ااستطاعة )القدرةا  ( ومقاربة الت

فعة(الفرع اأول:   مقاربة الرفاهية )الم

فعة  فعة، وام قدية أو مقاربة الدخل، أها تشرح مفهوم الرفاهية مفهوم ام تسمى هاته امقاربة بامقاربة ال
وية مثل الشعور بالبهجة وا صائص امع قيق تتجسد من خال الة من السمات وا اجة، و لسعادة، وإشباع ا

                                                           

1
 .401امرجع السابق، ص.   
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دمات فعة 1الرغبات عن طريق استهاك السلع وا فعة تركز على تعظيم م . وعلى ذلك، فإن مدرسة الرفاهية أو ام
ا فرعيا لعملية التعظيم تلك.  الفرد كهدف أساسي، وأن اهدف ااجتماعي يأي احقا أو يعتر نا

فعة صعبة للغ  قدي تعتر عملية قياس ام هج ال اية، ولذلك اهتدى أصحاب هذا الطرح إ استخدام ام
التقليدي الذي يعتمد على القياس امادي للرفاهية باستعمال الدخل أو اإنفاق ااستهاكي، كوها أفضل معر عن 

تجات ااستهاكية بشكل يكون أقرب إ الواق2الرفا فعة للم قدية تعكس قيمة ام ع، ولكن ، أن طبيعتهما ال
اعتبارات مفاهيمية وأخرى تطبيقية فإنه يفضل استخدام اإنفاق ااستهاكي كمؤشر لقياس مستوى امعيشة ي 

امية، ي حن يستخدم الدخل كمؤشر للقياس ي الدول امتقدمة  .3البلدان ال
د نظري مستوى امعيشة ي إطار نظرية الرفا ال  اد س تعتمد على نظرية لقد حاول مارتن رفاليون إ

ن للوصول إ  قدية لفرد معن ي زمان ومكان معي امستهلك من خال "خط الفقر"، والذي عرفه بأنه التكلفة ال
تمع ما إذا م يستطع فرد أو أسرة الوصول 4مستوى رفا مرجعي سبة إليه يتواجد الفقر ي  ادا إ ذلك، فبال . واست

ت مستوى أد إ حد ما من مستوى امعيشة ام قبول ي اجتمع، وبذلك فالفقراء هم اأشخاص الذين يعيشون 
معن من الرفاهية العامة. وعليه، فقد فرق بن خطن للفقر، اأول مطلق ذو قيمة حقيقية ثابتة ي الزمان وامكان، 

 .5والثا نسي يتغر مع تغر مستويات امعيشة
قدي  ة الكاسيكية لتحليل وقياس مستوى امعيشة هي اأكثر استخداما من على الرغم من أن امقاربة ال

ك الدو لتحديد عتبة الفقر )خط الفقر( وبالتا مستوى امعيشة، إا أها تعرضت للكثر من اانتقاد  طرف الب
ة  ائز على جائزة نوبل ي ااقتصاد س ي أكد على ، والذنأمارتيا س 1998وخاصة من طرف ااقتصادي الشهر ا

انب ااجتماعي، إضافة إ أن  اهلوا ماما ا قدي( فقط، و انب امادي )ال دودية هذ امقاربة اعتمادها على ا
قيقية عن الفقر أو الرفا ي اجتمع نظرا اختاف  فعة ا تعطي الصورة ا امقاربة بن اأفراد واأسر من خال ام

 إضافة إ عدم ثبات اأسعار عر الزمان وامكان.، االراكيب اأسرية وحجمه

 

                                                           
1 Louis Marie Aselin et Anyck Dauphin, Mesure de la pauvreté: un cadre conceptuel, centre Canadian d’étude 
et de coopération International, Direction Études et formations, octobre , canada, 2000, P. 19. 
2 Amba pour Samual, Pauvreté Multidimensionnelle au Congo: une approche non monétaire, document de 
travail, TD n° 13, bureau d’application des méthodes statistiques et informatiques, Congo, 2006, p. 03. 

3
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(،    اء قاعدة بيانات لمؤشرات الفقراللج طقة اإسكوا: محاولة لب ، اأمم الفقر وطرق قياسه في م

 .25، ص. 2003امتحدة، نيويورك، 
4 Martin Ravallion, Comparaison de la pauvreté: Concepts et méthode «étude sur la mesure des niveaux de 

vie, document du travail, n° 22, banque mondial, Washington, 1996, p. 03. 
 .04ص.  مرجع سابق،، الفقر: مؤشرات القياس والسياساتعلي عبد القادر علي،  5



مؤرات قياس مس تو امعيشة..................................الفصل الثاي:..................................... د   ................حد

82 

 

 مقاربة الحاجات اأساسيةالفرع الثاني: 

ات وذلك كرد فعل على مقاربة الرفاهية، وهي ي جوهرها ا تسعى إ الركيز  ظهرت هاته امقاربة ي السبعي
فعة والرفاهية، وإما تسعى إشباع عدد من ااحتياجات اأسا قيق ام ياة على  وعية ا سية ال تعد شرطا أساسيا ل

اجات من مكونات الرفا ااقتصادي أو ما يعرف بالوجود  ال يعيشها اإنسان، وا يشرط أن تكون هاته ا
 الائق.

د اأد الذي   رمان من الوسائل امادية ال تسمح بتلبية ا والفقر حسب هاته امدرسة هو ناتج عن ا
قل تاج إليه الف دمات الصحية الضرورية والتعليم وال اجات الغذائية، وال تشمل حاجات الطعام وا رد من ا

ياة ااجتماعية، أما عدم تلبية هاته ااحتياجات فتؤدي إ حالة من اإقصاء ااجتماعي، لذلك  وامشاركة ي ا
اجات اأساسية بفقر شروط  ياة. يطلق على هذا الفقر باإضافة إ فقر ا  ا

ة   دما اقرحت س ظمة العمل الدولية ع مقياس ااحتياجات  1976لقد اعتمدت هذ الطريقة من طرف م
اصر أساسية أخرى إضافة إ الدخل وااستهاك،  مية، ليضم هذا امقياس ع اأساسية لقياس كفاءة عملية الت

  .1خاصة تلك امتوفرة بصفة جزئية أو كلية خارج آليات السوق كالتعليم والصحة، السكن وصرف اميا
سن    ى الدخول، امستوى امعيشي تدعوا إ الرفع من مستو على الرغم من كون السياسات اهادفة إ 

اجات اأساسية لأسباب التالية:فهذ امقاربة تعطي اأ  ولوية للسياسات اهادفة اشباع ا
ة للشرب يسهل تلبيتها من طرف امصا  - اات الصحة، التعليم، اميا الصا ااحتياجات اأساسية ي 

 العمومية؛
اجات الرئيسية من تغذية وتعليم؛الزيادة ي د -  خول اأفراد ا تؤدي بالضرورة لتحسن مستويات اشباع هذ ا
اك توزيع غر عاجل للموارد داخل اأسر. - د الرفع من الدخول فغالبا ما يكون ه  ع
اجات اأساسية القابلة   ديد ا للتغر  لقد تعرضت هذ امقاربة هي اأخرى لانتقاد بسبب صعوبة قياس و

 والتباين من شخص إ آخر، وحسب الزمان وامكان.

 

 

 

                                                           

1  ، وع ااجتماعي والفقر وااستخدام، الوحدة ااتجاهات العامة والمداخل: لمحة عامةمكتب العمل الدو ، رزنامة تدريبية متعددة الوحدات حول ال
يف،  ، ج  .25، ص. 1999التدريبية اأو



مؤرات قياس مس تو امعيشة..................................الفصل الثاي:..................................... د   ................حد

83 

 

 مقاربة القدرات )ااستطاعة(الفرع الثالث: 

دي اأصل أمارتيا س ات من القرن اماضي من طرف ااقتصادي اه ، الذي نظهرت هذ امقاربة ي الثماني
، أو زيادة ي متوسط  اتج الوط رد مو لل مية ليست  ديث اجتماعي، بل يرى أن الت يع أو  دخل الفرد، أو التص

قوق السياسية  يتعدى ذلك إ توسيع خيارات وحريات البشر ال تعتمد على أبعاد أخرى مثل: الصحة والتعليم، ا
اصة بالقضايا العامة اقشات ا تلف ام  .1وامدنية ال هيئ الفرص للمشاركة ي 

هج ااستطاعة نلقد حاول س ياة على هيئة وظائف متصلة  وفق م طرح فكرة جوهرية تتمثل ي رؤية ا
ازات متطورة كمتجه هذ الوظائف ال باإمكان أن تتغر، كأن  ونة الفرد وفعله، حيث تكون اا داخليا تتضمن كي

ازات راقية كامشاركة الفعالة ي حياة اجتمع واحرام الذات  شرحا ن، وقد قدم س2يتمتع الفرد بتغذية مائمة إ ا
تلف توليفات الوظائف )الوجود والفعل( ال مكن أي شخص بلوغها، إذن  مفهوم "قدرة الوظيفة" بقوله: " مثل 

  .3آخر"شخص القدرة هي لعبة متجهات الوظائف ال تعكس حرية أي شخص ي بلوغ مط حياة 

لى بعد واحد امتمثل ي الدخل أو امتحصات إذن تقدير مستوى امعيشة وفق مدخل القدرات ا يعتمد ع 
موع القدرات امتاحة وامستثمرة  فعية اممثلة ي الرفاهية ااقتصادية، وإما يوسع إ أبعاد متعددة تتمثل ي  ال

ياة الفردية اس حقيقية وفعلية ح يت4لتحقيق مشاريع ا يارات امفتوحة أمام ال ب أن تكون هذ الفرص وا س . و
اذ اإجراءات ال يرغبون فيها  .5هم ا

الة ااجتماعية من وجهة نظر  كم على ا على غرار بقية امقاربات فإن استخدام مقاربة ااستطاعة ي ا
ياة الكرمة مثل: الصحة، التغذية،  تلف مكونات ا ة لتقييم  ديد أوزان صر رفاهية اإنسان سوف يتطلب 

اربات، كما تتعرض إ صعوبات كثرة ي التطبيق التعليم، امسكن، اأمان وامشاركة، شأها ي ذلك شأن بقية امق
ميعي. وي هذا امقام، فقد حاول برنامج اأمم  ول دون صياغة مؤشر  د قياس مكونات "ااستطاعة"، ما  ع

وي بااعتماد على مدخل القدرات  (PNUD)امتحدة اإمائي  مية البشرية ي إطار تقرير الس تطوير مؤشر للت

                                                           

مد، مرجع سابق، ص.  1  .70اعمر بوزيد ا
2 Sen  Amartya  Kumary, From Income Inequality to economic inéquapity, Southern economic journal, n° 02, vol 
64, October 1997, p. p. 384-401. 
3 Sen  Amartya  Kumary, op cit, p. 386. 

4
مد، مرجع سابق، ص. ا    .71عمر بوزيد ا

5
مية البشرية في ااقتصاد مد أمد عمر بابكر،    اهج الت اصر وم موذج للرفا ااقتصادي  اإساميع لة العلوم ك مد ، اإنسانية،  جامعة 

 .304، ص. 2015، نوفمر 42العدد  ،خيضر بسكرة



مؤرات قياس مس تو امعيشة..................................الفصل الثاي:..................................... د   ................حد

84 

 

قيق مستوى معيشي نأمارتيا س قيقي للفرد )القدرة على  ميعي يتكون من الدخل ا ، عن طريق صياغة مؤشر 
ياة الصحية(، ونسب التعليم )استطاعة امعرفة( د الوادة )استطاعة ا  .1معن(، العمر امتوقع ع

مية البشرية الفرع الرابع: مقاربة  الت

وات اأخرة اهتماما غر مسبوق  بامورد البشري، فقد أصبح أغلى ما متلكه الدول هي ثروها شهدت الس
مية صر البشري والت مية من امفهوم ااقتصادي الذي  البشرية، فالعاقة بن الع عاقة وثيقة، وبالتا انتقل مفهوم الت

قيقي إ امفهوم ااجتماعي اإنسا الذي يركز على الفرد.   يركز على زيادة الدخل الفردي ا
مية البشريةأوا:   تعريف الت

يارات والفرص أمامهم بكل عدل  مكن تعريفها بأها إماء لطاقات البشر وكفاءاهم من ناحية، وإتاحة ا
اذ القرارات بامشاركة الفعالة،  رية وامساواة والشفافية، وامسائلة وا وموضوعية من جهة أخرى، وعلى قاعدة ا

 . 2وامسؤولية
ة عرفت اأم  مية البشرية ي تقريرها لس اس، وهي  1990م امتحدة الت يارات امتاحة لل بأها عملية توسيع ا

يارات  :3با حدود وتتغر مرور الوقت، ومن أهم هذ ا
 العيش حياة طويلة وصحية؛ -
صول على امعارف؛ -  ا
صول على اموارد الضرورية لتوفر مستوى امعيشة امطلوب. -  ا

اك خيارات إضافية نوجزها فيما يلي إا  :4أنه ه
رية السياسية وااجتماعية وااقتصادية والثقافية؛ -  ا
رية؛ -  اإحساس با
 فرص اإبداع واإنتاج. -

ة  مية البشرية بأها عملية توسيع حريات البشر فيعيشوا حياة مديدة ملؤها الصحة  2010عرف تقرير س الت
ق مية ي إطار من اإنصاف واإبداع، سعيا إ  شدوها، ويشاركوا ي رسم مسارات الت يق اأهداف ال ي

                                                           

1
ميةعلي عبد القادر علي   موي واأهداف الدولية للت  .05، ص. 2006، امعهد العري للتخطيط، الكويت، ، التطورات الحديثة في الفكر الت

2
و،    امية والمتحولةعلي الطراح وغسان س مية البشرية في المجتمعات ال هضة العربية، بروت، الت  .7، ص. 2004، دار ال

3
   ، ميةاال حاوة وعلي صا شر والتوزيع، مدخل إلى علم الت  .198، ص. 2009، دار الشروق لل

4
مية والسكانعبد اه عطوي،    هضة العربية، بروت، الت  .23، ص. 2004، دار ال
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مية البشرية وهم امستفيدون  ميع. فالبشر أفرادا وااعات هم احرك لعملية الت وااستدامة على كوكب يعيش عليه ا
ها  . 1م

ة   مية البشرية لس مية 2015أما ي تقرير الت اء اإمكانات البشرية، فهي  فقد اعترها مثابة ت اإنسان بب
سن حياهم، وهي من البشر إذ يشاركون بفعالية فيما يكون حياهم  .2للبشر إذ 

يارات امتاحة لأفراد، والدخل ا مثل الوسيلة الوحيدة ي   مية البشرية تركز على توسيع ا اماحظ أن الت
مية البش يارات، وبالتا فالت  رية تركز على جانبن.توسيع هذ ا

تاجها اأفراد؛ الجانب اأول: اء القدرات البشرية، وهذا بتحسن مستويات التعليم وااهتمام بالصحة ال   يهتم بب
قيق تطورات ي ايع اجاات. الجانب الثاني: اس بقدراهم امكتسبة، وهذا هدف زيادة اإنتاج و  انتفاع ال

موية مستدامة، هدف إ ااستثمار ي   مية البشرية عبارة عن عملية ت اء على ما سبق مكن القول أن الت ب
سن قدراهم ومهاراهم لزيادة  سن مستواهم التعليمي والصحي والغذائي، هدف  قدرات البشر من خال 

قيق مو اقتصادي، وتوزيع عوائد على أفراد اجتمع هم  اإنتاجية و بشكل عادل، يضمن رفع مستوى رفاهيتهم ومكي
 من امشاركة ي العملية ي إطار اموارد ااقتصادية امتاحة. 

مية البشريثانيا:   ةأهداف الت
مية البشرية فيما يلي  :3مكن تلخيص أهم أهداف الت

ميع أفراد اجتمع، والعمل على  - صول على التعليم  هل؛توفر التسهيات ي ا  القضاء على اأمية وا
ضرية، وهذا هدف  - اطق الريفية وا اسبة لذلك وخاصة ي ام اصب العمل وامسامة ي خلق الظروف ام توفر م

 القضاء على البطالة؛
امل؛ 15سن مستويات الصحة وخاصة امتعلقة بصحة اأطفال دون سن الـ - ة وامرأة ا  س
خفضة؛توفر امأوى لأفراد ذ -  وي الدخول ام
وع ورفع مستويات التغذية؛ -  القضاء على ا
د من الفقر؛ -  ا
 رفع مستوى معيشة اأفراد وذلك بزيادة دخوهم؛ -
تلف احتياجاهم؛ -  مساعدة اأفراد على تلبية 

                                                           

1
مية البشرية، اإمائيبرنامج اأمم امتحدة    مية البشرية، الثروة الحقيقية لأمم: مسارات في الت  .2، ص. 2010نيويورك، اأمم امتحدة، ، تقرير الت

2
مية في كل عمل )لمحة عامة(، برنامج اأمم امتحدة اإمائي   مية البشرية، الت  .2، ص. 2015نيويورك، اأمم امتحدة، ، تقرير الت

3
سن عبد اموجود    مية وحقوق ، إبراهيمأبو ا ديث، اإنسانالت امعي ا درية، امكتب ا  .222، ص. 2006، اإسك
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رية السياسية وااقتصادية.  -  توفر ا
مية البشرية  ثالثا: مؤشر الت

مية ال مية البشرية وهي حياة مديدة  (IDH)بشرية يعتر مؤشر الت مؤشرا مركبا من ثاثة أبعاد أساسية للت
وصحية، وامعرفة ومستوى معيشي ائق، وقد م اختيار ثاث مؤشرات جزئية لتمثيل هذ اأبعاد الثاثة وهي: العمر 

اتج  د الوادة، التحصيل العلمي وال  .1للفرد القوميامتوقع ع
د الوادة )مؤشر صحي(:  -1 ياة امديدة الصحية مؤشر العمر المتوقع ع السبب وراء اختيار هذا امؤشر هو أن ا

د الوادة؛  ها ارتباط وثيق بارتفاع متوسط العمر امتوقع ع
م اختيار هذا امؤشر تعبرا عن اكتساب امعرفة، واافراض هو  مؤشر التحصيل العلمي )مؤشر تعليمي(: -2

صول على فرص تعليم القراءة والكتابة بن البالغن، ونسب القيد ي التعليم اابتدائي والثانوي والعا  إمكانية ا
 معا. 

اتج  -3 ر هذا امؤشر للتعبر عن مدى حاجة الفرد اختيم ا )مؤشر اقتصادي(: القوميمؤشر نصيب الفرد من ال
 )معدل بالقوة الشرائية للدوار اأمريكي(.للموارد الازمة لتحقيق مستوى معيشي كرم 

د حساب كل   زئية الثاث امكونة له، وع مية البشرية على حساب امؤشرات ا يتوقف حساب مؤشر الت
مؤشر جزئي، حددت قيمتان ثابتتان من قبل الرنامج اإمائي لأمم امتحدة، إحداما قيمة دنيا واأخرى قصوى، 

حصر قيمة هذا :  على أن ت دول التا  امؤشر بن هاتن القيمتن أو تساويهما كما يوضحه ا
ة 1جدول رقم ) مية البشرية لس  2010(: معالم دليل الت

 الحد اأدنى المسجل الحد اأقصى المسجل المؤشر البعد
وات( الصحة  20 (2011)اليابان  83.4 متوسط العمر امتوقع )بالس

وات    00 (2005التشيك ) 13.1 الدراسةمتوسط س
وات الدراسة امتوقعة  00 (دد)18.0 متوسط س

دا  0.978 دليل التعليم امركب  00 (2010)نيوزيل
المستوى 
 المعيشي

نصيب الفرد من الدخل )امعدل بالقوة 
 الشرائية للدوار اأمريكي(

 100 ( 2011قطر ) 107.721

مية البشرية، امتحدة اإمائيبرنامج اأمم  المصدر:      .172، ص. 2011نيويورك،  اأمم امتحدة، ،تقرير الت

                                                           

1
مية ومؤشراتهاالعيساوي،  إبراهيم   مية في عالم متغير: دراسة في مفهوم الت درية، دار الشروق، الت  .120، ص. 2001، اإسك

 التعليم
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دسي أدلة اأبعاد الثاثة:  مية البشرية هو امتوسط اه � إذن دليل الت = √ ∙ ∙3
 

مية البشرية ل ةورد ي تقرير الت مية  2010 س اء العام حسب دليل الت تلف أ أنه أحرز تقدما كبرا ي 
ة  0.57البشرية، فمتوسط الدليل ارتفع من  ة  0.68إ  1990ي س ، ويشر هذا اارتفاع إ زيادة 2010ي س

موعها إ حوا الربع ي مؤشرات الصحة والتعليم وزيادة معدل الضعف ي مؤشر الدخل. ي جدول فيما يلو  يصل 
مية البشرية يف الدول حسب مؤشر الت  .يظهر تص

مية البشرية2جدول رقم ) يف دول العالم حسب مؤشر الت  (: تص
يف البلدان قيمة المؤشر المجموعة  تص
مية بشرية مرتفعة جدا 0.9أكر من  اجموعة اأو  بلدان ذات ت

مية بشرية مرتفعة  0.9و 0.8صور بن  ثانيةاجموعة ال  بلدان ذات ت
مية بشرية متوسطة 0.8و 0.5صور بن  ثالثةاجموعة ال  بلدان ذات ت
مية بشرية ضعيفة 0.5أقل من  رابعةاجموعة ال  بلدان ذات ت

                  Source: www.wikipedia.org 

 

 حدود مستوى المعيشةالمبحث الثاني: 

تطرق ي هذا امبحث إ حدود مستوى  ا ي امبحث السابق إ ماهية مستوى امعيشة، س بعدما تطرق
فاض مستوى امعيشةحد الفقر )امعيشة، وال تتمثل ي   .(ارتفاع مستوى امعيشة)الرفاهية و  (ا

 المطلب اأول: الفقر

ظر عن تشكل ظاهرة الفقر واحدة من أكر  تلف دول العام، بغض ال ها  موية ال تعا م التحديات الت
تلف دول العام،  لفها ااقتصادي وااجتماعي، فهي ظاهرة موجودة بن شرائح اجتمع ي  مستوى تطورها أو 

د من انتشارها باستخدام ال رامج لكن بوجود تفاوت ي حجمها بن دولة وأخرى، كما أن طرق مكافحتها وا
تلف باختاف تقدم هذ الدول.  واآليات والسياسات 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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 تعريف الفقرالفرع اأول: 

تلف باختاف اجتمعات والفرات  يعتر الفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية شديدة التعقيد والتشابك، و
لفية الفكرية، ونتيجة لذلك ا يوجد إااع على ماهية ا ية وأدوات القياس وا لفقر نظرا لتعدد معانيه. وعليه، التار

حاول اإمام ببعض .ام هذ س   عا
قدي أو فقر الدخلأوا:   المفهوم ال

د اأد  ظور الدخل ذلك امستوى من الدخل أو اإنفاق امطلوب للوصول إ ا نع مفهوم الفقر من م
د اأد للعيش أو البقاء ياة امعيشية، أو ا  .1مستوى ا

قدي، الذي  وفق  قص امادي، الذي يرجم بصفة عامة مستوى الدخل ال هذا التعريف، فالفقر حالة من ال
 .2يبقى دائما أقل من مستوى حد الفقر

و غر عادل  .3كما مكن تعريفه بأنه ندرة امادة أو تبديدها أو توزيعها على 
 مكن التمييز وفق مفهوم فقر الدخل بن امفهومن التالين:

الة ال ا يستطيع اإنسان ي ظل دخله  المفهوم المطلق: -1 يعتمد الفقر امطلق على خط الفقر امطلق، وهو ا
موع السلع الغذائية وغر الغذائية الضرورية، وامتمثلة ي:  اجات اأساسية، أو اإنفاق على  الوصول إ إشباع ا

 .4قلالغذاء، امسكن، املبس، التعليم، الصحة وال
سبي للفقر: -2 ديد نطاق الفقر من امفهوم اأول، فهو يعر على عدم  المفهوم ال هذا امفهوم أكثر قدرة على 

ة،  ية معي تمع ما ي فرة زم د اأد امقبول ي  قيق مستوى معن من امعيشة العادية، والذي مثل ا القدرة على 
 .5ر على نقص الدخل فقطوبالتا ا مكن أن يقتصر مفهوم الفق

ظور الحاجات اأساسيةثانيا:   مفهوم الفقر من م
روما من وسائل اإشباع امادية الازمة للوفاء  اجات اأساسية يعتر الشخص فقرا إذا كان  ظور ا وفق م

اجات اإنسانية اجات  ، من حاجة للغذاء، الكساء، التعليم، العاجبالقدر اأساسي امقبول من ا وغرها من ا

                                                           

1
مد،    يةبدر صا عبيدة  موذج القياسي للفقر في الجمهورية اليم وث اقتصادية عربية، العدد ال لة   .53، ص. 1996، القاهرة، 17، 

2 Douglas Greenwald, Encyclopédie économique, Economica, Paris, 1984, p. 691. 
3
ون واآداب، الكويت، أمراض الفقر والمشكات الصحية في العالم الثالثفليب عطية،     .10، ص. 1992، اجلس الوط للثقافة والف

4
 . 26، ص. 1996، نيويورك، اأمم امتحدة ،، اإسكواالفقر في العراق قبل وبعد حرب الخليجمد كاظم امهاجر،   

5
لف الدعمي،    مد العذاري وهدى زوير   .25-24، ص. ص. مرجع سابقعدنان داود 
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ه فقر صل عليها، وإا قيل ع وع من الفقر بأنه يشعر  .1اأساسية ال يتعن على الشخص أن  يتصف هذا ال
ه ا يهدد حياته. اجة الضرورية، ولك  اإنسان با

صول على أد حد مقبول   اجات اأساسية يعتر فقرا كل شخص ا يتمكن من ا ظور ا إذن، وفق م
اجات اأساسية من الغذاء،  من فاض ا عكس ماته با رمان امادي الذي ت الرفا البشري، ويشكل ذلك حالة ا

ية عن مستواها الائق. الة الصحية والتعليمية، وتد امتطلبات السك  وما يرتبط به من تد ا
د ا علىإن عدم القدرة   تمع ما قيق مستوى معن من امعيشة العادية مثل ا أد امعقول وامقبول ي 

ة، وبالتا ا مكن أن يقتصر مفهوم الفقر على نقص امداخيل ية معي  .2من اجتمعات ي فرة زم

ظور القدرة )ااستحقاق(ثالثا:   مفهوم الفقر من م
ظور القدرة مثل الفقر عدم وجود بعض القدرات اأساسية ال تساعد الفرد على  روج من دائرة من م ا

وغرها من القدرات ال مكن صاحبها من التغلب  ،الفقر مثل امستوى التعليمي، ومستوى الصحة، ومستوى الدخل
 .3على الفقر

ظروا إ الفقر من ناحية واقع الفقر، أو آثار الفقر، وإما نظروا  من ناحية  إليهفواضعوا هذا التعريف م ي
ظور القدرات هو نقص ي القدرة اإنسانية الفردية أو الفئوية واجتمعية امؤسسية،  العوامل امسببة له، فالفقر من م
تمع معن، وي زمن معن ما يؤدي إ نقص جزئي أو كلي ي  جم عن عوامل داخلية أو خارجية أو كليهما ي  وي

اجات امادية وااجتماعية ماعات. إشباع ا فسية لأفراد وا  والثقافية ال

مية البشريةرابعا:  ظور الت  مفهوم الفقر من م
مية البشرية بأنه ظور الت قيق حد أد من مستوى امعيشة عرف الفقر وفق م  .4عدم القدرة على 

ة  بأنه عدم القدرة على الوصول إ أد حد من  1990كما عرفته اأمم امتحدة ي تقريرها لس
 .5ااحتياجات اإنسانية اأساسية

                                                           

1
مد جصاص،    يلح و اث اقتصاديةالفقر....التعريف ومحاوات القياسالطيب  لة أ  .171، ص. 2010وإدارية، العدد السابع، جوان  ، 

2
لف الدعمي،   مد العذاري وهدى زوير   .25-24مرجع سابق، ص. ص.  عدنان داود 

3 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1990, p. 10. 
4  ، ك الدو مية في العالمالب طن، الفقر: تقرير عن الت  .41، ص. 1990، واش
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(،  5 مية البشريةاللج مية ، ورشة عملدليل مؤشرات الت ، اأمم امتحدة، بروت، حول مؤشرات الت

 .83، ص. 2001
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اجات  2001-2000أما ي تقرير   وعت، وأصبح يضم باإضافة إ نقص ا فإن أبعاد الفقر توسعت وت
طر، واجازفة، وعدم القدرة، وعدم توافر اإمكانيات، وانعدام القدرة على التعبر و  ياة اأساسية، ا امشاركة ي ا

 . 1ااجتماعية، إضافة إ امفهوم ااقتصادي
اس عن امتاك القدرات البشرية   مية اإنسانية العربية الفقر بأنه عبارة عن عجز ال كما عرف تقرير الت

ليا تمعا   .2الازمة لضمان مستلزمات الرفا اإنسا ي كيان اجتماعي ما، فردا كان أو عائلة أو 
مية البشرية، امتمثلة وع اصر اأساسية للت مية البشرية يعر عن حرمان الفرد من الع ظور الت ليه، فالفقر من م

 : 3ي
 رعاية صحية جيدة؛ -1
 مستوى تعليمي مرضي؛ -2
 مستوى معيشي مقبول. -3

ها الفقر وهي: اك ثاثة أبعاد أساسية يتضم  وهذا يع أن ه
سبة اأفراد امتوقع أن موتوا قبل سن اأربعن؛ تعرض الفرد للموت امبكر، -1 ه ب  ويتم التعبر ع
سبة اأفراد غر امتعلمن من الكبار؛ -2 ه ب  حرمان الفرد من التعليم، ويتم التعبر ع
ه متغر مركب من نسبة اأفراد الذين ا يتلقون رعاية صحية -3 ، حرمان الفرد من ضروريات امعيشة، ويتم التعبر ع

وات الذين يعانون من سوء التغذية.  صلون على ميا نقية، ونسبة اأطفال أقل من مس س  نسبة اأفراد الذين ا 
رمان امادي )الدخل(،   من خال ما سبق مكن القول أن الفقر ظاهرة معقدة، يشكل حلقة مفرغة قوامها ا

فاض القدرة على العمل، وتد  اإنتاجية، وقصور العمل امتوقع، فالفقر مصيدة تؤدي إ عدم  واعتال الصحة، وا
اب وسوء الصحة، والوفاة امبكرة، والفقر يشكل  كفاية التعليم، ونقص امهارات والدخل غر امضمون، والتبكر باإ

مية امستدامة. ول دون تقدم البلدان الفقرة على طريق الت مو، و  عائق أمام ال

 

 

 

                                                           

سن يوسف،  1  .38، ص. 1992، مركز ابن خلدون، القاهرة، الفقر واأزمة ااقتصاديةإماعيل سراج الدين و
مية اإنسانية العربية، الفصل السادس،  2  .10، ص. 2002تقرير الت
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(، 3 طقة اإسكوا اللج  .11، اأمم امتحدة، بروت، ص. الفقر وطرق قياسه في م
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ظريات المفسرة للفقري: الفرع الثان  ال

ادا إ واقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن بصفة  لقد اختلفت آراء امفكرين حول ظاهرة الفقر وذلك است
ل عامة مكن تلخيصها ي ثاث نظريات أساسية هي: ظرية امالتنظرية ا  .ونظرية ماركس وسيةقة امفرغة للفقر، ال

 نظرية الحلقة المفرغة للفقر أوا:
موعة من العوامل والقوى ال تتفاعل مع بعضها البعض  ظرية تفسر الفقر من خال وجود  حاولت هذ ال

 بطريقة دائرية، تبقي الفقر بشكل مستمر ي هذ الدول.
خفض يؤدي إ ضعف القوة الشرائية وحدوث   ظرية ذلك من خال أن دخل الفرد ام وتفسر هذ ال

فاض ي ااستثمار،  خفض الدخل، و ا هذا  بالتا الرجوع إ نقطة البداية.وتضعف بسببه اإنتاجية، وبالتا ي
خفض يؤدي إ ضعف اادخار وبالتا نقص ي  التفسر هو من جانب الطلب، أما من جانب العرض فالدخل ام

 ك.والشكل اموا يوضح ذل .1رؤوس اأموال، وضعف اإنتاج ما يؤدي إ استمرار الفقر

 الحلقة المفرغة للفقر: (4)شكل رقم 
 
 
 

 
 
صور أمد إبراهيم،  المصدر:  مية ااقتصادية: رؤية إسامية مقارنةم ، مركز دراسات الوحدة (66)دكتورا ال، سلسلة أطروحات عدالة التوزيع والت

 .202، ص. 2007العربية، بروت، 

ظرية العديد من اانتقادات  :2وجهت هذ ال
ظرية  - شؤها الدول امتقدمة، كما أن هذ ال ولوجية ال م ظرية على نقص رأس امال، وامساعدة التك تعتمد هذ ال

لقة وبالتا فإن تفسراها سطحية، ديد بداية ا فاض اادخار  تعجز عن  أن مشكلة التخلف مشكلة مركبة، فا
اات، إما تتحكم فيه عوامل أخرى؛ فاض الدخل ي كل ا  مثا ا يرجع إ ا

ظرية يتجاهل العاقات ااقتصادية وااجتماعية ي حدوث دائرة الفقر؛ - طق ال  م
                                                           

1 Ragnar Nurkse, Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford, Basil and basil black well, 
p. 163. 

2
   : مية ااقتصاديةرضا العدل وآخرون،  -ارجع إ ة نشر، ص.ص. الت  ؛156-155، جامعة عن مس، مصر، دون س

ي،  -               موي البديل في ااقتصاد صا صا هج الت  .41، ص. 2006، دار الفجر، القاهرة، اإساميالم

خفض  دخل م

 سوء التغذية

 صحي اعتال

 إنتاجية ضعيفة
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ظرية مظاهر عامة للفقر، وليست ال -  ظاهرة ي حد ذاها. امتغرات ال تشر إليها ال
ظرية المالتثانيا:   وسيةال

ظرة امالت تتوافق اآراء ي مية الدول امتقدمة مع ال مو السكا يعد عاما معوقا للت وسية ال تشر إ أن ال
مية إا إذا م  عكس ي شكل ت مو لن ي مو ااقتصادي، فإن ال ظر عن السبب امبدئي لل ااقتصادية، فبغض ال

، فالزيادة ي السكان سوف تع أعباء إضافية ي صورة توفر الغذاء، والكساء وامأوى ال مو السكا تحكم ي ال
اتج القومي بالقدر الذي يكفي مواجهة هذ اأعباء، فإن مستويات امعيشة  ونفقات التعليم، وإذا م يتزايد ال

 للسكان لن تتحسن.
سبة للرؤية امالت  دسية )وسية فإن اإبال ،....(، أما اموارد الغذائية فإها 6، 4، 2نسان يتكاثر وفق متتالية ه

،....(. وعليه، فإن عدد سكان اأرض سيزداد بصورة أسرع من 3، 2، 1ضع ي موها إ متتالية حسابية )
وع والبطالة والفقر  . 1الغذاء، وهذا ما يؤدي إ حدوث مشكات ا

سبة مالت  ياء ليس بوسعهم وس السبب بال كم أو سوء توزيع املكية، فاأغ وراء الفقر الدائم ا يرجع إ ا
لبون أنفسهم الشقاء  ق ي مطالبهم بالعمل والغذاء، أي أن الفقراء  تأمن العمل والغذاء للفقراء، وليس للفقراء ا

 .2بتكاثرهم
ظرية مع هاية القرن التاسع عشر بسبب التقدم  الذي ضاعف موارد الطبيعة ما يكفي البشرية  انتهت هذ ال

 ويزيد. 
 نظرية ماركسثالثا: 

وع واأمراض  مية ااقتصادية، وأن الفقر وا اك عاقة سببية بن السكان والت يرى اماركسيون بأنه ليس ه
مية ااقتصادية هي نتيجة لطبيعة امؤسسات ااقتصادية وااجت ماعية القائمة، وليس ااجتماعية اأخرى امصاحبة للت

. مو السكا  بسبب ال
ة الرأمالية متلك   ، فالطبقة امهيم وقد فسر ماركس الفقر بأنه متأي من الصراع الطبقي ي اجتمع الرأما

وسائل اإنتاج وتسيطر عليه، وبذلك تستغل الطبقة العمالية التابعة، وهكذا فاأمن امادي للفرد يعتمد بصورة رئيسية 
اس عل د أن حياة ال ى انتمائه الطبقي، وبتعبر آخر فهو يعتمد على عاقته بوسائل اإنتاج، ففي العمل أو خارجه 

                                                           

1
لف الدعمي،   مد العذاري وهدى زوير   .39مرجع سابق، ص. عدنان داود 

2
ا ااقتصادية المعاصرة قضايارمزي زكي،    ، مصر، مزعجة: مقاات مبسطة في مشكات  .263، ص. 1993، مكتبة مدبو
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لق الكثر من التفاوت ي اجتمع، وا مكن تغير هذا الوضع دون إزالة  تكتسب شكلها نتيجة هذ العاقة ال 
 .  1الركيب الطبقي نفسه

 قرآثار الفالفرع الثالث: 

ياة ااقتصادية، ااجتماعية والسياسية. تلف نواحي ا تلفة على  كم تعدد أبعاد يرك آثارا   إن الفقر و
 اآثار ااقتصادية أوا:

انب ااقتصادي، ويتضح ذلك من خال اإختاات ال مس العوامل  يؤثر الفقر تأثرا واضحا على ا
مية الدول،   وال مكن تلخيصها فيما يلي:اأساسية احققة لت

ي: -1 دما يكون اجتمع فقرا فالدخل الوط يذهب إ إطعام الفئات الفقرة بدل أن  استهاك الدخل الوط ع
ها، وبالتا  روج م مية ااقتصادية، فتدخل الدولة واجتمع ي دائرة مفرغة يكون من الصعب ا قيق الت يذهب إ 

مية ا شودة ي ظل وجود ظاهرة الفقر.لن تتحقق الت  م
فاض مستوى  انخفاض مستوى اإنتاجية: -2 فاض اإيرادات العامة يؤدي بالضرورة إ ا إن قلة اموارد وا

ه  ، ذلك أن قدرات الفقر امادية ضعيفة، وبالتا ا مك اتج الوط فاض نصيب الفرد من ال اإنتاج، إضافة إ ا
يا اتج ااستعانة بالتق سن وتزيد من اإنتاج، ما يؤدي إ إنتاج قليل ويكون نصيبه من ال ديثة امتطورة ال  ت ا

 الوط ضعيف، ما يؤدي إ استمرار حلقة الفقر.
فاض معدل الدخل الفردي يؤدي إ عدم توفر الغذاء الكاي  انخفاض الدخل، اادخار وااستثمار: -3 إن ا

فاض امدخرات  م والتعليم هذا من جهة، ومن جهة أخرىكن الائق، والعاج الاز واملبس الواقي، وامس يؤدي إ ا
ر الدولة على  مية، وهذا ما  فاض حجم ااستثمارات الازمة للت أو إ انعدامها، وهو ما يؤدي بدور إ ا

ارج.  اللجوء إ ااقراض من ا
ارجية بسبب عدم وجود موارد اقتصادية كافية لتلبية ااحتياجات  زيادة التبعية ااقتصادية: -4 إن تفاقم امديونية ا

ارجي بفائدة، وقد تضطر لطلب إعادة جدولة ديوها ما  الضرورية أفراد اجتمع تدفع بالدولة إ اللجوء لاقراض ا
 يؤدي إ تراكم الديون، كل هذا يؤدي إ زيادة حدة الفقر. 

 

 

                                                           

1
لف الدعمي،   مد العذاري وهدى زوير   .40مرجع سابق، ص. عدنان داود 
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 اآثار ااجتماعية ثانيا:
مية ااجتماعية باعتبار عاما يهدد ااستقرار ااجتماعي نتيجة لعدم  يشكل الفقر عائقا أمام جهود الت
ه  تج ع سن أوضاعه امعيشية، وهو ما ي ان الفرد على حاضر ومستقبله، وبالتا يسعى بش الوسائل إ  اطمئ

ها: ردود أفعال اجتماعية هدد ماسك  ووحدة اجتمع، وبالتا للفقر آثار اجتماعية خطرة نذكر م
اصة  التبعية ااجتماعية: -1 ها ا ية تبذل كل جهودها استغال الفقر لصا مصا إن معظم الفئات الغ

ة،  ااقتصادية والسياسية، وهذا بشراء أصواهم باأموال مكاسب سياسية، إضافة إ التبعية ااجتماعية للدول اما
تمعاها، ح اأموال للدول الفقرة ح تتمكن من التغلغل ي  عله  حيث تعمل على م يا واجتماعيا و وتؤثر فيها دي

 تابعا ها.
إن معظم اأمراض تعود أسباها لسوء التغذية، وهذا لعدم مكن الفقر من توفر الغذاء الصحي  انتشار اأمراض: -2

فاض دخله، ما يؤدي إ إصابته بالعديد من اأمراض ال تؤدي إ تد اإنتاجية وال ت ساهم وامتوازن نظرا ا
 . 1ي تفاقم الفقر

شغل الفقر ي العادة بسد جوعه عن العلم والثقافة، فا يبقى له الوقت الكاي للتعلم، كما أن  انتشار اأمية: -3 ي
، وبالتا فاأسر الفقرة  الذهاب للمدرسة يستدعي حدا أد من التكلفة تتمثل ي دفع قيمة امابس واأقام...إ

 ا للعمل بدل الذهاب للتعلم.تفضل إرسال أطفاه
يؤثر الفقر تأثرا كبرا ي انتشار اآفات ااجتماعية وسط اجتمعات الفقرة، حيث  انتشار اآفات ااجتماعية: -4

و اإجرام، فالبيئة ال يكثر فيها الفقر هي ال  وح  تل امرتبة اأو ي مسؤولية ا أن اأحوال ااقتصادية السيئة 
 ر فيها جرائم القتل والسرقة وتعاطي امخذرات وغرها.يكث

 اآثار السياسيةثالثا: 
ها وعة نذكر م  :للفقر آثار سياسية مت

يعا الفقراء عادة من عدم قدرهم على إماع صوهم للغر والتأثر  انعدام الحيلة وانعدام القدرة على التعبير: -1
روج من الفقر غاية ي  عل ا تج من اأضرار والعوائق امتعددة وامتشابكة ال  يلة هذا ي ري هم، وانعدام ا فيما 

 .2الصعوبة

                                                           

1
ان،  ، دارتساؤات حول الفقر في الوطن العربيم الشرقاوي،     .283، ص. 2006الطليعة، لب

 
2
مية، عدد ديسمر الفقر هو انعدام الحيلة وانعدام القدرة على التعبيرديبا نارايان،   لة التمويل والت  .19، ص. 2000، 
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ي إ اانسداد السياسي والتبعية إن شيوع الفقر ي اجتمع يؤد ااستبداد السياسي والتبعية السياسية: -2
فوذ ي الداخل، والتبعية السياسية للخارج.  السياسية، كون أن القوة تكون بيد أصحاب امال وال

مية، فمن شأن تفاقم هذ الظاهرة أن تؤدي إ زيادة وصول  فساد الحكم: -3 قيق الت يعد الفساد عائقا ي وجه 
فوذ إ السلطة بطريقة م اذ القرار اجتمعي ي خدمة مصا أصحاب ال حصر ا باشرة أو غر مباشرة، وبالتا ي

فوذ ، كما تسود حالة انتهاك حقوق اإنسان، وعدم احرام السلطات الدستورية، وإعاقة الرامج 1القلة ذات ال
هود امبذولة للحد من  سبة عساد يشكل الفقر إ أن الفاهادفة إ التخفيف من وطأة الفقر، حيث تشر ا قبة بال

ميتها. ويعتر الفساد سببا  شودة لت للبلدان ال تسعى إحداث التغيرات السياسية وااقتصادية وااجتماعية ام
ع القرار،  رافات ي ص اص من خال اا كومات والقطاع ا تلف تلك الدول، فهو يؤثر على ا ونتيجة للفقر ي 

قيق ووضع اميزانيات وعملية ت هات الفاعلة استخدام السلطة اموكلة ها هدف  دما تسيء هذ ا فيذها، فع
تفعن،  ن، وإهدار اموارد العامة لتذهب إ أيدي ام مكاسب شخصية، فإن الفساد يعمل على عدم مشاركة امواط

صو  د الفقراء أنفسهم خاسرين ي هاية سلسلة الفساد، ودون دعم من الدولة أو ا دمات ال و ل على ا
 . وفيما يلي شكل يظهر العاقة بن الفساد والفقر.تاجوها

 (: روابط الفساد بالفقر5شكل رقم )
 
   
 
 
 
 

مية: مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقربرنامج اأمم امتحدة اإمائي،  المصدر:  .15، ص. 2008، نيويورك، ديسمر الفساد والت
 

اك موذجان يفسران أمن خال الشك ثر الفساد على الفقر، وما موذج ااقتصاد وموذج ل ناحظ أن ه
كم. يظهر موذج ااقتصاد  مو ااقتصادي، اأمر الذي ا أن الفساد يؤثر على الفقر من خال تأثر على عوامل ال

                                                           

1
   ، سي سن ا اء المعرفة: قراءة في تجارب الدول العربية عبد ا مية البشرية وب ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بروت، والصين وماليزيا وإسرائيلالت

 .37، ص. 2008
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دمات القيؤثر بدور على مستويات الفقر،  كومي عن ا ول ااستثمار ا سبة للمجتمع كالتعليم فهو  يمة بال
ية اأساسية ويقلل من جودها. دمات ما فيها خدمات الب صول على ا  والرعاية الصحية، ويضعف فرص ا

كم، وال تؤثر  كم فيؤكد أن الفساد يؤثر على الفقر من خال بسط نفوذ على مؤسسات ا أما موذج ا
كم، إذ أنه يضعف امؤسسات السياسية، وسيادة القانون، بدورها على مستويات الفقر، فالفساد يقلل  من قدرة ا

اص بالتأثر على  فوذ، والشركات ي القطاع العام وا ماعات ذات ال ويشو إطار القواعد عن طريق قيام اأفراد وا
دم مصلحتهم وتضر مصلحة ا د من تشكيل القوانن، وامراسيم واللوائح والسياسات لبلداهم، وال  لفقراء و

ن  .1مشاركة امواط

 الفقرقياس مؤشرات الفرع الرابع: 

قدي، أما الثا والذي  د إ امدخل ال ا من قياس الفقر، بعضها يست توجد العديد من امؤشرات ال مك
قدي لقياس الفقر. رمان امتعددة فيعرف بامدخل غر ال  يقيس أوجه ا

قدي للفقرأوا:   القياس ال
ك الدو عن الفقر لعام  هجية قياس الفقر مؤشر الدخل أو  1990يعتر تقرير الب خطوة حامة ي نشر م

اك أكثر من طريقة لتحديد  ك الدو قياس مستوى امعيشة، وه اإنفاق )اإنفاق ااستهاكي(، أو حسب تعبر الب
د اأد مستوى امعيشة.  ا

يعتر هذا امؤشر من بن امؤشرات اأسهل واأكثر استخداما،  الفقر(: مؤشر عدد الرؤوس )مؤشر اتساع -1
سبة امئوية لعدد اأفراد الذين يعيشون دون خط الفقر ي اجتمع، يتم حسابه وفق الصيغة  يعطي هذا امؤشر ال

= :2التالية � ×  

 حيث أن: 
H : سبة امئوية للفقراءمؤشر عدد الرؤوس أو  ؛ال

q ؛السكان الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر: عدد 

N.إاا عدد السكان : 

                                                           
1 N. Girishankar and other, Governance and poverty reduction, discussion within the World Bank and from 
comments provided at PRSP workshops, 2001, p. 5. 
2 Mourji Fouzi et autres, Le développement face a la pauvreté, édition économica, 2006, p. 157. 
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ليل اآثار احتملة لبعض السياسات على الفقراء، ما  ها: عدم قدرته على  يعا هذا امؤشر من نواقص م
إعادة توزيع عله غر حساس للفروقات ي عمق الفقر، كما أنه غر حساس لتوزيع الدخل بن الفقراء، فإذا ما مت 

الدخل بن الفئات اأكثر فقرا إ الذين هم أحسن حاا، فإن امؤشر قد ا يتغر، بل رما يتحسن ما يظهر عكس 
تائج  . 1ال

ميع  مؤشر فجوة الفقر: -2 يقيس هذا امؤشر عمق الفقر وشدته من خال قياسه الفارق ي الدخل اإاا 
ط الفقر، مكن ص حو التاالفقراء مقارنة   :2ياغة امؤشر على ال

� = N ∑[ Z − Yi / ] ×=  

 حيث أن:
PGفجوة الفقر؛ : 

nعدد اأفراد الفقراء؛ : 
Zخط الفقر؛ : 

Yi.متوسط دخل الفقراء : 
ما يؤخذ على هذا امؤشر أنه يهتم فقط بالعجز امتوسط دون أن يأخذ بعن ااعتبار ااختافات امسجلة  

الفقراء، وهو بذلك ا يتأثر بانتقال الدخل من شخص أقل فقرا إ شخص آخر أكثر وأشد فقرا، ي شدة الفقر بن 
 أي ا يعكس مقدار التفاوت بن دخل الفقراء.

إضافة إ معامل جي  ،وفجوة الفقر على التوفيق بن مؤشر عدد الرؤوسيعمل هذا امؤشر  :للفقر نيمؤشر س -3
 )سيتم التطرق له ي امبحث الثالث من هذا الفصل( الذي يقيس التفاوت والامساواة ي توزيع الدخل بن الفقراء،
ي حن أن اأولوية الرئيسية هذا امؤشر أن تكون مسألة توزيع الدخل بن الفقراء هي نفسها امقاسة واحسوبة وفق 

� من خال الصيغة التالية:مؤشر سن  كن حسابوم .3مؤشر فجوة الفقر = [ + � − ] 
                                                           

1
 .29-28، ص. ص. 2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق الفارس،   

2
جفي وأمد فتحي عبد اجيد،    ، مركز دراسات الوحدة العربية، مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي السياسات ااقتصادية الكلية والفقرسام توفيق ال

 .51، ص. 2008بروت، 
3 Samir Baha Eddine Maliki et autres, Mesure de la pauvreté urbaine et rurale de la wilaya de Tlemcen: 
proposition d’ un model économétrique logit et probit, Revue Economie et Management (pauvreté et 
coopération), N°2, Université Aboubekr Belkaid, Mars 2003, p. 7. 
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�مع:                                         = qq+ 

 حيث أن: 

P :مؤشر سن؛ 

Iنسبة الفرق ي دخول الفقراء؛ : 

G.  : معامل جي

يقيس هذا امؤشر باإضافة إ فجوة الفقر التفاوت اموجود بن الفقراء أي الذين يعيشون  مؤشر شدة الفقر: -4
سي لفجوة الفقر، ويأخذ الصيغة التالية سب هذا امؤشر من خال متوسط امربع ال  :1ت خط الفقر. 

� = ∑[ Z − Yi /Z] ×=  

 حيث: 

PS: .مؤشر شدة الفقر 

قدي للفقرالقياس غير ثانيا:   ال
دمات الصحية والتعليمية، وامسكن امائم وغرها، وفيما يلي أهم هذ  رمان من أوجه متعددة كا يقيس ا

 امقاييس.
ياة على أساس  مؤشر الفقر البشري: -1 يعد مقياس فقر القدرة القائم على آراء أمارتيا سن لقياس نوعية ا

ة  مية البشرية ي س ، ويعكس قياس الفقر من 1996القدرات أول مقياس غر نقدي، حيث م تقدمه ي تقرير الت
دمات الصحية والتعليمية، امسكن امائ رمان من أوجه متعددة تشمل ا م، إضافة إ البطالة وعمل خال قياس ا

ة  س. وقد طور برنامج اأمم امتحدة اإمائي س مقياس فقر القدرة إ مقياس أطلق  1997اأطفال والتمييز ضد ا
رمان ي خيارات  (،(IPHعليه دليل الفقر البشري  مية البشرية أي ا ازات الت رمان ي ا يقيس هذا امؤشر نسب ا

مية البشرية اأ ياة امديدة الصحية وامعرفة وامستوى امعيشي الائق.الت  ساسية الثاث: ا
تلف من بلد متقدم إ بلد   تعتر اأمم امتحدة أن الفقر البشري أكثر إنتشارا ي العام، كما أن خصائصه 

ن أحدما ل ها اإمائية مؤشرين إث امية نام. وعلى هذا اأساس، خصصت اأمم امتحدة ي برا لبلدان ال � �واآخر للبلدان امتقدمة وهو  − −   

                                                           

1
جفي وأمد فت    .52مرجع سابق، ص.  حي عبد اجيد،سام توفيق ال
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امية  -أ يقيس دليل الفقر البشري للبلدان  :(IPH-1)مؤشر تدني مستوى المعيشة )الفقر البشري( للبلدان ال
امية مية البشرية وهي ال رمان ي اأبعاد الثاثة الرئيسية للت  :1نسب ا

ة؛ 40مثل نسبة الوفيات قبل  و �مؤشر طول العمر ويرمز له  -  س
 ومثل نسبة اأمية؛ �مؤشر التعليم ويرمز له  -
ساي للمؤشرات التالية: �مؤشر امستوى امعيشي ويرمز له  -  وهو امتوسط ا

ة للشرب؛ � -  نسبة اأشخاص احرومن من اميا الصا
دمات الصحية؛ � -  نسبة اأشخاص احرومن من ا
وات، والذين يعانون من نقص الوزن. 5نسبة اأطفال ال تقل أعمارهم عن  � -  س

سب وفق الصيغة التالية: ،وعليه امية  � فمؤشر الفقر البشري للبلدان ال − = [ � + � + � ] /
 

 

� كلما كان مؤشر تلف ر كان البلد فقمرتفعا كلما   − ا، ويسمح بتقييم سليم مستوى الفقر ي 
ية  ،مؤشر الفقر البشري يلتزم بتعين فجوات الفقر فقطالدول، إا أن  وا يعر عن مدى فعالية السياسات الوط

اربتها هود الدولية ي   .2وا

� مؤشر تدني مستوى المعيشة )الفقر البشري( للبلدان المتقدمة -ب − � : 

فس اأبعاد ال يقيسها دليل الفقر البشري   رمان ل يقيس دليل الفقر البشري للبلدان امتقدمة نسب ا
امية، إا أنه يأخذ ااستبعاد ااجتماعي رمان ي أربعة أبعاد كما بعن ااعتبار للبلدان ال ، وبالتا فهو يعكس ا

سبة  � نسبة اأمية؛ : � ؛60: نسبة اموت قبل سن  � يلي: ت خط فقر الدخل احدد ب  شهر أو أكثر(. 12: عدم امشاركة أو ااستبعاد، فهو يقاس معدل البطالة طويلة اأجل ) � من الدخل الشخصي الذي مكن التصرف فيه؛ %50: نسبة من يعيشون 

 
                                                           

1 Nicolas Sirven, De la pauvreté a la vulnérabilité, pauvreté et stratégie de survie, monde en développement, 
n°4, tome 35, Belgique, p. 11. 

2
   ، مد صا مية البشرية في الدول العربيةشيماء أسامة  من الفقر ي الدول العربية ي ظل العومة،  اإقال، ملتقى تقييم سياسات الفقر ومستوى الت
 .3، ص. 2014ديسمر  8-9
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سب بالعاقة   اعية  � التالية:وبذلك فمعادلة الفقر البشري للدول الص − = [ � + � + � + � ] /
 

امية ودليل الفقر البشري للدول امتقدمة.   وفيما يلي جدول يظهر الفرق بن دليل الفقر البشري للدول ال
امية والدول المتقدمة3جدول رقم )  (: الفروقات بين مؤشر الفقر البشري في الدول ال

امية  مؤشر الفقر البشري للدول المتقدمة مؤشر الفقر البشري للدول ال
د الوادة عن  - ة ) 40نسبة السكان الذين يقل عمرهم امتوقع ع  %س

 من السكان(.
وات أو أكثر( 10من السكان من عمر  %معدل اأمية للبالغن ) -  س
 مؤشر مركب من: -

ة؛ -  نسبة السكان ال ا تتوفر ها ميا آم
 ها خدمات صحية؛ نسبة السكان ال ا تتوفر -
ت  - اقص ) وات(. 5نسبة اأطفال دون الوزن ال  س

د الوادة عن  - ة ) 60نسبة السكان الذين يقل عمرهم امتوقع ع  %س
 من السكان(.

ة إ  16من السكان من عمر  %)نسبة اأمية الوظيفية  - ة(. 65س  س
ت خط الفقر  -  من السكان(. %)نسبة السكان 
 شهرا أو أكثر( من القوى العاملة. 12البطالة الطويلة )نسبة  -

 .25، ص. 2008، برنامج اأمم امتحدة اإمائي للدول العربية، تعريف الفقر وقياسه في دول مجلس التعاونأديب نعمة،  المصدر:

 
السياسة العامة، وهذا دليل الفقر متعدد اأبعاد هو دليل بسيط وهام ي توجيه مؤشر الفقر متعدد اأبعاد:  -2

رمان امتداخلة على مستوى اأسرة ي  دد أوجه ا هج أوسع نطاقا، وهذا الدليل  الدليل يكمل امقاييس السابقة ب
مية البشرية أي الصحة والتعليم وامستوى امعيشي، وفيما يلي شكل  اأبعاد الثاثة ال يشملها الدليل اأصلي للت

 بيا يظهر ذلك.
 (: مكونات دليل الفقر متعدد اأبعاد6قم )شكل ر 

 
 
 
 
 
 
 
 

مية البشريةبرنامج اأمم امتحدة اإمائي،  المصدر:            .96، ص. 2010 اأمم امتحدة، نيويورك، ،تقرير الت
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الدليل ثاثة إذن دليل الفقر متعدد اأبعاد هو حصيلة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد اأبعاد، وهذا  
مية البشرية أي الصحة والتعليم وامستوى امعيشي، وي هذ اأبعاد عشرة مؤشرات لكل  أبعاد توازي أبعاد دليل الت
ها اأمية نفسها ي كل بعد، وتعتر اأسرة فقرة ي أبعاد متعددة إذا كانت تعا من حرمان ي عدد يراوح بن  م

ن وستة مؤشرات على اأقل.  اث
ح:   ولتحديد الفقر متعدد اأبعاد م

قاط يزيد عن  33و 0لكل بعد نقط تراوح بن  - ه اأسرة، فإذا كان عدد ال رمان الذي تعا م تبعا مستوى ا
 الثاثن تعتر اأسرة فقرة؛

سبة للصحة فهي تقاس موت اأطفال وبسوء التغذية، فإذا عرفت اأسرة ي وقت ما حالة وفاة طفل يقل  - بال
ح له  5عمر عن  وات، أو إذا تواجد بن أفرادها من يعا من سوء التغذية م التن؛ 16.7س  لكل حالة من ا

وات ال قضاها أفراد اأ - سبة للتعليم فيقاس بعدد الس سرة على مقاعد الدراسة، فإذا م يكن أي فرد من أفراد بال
اك طفل يقل عمر عن  وات، أو إذا كان ه ة وم يلتحق  15اأسرة متمدرسا لفرة تعادل أو تزيد عن مسة س س

صل على نقطة بعد بامدرسة فإن ا  ؛16.7أسرة 
سبة مستوى امعيشة فيقاس بستة مؤشرات هي: اأصول، اأرضية - ، الكهرباء، اماء، امصرف الصحي ووقود بال

 نقطة. 5.5الطهو، ولكل مؤشر من هذ امؤشرات 
رمان امختلفة لأبعاد الثاث  ميع نقاط أوجه ا ( يتم التعرف على ة )الصحة، التعليم ومستوى امعيشةبعد 

د الفاصل للفقر بعن ااعتبار وهو  أي ما يعادل ثلث امؤشرات ، %33.3نوع اأسرة امعيشية، وذلك بأخذ ا
: ف اأسر كالتا  امرجحة، وعليه تص

 فقر متعدد اأبعاد.امعيشية معرضة للوقوع ي حالة اأسرة  %33.3إ أقل من  20%
 اأسرة امعيشية ي حالة فقر متعدد اأبعاد. %50إ أقل من  33.3%

 أبعاد.اأسرة امعيشية ي حالة فقر شديد متعدد ا %50أكثر من 
سبة لقيمة دليل الفقر متعدد اأبعاد فتأي قيمته من حاصل ضرب مقياسن ما  : نسبة السكان الذين بال

موع السكان وشدة الفقر.يعانون من   فقر متعدد اأبعاد إ 
 : =تستخرج نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد اأبعاد كالتا �/    
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 السكان الذين يعانون من الفقر متعدد اأبعاد؛: عدد � حيث أن:
 : عدد السكان.

 : � أما شدة الفقر فتحسب كالتا = ∑�=�  

 حيث أن:
ها الفقراء.:  رمان ال يعا م  أوجه ا

متوسط نسبة امؤشرات امقاسة ال تدل على حرمان السكان الفقراء، وي حالة اأسر  �تبن شدة الفقر  
موع السكان الذين يعانون من الفقر. رمان امسجلة وتقسم على  مع نقاط ا  الفقرة فقط 

قاط يساوي   دد وفقا أوجه حرمان أسرته، واجموع اأقصى من ال ، %100دد لكل فرد عدد نقاط 
، ولكل من بعدي الصحة %33.33سب مؤشرات اأبعاد بالتساوي وتكون القيمة القصوى لكل بعد تساوي و

هما  سبة لبعد مستوى امعيشة فيشمل ستة مؤشرات ويشمل كل %16.7أي  3/5والتعليم مؤشران لكل م ، أما بال
ها  قاط امسجلة ي كل%5.6أي  5/9م مع ال رمان. ، ولتحديد الفقر متعدد اأبعاد   وجه من أوجه ا

 ااقتصادية المطلب الثاني: الرفاهية

د الذي يزيد  تطرق ي هذا امطلب إ مستوى الرفاهية، وهو ا بعد التطرق ي امطلب السابق إ الفقر س
 فيه اإشباع عن حد الفقر. 

 ااقتصادية تعريف الرفاهيةالفرع اأول: 

مفهوم شامل يرتبط  تصادي وااجتماعي والثقاي للفرد، فهيامستوى ااقالرفاهية هي الرفا أي الرقي ي 
وية اجم عن إشباع الرغبات امادية وامع فسي ال  .1بالشعور بالرضا واارتياح ال

ديد بعدين للرفاهية: البعد الشخصي والبعد اموضوعي. يتعلق البعد الشخصي بشعور الفرد بالرضا   مكن 
ما يتعلق البعد اموضوعي بإشباع حاجات اجتمع والفرد ي اجاات التالية: الثروة عن الوضع العام ي  اجتمع، بي

سمية. الة ااجتماعية والصحة ا  امادية، وا
                                                           

1
ة إدريس رمضان حجي،    ة دهوك لس مية الرافدين، العدد 2011تحليل وقياس الرفاهية وعاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدي لة ت اجلد ، 116، 

 .252، ص. 2014، العراق، 36
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زء من الرفاهية   ترتبط الرفاهية بالسعادة ورغد العيش، وقد عرف بيجو الرفاهية ااقتصادية بأها ذلك ا
اول قدية بطريقة مباشرة أو غر مباشرة ااجتماعية الذي يت  .1امقاييس ال

ليله هذا إ فكرتن رئيسيتن: حجم الدخل القومي وتوزيع الدخل القومي.  د بيجو ي   يست
فزيادة الدخل القومي ي اجتمع تؤدي إ زيادة الرفاهية ااقتصادية، بشرط أن يكون  حجم الدخل القومي: -

 خل أعلى ما كان عليه قبل الزيادة؛نصيب الفقراء من هذا الد
يث حث بيجو  توزيع الدخل القومي: - ة(،  ية )كل س اك إعادة لتوزيع الدخل كل مدة زم على أن تكون ه

ميع أفراد اجتمع من خال التوزيع العادل للدخل، على أن يكون  سن الوضع ااقتصادي  تؤدي هذ العملية إ 
خفضة على حساب ذوي الدخول امرتفعة، فعملية إعادة التوزي ع تؤدي إ هذا التوزيع لصا ذوي الدخول ام

حصول الفقر على كثر من ضرورياته مقابل ضياع الغ لقليل من حاجاته اأقل حدة، شريطة أن يكون لكا 
 الشخصن الذوق أو امزاج نفسه، وا تؤدي عملية إعادة التوزيع إ تقليص الدخل القومي بأي شكل من اأشكال. 

زء من الرفا كمه وتؤثر به العوامل ااقتصادية إذن، الرفاهية ااقتصادية هي ذلك ا هية ااجتماعية الذي 
قيق أقصى إشباع مكن  ي ضوء اإمكانيات ااقتصادية من خال ااستغال اأمثل للموارد ااقتصادية امتاحة، و

دمات لعموم أفراد اجتمع  .2من كافة السلع وا
مية ا  تمع متقدم أو نام، وتتجسد بامستوى إن الرفاهية ااقتصادية هي الغاية الرئيسية للت اقتصادية ي أي 

اد إ توزيع  قيق الرضا ااجتماعي وذلك بااست وية لإنسان، و امعيشي الائق الذي يفي بااحتياجات امادية وامع
تلف شرائح اجتمع.  اطق الباد وبن  تلف م  عادل للدخل بن 

د الفاصل ل  قيق السعادة للفرد واجتمع يعد مستوى امعيشة ا تحقيق الرفاهية، والذي من شأنه أن يضمن 
 ي ظل توزيع عادل للدخل.

اجات اأساسية  ماعة وال تعمل على إشباع ا الة ال مس حياة الفرد وا إذن الرفاهية ااقتصادية هي ا
ياة ااجتماعية. اجات ال تتطلبها ا  للفرد، إضافة إ ا

 

 

 

                                                           

1
 .68، ص. 1999، دار الفكر العري، مصر، الرفاهية ااقتصاديةحسن عمر،   

2
صرية، العراق، ااقتصاد الجزئيطارق العكيلي،    امعة امست  .270، ص. 2000، الطبعة الثانية، ا
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 اتجاهات تحليل الرفاهيةع الثاني: الفر 

ليل وصياغة  د ذاها، ظهرت ها العديد من اأفكار ال كرست لبلورة و تعتر الرفاهية ااقتصادية نظرية 
 نظرية الرفاهية، وأبرز هذ اأفكار ما يلي:

 تحليل باريتو أوا:
ديث  اقتصاديات الرفاهية من خال تفسر للوضع يعد ااقتصادي باريتو أول من أرسى دعائم التحليل ا

يث إن حصل أي تغر ي هذا امستوى اإشباعي  اأمثل للرفاهية، واعتبار أقصى مستوى معيشي يبلغه اجتمع، 
اق الضرر بإشباع أي فرد من أفراد اجتمع، ومن م عدم بلوغ مستوى الرفاهية  اأمثل ابد وأن يؤدي إ إ

 .1ااقتصادية
 :2وح يتحقق الوضع ااجتماعي اأمثل وتتحقق الرفاهية ااقتصادية ابد من توافر عدة شروط أمها 

دمات( امتاحة لاستهاك بن ايع أفراد اجتمع؛ - تجات )السلع وا  قق التوزيع اأمثل للم
 باستخدام اموارد ااقتصادية امتاحة؛قق الكفاءة ي اإنتاج، وتتحقق بالوصول إ أقصى قدر مكن من اإنتاج  -
ها، ما يطلق عليه التوازن العام ي ااقتصاد  - دمات مع الكميات امطلوبة م تجة من السلع وا توافر الكميات ام

دمات(، وكذلك ي أسواق اموارد. تجات )السلع وا قق التوازن ي ايع أسواق ام  القومي، الذي يقتضي 
 هيكس –لدور تحليل كاثانيا: 

صل على إشباع  ح سواء أعلى أي أنه  أكد كالدور وهيكس أن الفرد يكون أفضل حاا لو كان على م
ليل باريتو على أساس أن حصول التغر ي امستوى ااشباعي اأمثل  أكر، وبذلك ناقض كالدور وهيكس فكرة 

قق مستوى الرفاهية ااقتصادية، بشرط أن يكون التحسن ي امستوى امعيشي لأفراد  للمجتمع مكن أن 
فاض ي امستوى امعيشي لأفراد امتضررين من التغر  .3امستفيدين من التغر أكر من مقدار اا

 تحليل ليتلثالثا: 
ليل ليتل يقوم على أساس أخاقي وهو أن يقوم  يتفق هذا التحليل مع فكرة كالدور وهيكس، إا أن 

هاأفراد  اسرون م ون من التغير بتعويض اأفراد ا فاض ي مستويات إشباعهم عن امستوى  ،الرا مقدار اا
 امعيشي اأمثل ح تتحقق العدالة ااجتماعية، ويتم بلوغ مستوى الرفاهية ااقتصادية للمجتمع.

                                                           

1
ميةبشر هادي عودة،    لة العلوم ااقتصادية، -دراسة قياسية مقطعية لبلدان عربية مختارة- وجهة نظر كوزنتس: الرفاهية والت  جامعة البصرة،، 

 .77، ص. 2004، كانون اأول 14العدد 
2
شر، مصر،  ،ااقتصاد ااجتماعيطلعت الدمرداش إبراهيم،     .18-17ص. ص.  ،2006مكتبة القدس لل

3
 .77مرجع سابق، ص.  بشر هادي عودة،  
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 تحليل سستوفسكي رابعا:
ليل ليتل، وذلك بعدم وجود مبدأ اقض هذا التحليل  د حدوث التغر  ي اسرين ع ن وا التعويض بن الرا

تفعن(  ن )ام اك تعويض من قبل الرا ي امستوى اإشباعي اأمثل للمجتمع، إذ من احتمل جدا أن ا يكون ه
للخاسرين ي مستوى اإشباع، غر أن سستوفسكي يؤكد على وجود أكثر من حالة للتغير ي امستوى اإشباعي 

دئذ ابد من اختيار أفضل وضع للتغير، أي اختيار الوضع الذي متاز بتوزيع أكثر عدالة للدخل، ويتمثل اأمثل ، وع
الة هي حالة الرفاهية ااقتصادية  اسرين ي امستوى امعيشي، وهذ ا ن وا د اأد لعدد الرا هذا الوضع با

 .1للمجتمع بعد التغير

 الرفاهية ااقتصاديةمؤشرات قياس الفرع الثالث: 

تمع أحد أهم الوسائل ال تستوجب ااهتمام وامتابعة، ذلك  تعتر دراسة وقياس الرفاهية ااقتصادية أي 
هائي أية سياسة اقتصادية تضمن اموازنة بن زيادة السكان ورفع مستواهم امعيشي.  أن رفاهية اجتمع هي اهدف ال

اء على ذلك، فمستوى الرفاهي ويعتر الدخل  ة ااقتصادية ما هو إا دالة جموعة من امتغرات الكمية والكيفية،ب
يث كلما زاد متوسط دخل الفرد مع بقاء حالة توزيع الدخول بن الفئات ااجتماعية  الفردي أهم هذ امتغرات

ات ي عدالة توزيع  سي على وضعها زاد مستوى الرفا ااقتصادي، لكن بدرجة أقل ما لو صاحب هذ الزيادة 
 .2الدخول

 قاييس فيما يلي:لقد تعددت مقاييس الرفاهية ااقتصادية، إا أنه مكن إدراج أهم هذ ام 
 مقياس اأمثلية لباريتو أوا:

ديد مستوى الرفاهية  ،أمثلية باريتو حالة افراضية ا مكن تطبيقها عمليا بسبب اأسس ال تقوم عليها ي 
امتمثلة ي وجود شخصن مثان اجتمع ووجود سلعتن فقط، وأن ااقتصاد ي حالة تشغيل كامل، كما اعتمد باريتو 

يات السواء ي توضيح اأمثلية.ي  ح  قياس الرفاهية على نظرية م
مضمون هذ الفرضية هو أن توزيع الدخل امؤدي إ الرفاهية ا مكن الوصول إليه إا عر متوسط الدخل،  

ب أن تتجاوز معدات مو السكان مو ااقتصادي    .3مع أن معدات ال

 
                                                           

1
ديثة، القاهرة، الرفاهية ااقتصاديةحسن عمر،     .111، ص. 1961، مكتبة القاهرة ا

2
 .256إدريس رمضان حجي، مرجع سابق، ص.   

3 Lawrence A. Boland, The methodology of economic model building : methodology after Samuelson, Rutledge, 
2000, p. 90. 
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ى لورنزثانيا:  ح  م
ة  ذ س ح من أكثر مؤشرات الرفاهية ااقتصادية استخداما م بسبب السهولة ال  1905يعد هذا ام

ح تكرار متجمع صاعد نسي يرتبط ارتباطا مباشرا بفكرة التوزيع التكراري التجميعي،  يتصف ها، وهو عبارة عن م
سي لأسر أو اأفراد مع الراكم سي للدخول أو اإنفاق. ويقيس العاقة بن الراكم ال  ال

ي ثالثا:  معامل جي
ح لورنز  وهو من امؤشرات امهمة وامعتمدة ي قياس مستوى رفاهية الدخل وعدالة توزيعه، ويتميز عن م
بأنه يوضح درجة الرفاهية كميا وليس بيانيا، وتراوح قيمة معامل جي بن الصفر والواحد الصحيح، فكلما اقربت 

ما يتدهور قيمة امع امل من الصفر دل ذلك على بلوغ امستوى اأمثل من الرفاهية أو التوزيع العادل للدخل، بي
 : 1مستوى الرفاهية باقراب قيمة امعامل من الواحد الصحيح، ويأخذ معامل جي الصيغة التالية

= − ∑ Y − Y − P=  

 حيث أن: 
G؛  : معامل جي

Yi د الفئة الدخلية سبة امئوية ع  ؛i: اجمع الصاعد لل

Yi-1:  د الفئة الدخلية السابقة للفئة سبة امئوية ع  ؛iاجمع الصاعد لل
Pi: سبة امئوية لفئات اجتمع؛  ال

nعدد الفئات؛ : 
د امعياري للدخل.1000  : ا

مية البشرية على  د امعياري للدخل من قبل خراء الت أساس أقصى ااحتياجات ال يغطيها هذا  دد ا
د متوسط الدخل الفردي أو  د من الدخل ي ظل امستوى العام لأسعار السائد، كما مكن أن مثل هذا ا ا

 متوسط الفئات الدخلية.

 

 

 

                                                           

1
مد حسن عودة،    مد و لة الغري للعلوم ااقتصادية واإدارية، 2011-1975دراسة وتحليل الرفاهية ااقتصادية في العراق للمدة أمد جاسم   ،

 .87، ص. 2014، 8اجلد  ،31العدد 
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 معامل بيجو رابعا:
ااقتصادية، وفق الصيغة استخدم ااقتصادي بيجو معامل جي للتفاوت للحصول على مؤشر الرفاهية 

= : 1التالية −  

 حيث أن:
Wi :مؤشر الرفاهية؛ 

M.متوسط دخل الفرد : 
. اقصة معامل جي  يتبن من الصيغة أعا أن دالة الرفاهية متزايدة متوسط الدخل، ومت

 مقياس كاكاوانيخامسا: 
معامل جي للتفاوت ي توزيع الدخل أو اإنفاق، لقد توصل كاكاوا إ تقدير مستوى الرفاهية باستخدام 

 :2وذلك باستخدام صيغتن ما
= الصيغة اأولى: −  

= الصيغة الثانية: / −  

 حيث أن: 
Ws1، Ws2 :مستوى الرفاهية؛ 

M :.متوسط الدخل أو اإنفاق للفرد أو اأسرة ي اجتمع 
اصلة ي متوسط الدخل أو اإنفاق إذا كانت  سبة للصيغة اأو فهي تعد أكثر استجابة للتغرات ا بال

دما يكون 0.5قيمة معامل جي أقل من  اصلة ي الدخل أو اإنفاق ع موذج أقل استجابة للتغرات ا ، ويكون ال
 .0.53 منقيمة معامل جي أكر 

اصلة ي متوسط الدخل أو اإنفاق مقارنة  سبة للصيغة الثانية فإها أكثر استجابة للتغرات ا أما بال
. ومكن القول أن مستوى الرفاهية امتحصل عليه من تقديرات  دث ي قيم معامل جي بااستجابة للتغرات ال 

                                                           

1
 .256إدريس رمضان حجي، مرجع سابق، ص.   

2
لة (1985-1971)تحليل اقتصادي لتفاوت مستوى الرفاهية ااقتصادية بين كل من الريف والحضر العراقي خال الفترة أمد زبر جعاطة،     ،

صرية ،وااقتصاد اإدارة    .24-23، ص. ص. 1989، العراق ،10، العدد جامعة امست
3
مد حسن عودة، مرجع سابق، ص.    مد و  .88أمد جاسم 
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دما تصل قيمة معامل جي حد اأ قصى وهو الواحد الصحيح، أي يتد مستوى الصيغة اأو يبلغ صفرا ع
يث يؤول كل دخل اجتمع إ فرد واحد من  دما يصل التوازن أسوأ حااته،  د الصفر ع الرفاهية ي اجتمع 
تمع معن ح  اجتمع نفسه، ي حن أن مستوى الرفاهية ا يتد أقل من نصف متوسط الدخل أو اإنفاق ي 

 . 1امل جي حدها اأقصى وفق الصيغة الثانيةلو بلغت قيمة مع
سونسادسا:   مؤشر أتك
، واقرح ما أصبح يعرف مؤشر   اد قياس عدم عدالة التوزيع إ نظرية الرفا سون أنه مكن إس أوضح أتك

سون لقياس عدم عدالة التوزيع، يعتمد هذا امؤشر على مفهوم "الدخل امكافئ للتوزيع العادل"، والذي يعرف  أتك
على أنه مستوى الدخل الذي إذا ما حصل عليه كل فرد سيجعل مستوى الرفا للمجتمع مساوي مستوى الرفا 

 الذي يرتب على التوزيع امشاهد.
تج عن  U إذا رمزنا مستوى الرفا للفرد الواحد بالرمز  وكان كل اأفراد متشاهن، فإن مستوى الرفا الذي ي

 موع رفا اأفراد.التوزيع امشاهد هو 

  : 2تأخذ دالة رفاهية الفرد )دالة التفضيل( الشكل التا 
= تلفة عن الواحد: εإذا كانت  -1 − ε y −ε 

= تساوي الواحد: εإذا كانت  -2 log  

ب عدم امساواة، حيث كلما ارتفعت قيمتها كلما كان اجتمع بعيدا عن حاات عدم  εحيث أن:  معامل 
اات امساواة.  امساواة، ومفضا 

 نيس – مؤشر أناندسابعا: 
ة  مكن ااقتصاديان أناند وسن  1999يعد هذا امؤشر من أحدث مقاييس الرفاهية ااقتصادية، ففي س

اد صيغة مكن من  :3قياس الرفاهية على الشكل التا من إ

 

                                                           

1
 امرجع السابق.  
مية، ااستهاكي اإنفاقمؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع علي عبد القادر علي،  2 لة جسر الت ، الكويت، 66العدد امعهد العري للتخطيط، ، 

 .15، ص. 2007أكتوبر 
3 S. Anand and A. Sen, The income component in the “HDI” alternative formulations, Human development 
report office, New York, 1999, p. 159. 
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� − = Log y − Log yLog y ax −  Log y  

 حيث أن:
A-Sسن حيث:-: معامل أناند� −  ؛≥

Yi :متوسط دخل الفرد؛ 

Ymin :د اأ  للدخل )دخل الكفاف(؛ دا

Ymax :د اأ مية البشرية على أساس أقصى ااحتياجات  علىا دد من قبل خراء الت للدخل؛ وهو مستوى دخلي 
 امشبعة ال يغطيها هذا امستوى من الدخل ي ظل اأسعار السائدة وامتوقعة مستقبليا لتلك ااحتياجات.

الة إن قيمة امعامل مكن أن تأخذ قيما سالبة إذا كان متوسط دخل الفرد أد من دخ  ل الكفاف، وهذ ا
د مستويات متدنية جدا للدخل. أما إذا كان متوسط دخل الفرد  امية الفقرة ال تعيش ع موجودة ي البلدان ال
مساويا للحد اأعلى للدخل الفردي فإن قيمة امعامل تكون مساوية للواحد الصحيح، وهي حالة مثالية لتوزيع 

 الدخل بن أفراد اجتمع.
فإنه يع مستوى متد من الرفاهية ااقتصادية، أما إذا  0.5سن أقل من -إذا كانت قيمة معامل أناند 

اوزت قيمة امعامل  0.8و 0.5تراوحت بن  وصوا  0.8فهذا يشر إ مستوى متوسط للرفاهية ااقتصادية، أما إذا 
ا توزيع أكثر عدالة لل دئذ سيكون لدي  دخل، ومستوى مرتفع من الرفاهية ااقتصادية.إ الواحد الصحيح فع

 قياس مستوى المعيشةمؤشرات المبحث الثالث: 

قيق مستوى معيشة مرتفع  عيشةام، فاارتفاع مستوى لسكاها تسعى معظم الدول ي خططها اإمائية إ 
مستوى الرفا ابد من قياس ، وح تتمكن الدول من التعرف على التقدم احقق ي ياةيعتر من ضروريات ا

 امستوى الذي وصلت إليه.

  ةالمطلب اأول: المؤشرات ااقتصادي

نصيب الفرد من ي  تشتمل هذ الطريقة على قياس مستوى امعيشة بااعتماد على مؤشرات نقدية تتمثل
 واإنفاق. التفاوت ي توزيع الدخل باإضافة إأو ااستهاك اإنفاق  ،الدخل
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 نصيب الفرد من الدخلالفرع اأول: 

ذ ااقتصاديون من  الدخل مؤشرا هاما لقياس مستوى رفاهية ومعيشة الشعوب، ومعيارا نصيب الفرد من ا
د الفاصل من الدخل الذي ميز التقدم عن التخلف،  دل حول ا ية والدول الفقرة، ويدور ا للتفرقة بن الدول الغ

ياة )حد ليتفق ااقتصاديون بأنه ي د اأد من ضروريات ا تمثل ي ذلك امستوى من الدخل الذي يضمن للفرد ا
امية مقارنة مثيله ي الدول امتقدمة، فمثا ي  خفض نصيب الفرد من الدخل القومي ي الدول ال الكفاف(. هذا وي

ويا  82441دولة لوكسمبورغ وال يقدر فيها نصيب الفرد من الدخل بـ ضعفا متوسط  307يبلغ أكثر من دوار س
امية فيما  268الدخل الفردي ي أفقر دولة وهي زمبابوي بـ طبق هذ امقارنة على الدول العربية ال ويا. وت دوار س

جد أن متوسط دخل الفرد ي قطر والذي يقدر بـ ها ل ويا أكثر من  86008بي ضعفا مثيله ي السودان  39دوار س
 .1ضعفا له ي اليمن 36و

وتزداد فجوة التخلف ال تفصل شعوب العام الغ عن العام الفقر، حيث تزداد اهوة بن معدل الدخل 
امية اتساعا، فبعد أن كانت حصة دخل أفقر  امية تعادل  %20الفردي بن الدول امتقدمة والدول ال من الدول ال

ة  من الدول امتقدمة %20من دخل أغ  1/30 صة تعادل حوا 1960ي س ة 1/90، أصبحت هذ ا  ي س
20082 . 

مية  ك الدو ي تقرير حول الت تقسيما للدول حسب نصيب الفرد من  1999-1998للفرة اقرح الب
موعات هي  :3الدخل القومي، وميزها ي أربع 

ويا(؛ 785الدول ذات الدخل الضعيف )أقل من  -  دوار س
ويا(؛ 3125و 786الدول ذات الدخل امتوسط: الشطر اأد )بن  -  دوار س
ويا(؛ 9655و 3126الدول ذات الدخل امتوسط: الشطر اأعلى )بن  -  دوار س
ويا(. 9656الدول ذات الدخل امرتفع )أكثر من  -  دوار س
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ة للو   :ددخل من امقاييس اممك
ي )القومي(  أوا: الدخل الوط

وي من السلع امتحققة من تفاعل  عرف ألفرد مارشال الدخل الوط بأنه عبارة عن كمية اإنتاج الس
اصر اإنتاج اأخرى صري العمل ورأس امال مع ع  .1ع

بغي  ة، وي تجة من قبل السكان خال الس دمات ام موع القيم الصافية للسلع وا كما عرف أيضا بأنه 
تجات  تج ي إحدى امراحل وتستعمل ثانية ي إنتاج سلع أخرىاستبعاد ام  . 2الوسيطة ال ت

ي اإجمالي  ثانيا: الدخل الوط
هائية مقومة بأسعار  دمات ال اري من السلع وا اتج ااقتصادي الوط اإاا ا موع ال يعرف بأنه 

ة، بغرض إشباع ااحتياجات ام ة عادة س ية معي  .3تزايدة للمجتمعالسوق خال فرة زم

اتج: ثالثا  اإجمالي المحلي ال
شاط ااقتصادي ي دولة  اتج احلي اإاا من بن أهم امؤشرات ال تعطي صورة رقمية لل يعتر مؤشر ال

ا هيكل التدفقات وامعامات ااقتصادية ال تتم بن الوحدات ااقتصادية ال تتخذ قرارات  اإنتاج ما، فهو يظهر ل
 وااستثمار وااستهاك واادخار ي الدولة.

ارية( ويعرف بأنه مثل القيمة اامية قيقية )باأسعار ا هائية  )باأسعار الثابتة( أو ا دمات ال للسلع وا
اضعة للتبادل ي ة واحدة باستخدام اموارد ااقتصادية لبلد ما، وا ة عادة س ية معي تجة خال فرة زم اأسواق  ام

ارج اتج ي الداخل أو ي ا ظر ما إذا م هذا ال  .  4وفق التشريعات امعتمدة بغض ال
عدد السكان   قيمة الدخل  : 5وعليه، مكن تقدير متوسط نصيب الفرد من الدخل كالتا

=    متوسط نصيب  الفرد  من الدخل
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فإذا ارتفع معدل دخل الفرد ارتفع معه  مباشرا،يؤثر متوسط نصيب الفرد على امستوى امعيشي تأثرا 
اء السلع اأساسية والكمالية  امستوى امعيشي، ذلك أن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل يساعد الفرد على اقت
دمات الضرورية والثانوية والتمتع بأوقات الفراغ والرويح، والتمتع بقسط من الرفاهية ال تشر إ ارتفاع مستوا  وا

فض نصيب الفرد من الدخل صل العكس إذا ما ا ما   .1امعيشي، بي
ها:  على الرغم من أن هذا امقياس مهم، إا أنه واجه العديد من الصعوبات م

سابات القومية اإحصائية، وال  - هذ الطريقة تعتر الدخل مؤشرا نقديا حيث تتم امقارنة ضمن إطار بيانات ا
اك تفاوتا كبرا ما بن معامات  تعرض عملية تقديرها مشاكل عديدة وخاصة أغراض امقارنات الدولية، إذ أن ه

ر والقيمة الشرائية؛  ويل العملة بن تلك احسوبة على أساس السعر الرمي أو السعر ا
شة، وهدف إجراء أن هذ الطريقة تتعلق إ حد كبر مقارنة متوسط الدخل الفردي أكثر من مقارنة مستوى امعي -

قدية للعمات احلية امختلفة للدول  ويل مؤشر الدخل من قيمته بالوحدات ال امقارنات الدولية يتطلب ذلك 
اضعة للمقارنة إ قيم بوحدة عملة واحدة، وا مكن اللجوء إ أسعار صرف العمات للتحويل أن تلك  ا

ارية قيقية للعمات  اأسعار تتأثر كثرا بعوامل سياسية و يث تصبح غر معرة عن القوة الشرائية ا ونقدية وغرها، 
 احلية؛

أن مؤشر الدخل ا يعكس إا جانبا واحدا من جوانب مستوى امعيشة، فهو يقيس متوسط الدخل الفردي  -
وانب اأخرى كالصحة، والتعليم، وحرية اختيار العمل وغرها من امؤشرات امهمة؛  مهما ا

صل عليها - افع ال مكن أن  دمات وام موعة من ا أن اعتبار الدخل كمقياس وحيد مستوى امعيشة قد يهمل 
ظر عن مستوى الدخل  ن بغض ال مية ااجتماعية، ال تقدمها الدولة للمواط الفرد ي اجتمع عن طريق خدمات الت

دمات الصحية،  ق ي العمل وغرها العائلي أو الفردي كالتعليم، ا العون امادي ي حالة امرض أو الشيخوخة، وا
تلفة مستوى معيشة الفرد؛ اصر جوهرية  دمات امادية وغر امادية، وهي ع  من ا

د الفاصل بن الفقراء وغر الفقراء )أسر أو أفراد(، - دد ا ديد مستوى الدخل الذي   صعوبة 
اتج وي عدد السكان ي العديد من الدول؛ صعوبة متعلقة بسوء تقدير ي -  حجم ال
اتج ي ااقتصاد، ي حن تتباين تلك التوزيعات على مستوى اأفراد لتعطي  - افراض التوزيع العادل للدخل أو ال

ة، وبالتا ا تستفيد الف ه فئة معي اتج الوط اإاا قد تستفيد م مو ال هم، ف تلفة بي ئات مستويات رفاهية 
يث ا يتأثر مستوى معيشتها وا تزداد رفاهيتها؛  الفقرة من هذ الزيادة، 

                                                           

1
سن، إحسان    .156مرجع سابق، ص.  مد ا
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قيقي ح يتم استبعاد أثر التغر ي امستوى العام لأسعار الذي  - ب ربط نصيب الفرد من الدخل مستوا ا
قود.  يؤثر على القوة الشرائية لل

على اإنفاق )ااستهاك( بدا من الدخل ي قياس انطاقا من الصعوبات سابقة الذكر، م ااعتماد 
اجات لدى اأسر،  مؤشرات امعيشة، وكان السبب ي هذا ااختيار يعود إ أن ااستهاك يعكس حالة من توفر ا
تلفة، والعكس بالعكس، وتبعا  فاأسر ذات مستويات الدخل امتشاهة مكن أن يكون ها مستويات رفا 

قدي.احتياجاها ول اجات بالدخل ال  يس بالضرورة أن تتأثر ا

 الفرع الثاني: ااستهاك

اجات والرغبات لدى اأعوان  دمات لغاية إشباع ا يعرف ااستهاك بأنه استخدام السلع أو التمتع با
ويعتر  ااقتصادين، سواء كانوا أفراد مستهلكن هائين أو مؤسسات إنتاجية، أو هيئات رمية أو شبه رمية،

 .1ااستهاك احرك الرئيسي للعملية اإنتاجية
دمات بغرض إشباع  زء امقتطع من الدخل الكلي الذي يتم إنفاقه على السلع وا فااستهاك هو ذلك ا

 .3، إذن يسمح ااستهاك بتلبية ااحتياجات اآنية لأعوان ااقتصادين2رغبات الفرد بطريقة مباشرة
تلف ااستهاك هائي لأسرة عن اإنفاق ااستهاكي، فاإنفاق ااستهاكي يتضمن باإضافة إ  و ال

كومة  فقات ال تتحملها اأسرة كالتحويات اموجهة إ ا فقات غر ااستهاكية، وهي ال فقات ااستهاكية ال ال
صول على أي سلعة أو خدمة مقابل تلك  فعةوامؤسسات غر اهادفة للربح، دون ا  .4ام

تج ي ذلك الوقت، وإما  لاستهاك عاقة عضوية باإنتاج، فااستهاك يواجه دائما إما بالسلع ال ت
ريك العجلة ااقتصادية،  يان ااقتصادي، وي  بالسلع ال أنتجت من قبل، ولاستهاك دور أساسي ي تركيب الب

دمات.إذ أن ااستثمارات وفرص العمل ما أمران متعلقان   جم الطلب الكلي على السلع وا
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 ي هذا اإطار مكن التمييز بن مؤشرات ااستهاك التالية:
 أوا: اإنفاق ااستهاكي اإجمالي لأسر

ااة عن مؤشر دخل اأسرة، ولكونه أكثر ارتباطا مستوى معيشة   ب امشاكل ال استحدث هذا امؤشر لتج
مع فيها بيانات اإنفاق وااستهاك اأسرة، وإمكانية تقدير  و أدق من مسوحات اأسرة ال  اإنفاق على 

ات اأسر.  الفعلي لعي
 ثانيا: متوسط إنفاق الوحدة ااستهاكية

دمات امختلفة امتاحة ي   فقه اأسرة من دخلها على شراء السلع وا يعرف هذا امؤشر على أنه مقدار ما ت
ااستهاك، ويعتر هذا امؤشر استكماا مؤشر اإنفاق ااستهاكي اإاا لأسرة، وقد اجتمع، وذلك لغرض 

ة مشكلة تباين اأسر ي أحجامها وتركيبتها، ويتم حسابه من خال قسمة اإنفاق ااستهاكي  استحدث معا
 اإاا لأسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات ااستهاكية.

سبة أصحاب  طلق من أسس علمية  بال هذا امؤشر فإنه يعتر أهم مؤشر لقياس مستوى امعيشة، لكونه ي
دمات امختلفة عادة ما يكون ذا عاقة طردية مع  سليمة، حيث أن مقدار ما تستهلكه أي أسرة من السلع وا

عدات اإنفاق حجم هذ اأسرة، ويرتبط ارتباطا وثيقا مع دخل اأسرة، فكلما ارتفع دخل اأسرة زادت م
تمع آخر. تلف من   ااستهاكي، فهذا امؤشر يركز على حجم استهاك اأسرة الذي 

ها:   وجه هذا امؤشر العديد من اانتقادات نذكر م
ديد امقدار اأمثل إنفاق اأسرة ااستهاكي أمر مثر للجدل؛ -  أن 
تمع يتوقف  صعوبة استخدام مؤشر استهاك اأسرة ي امقارنات - احلية والدولية، بسبب أن دخل اأسرة ي أي 

إ حد بعيد على خصائصها ااقتصادية وااجتماعية سواء فيما يتعلق مستوى تعليم اأسرة، أو ما ملكونه من 
 عقارات أو أراضي أو قدرهم اائتمانية، أو ما ملكونه من مهارات؛

دخل اأسرة، ولذلك فهو ا يعطي صورة واضحة مدى الفقر اموجود والذي اعتماد هذا امؤشر إ حد كبر على  -
تمع، إ جانب الزيادات الكبرة واحسوسة ي الدخل اإاا لأسرة، وليس بالضرورة أنه  ه اأفراد ي أي  يعا م

وعي لاستهاك الغذائي؛ سن امستوى الكمي وال عكس على أفراد اأسرة ي صورة   ي
اك العديد من اأسر يكون  - ديد الفقراء من غر الفقراء ي اجتمع، ذلك أن ه د  إن هذا امؤشر يعتر غر دقيق ع

 أفرادها أصحاب دخل ضعيف، ي حن أن الدخل اإاا لأسرة يكون مرتفعا. 
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 ثالثا: مؤشر ميزانية الغذاء 
يث تتضمن سعرات حرارية يقوم هذا امؤشر على أساس سلة مواد غذائية خاصة ب  ظام غذائي موذجي، 

 ضرورية للجسم، على أن تقيم تلك السلة نقدا وبأقل تكلفة.
ما يعاب على هذا امؤشر أنه ا يأخذ بعن ااعتبار العادات ااستهاكية واأذواق امختلفة أفراد اجتمع،   

ج .كما أن توزيع نفقات استهاك الغذاء بن أفراد العائلة   ب الفوارق ي مستوى الرفا
 رابعا: مؤشر الحاجات اأساسية

ددة مثل   ه بااستهاك من سلع  اجات اأساسية على أها مستوى امعيشة الذي مكن التعبر ع تعرف ا
اجات  اجات اأساسية اأخرى، وال مثل ا دمات الصحية والتعليمية، وباقي ا الغذاء، الكساء، السكن، ا

حو والقدر الكاي يقع ضمن اأس اسية لإنسان، ووفقا هذا امؤشر فإن أي فرد ا يشبع حاجاته اأساسية على ال
)  .1حدود الفقر )مستوى امعيشة امتد

ها:  اصر عديدة م  يشمل هذا امؤشر على ع
صل عليه الفرد من ا - رارية: وامقصود به متوسط ما  شويات متوسط نصيب الفرد من السعرات ا لغذاء كال

ظمة الصحة العامية،  ات، أو من طاقة حرارية عن كم الغذاء ونوعيته، وذلك وفقا للمعاير العامية احددة م والروتي
وا  رارية الذي يقدر  ظمة اأغذية، وامقدار اأد للسعرات ا ات الضرورية  3وم آاف سعرة حرارية، والروتي

 لإبقاء على حياة اإنسان؛
د اأد الازم من كساء الفرد، وذلك ح ا يوصف بالفقر؛ -  ا
سبة  - نسبة اإنشاءات السكانية امتاحة لأفراد إ إاا اإنشاءات امدنية اموجودة ي اجتمع، حيث أن هذ ال

ما تكون مرتفعة ي الدول امتقدمة؛تكون متدنية ي البل  دان الفقرة بي
دمات التعليمية تقاس بواسطة  - دمات الصحية والتعليمية وااجتماعية امتاحة لأفراد ي اجتمع، حيث أن ا ا

دمات الصحية تق اابتدائيةنسبة امتعلمن، وعدد امدارس  اس والثانوية وعدد امدرسن لكل تلميذ، ي حن أن ا
بواسطة نسبة عدد اأطباء إ إاا عدد السكان، وأيضا عدد اأسرة امتاحة ي امستشفيات إ إاا عدد 
صلون على ميا  دمات ااجتماعية اأخرى عن طريق نسبة السكان الذين  ما تقاس ا امرضى، ومعدل الوفيات، بي

ة للشرب، ونسبة امستفيدين من خدمات الصرف  ، نقية صا الصحي، وخدمات اإرسال اإذاعي والتلفزيو
 وكذلك نسبة من يغطيهم برنامج التأمن الصحي وااجتماعي.
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خفض وتتد   دمات امقدمة على اختاف أنواعها ترتفع معداها ونسبها ي البلدان امتقدمة، وت إن هذ ا
اصر اأساسية امهمة  امية والفقرة، ورغم الع ال ملها هذا امؤشر، إا أنه وجهت له عدة انتقادات ي البلدان ال

 :1صرها فيما يلي
تلف من فرد إ آخر، ومن أسرة إ  - قق أقصى درجات اإشباع عادة ما  اجات اأساسية ال  أن مقدار ا

ديد ومي سبان، لذا يصبح من الصعوبة  يز اأسر ذات مستوى أخرى جتمع ما، وهذ امسألة ا يأخذها امؤشر با
 امعيشة امتد ي اجتمع؛

ديد  - اك صعوبة كبرة ي  يات السلعية، هذا ه أن مؤشر ااحتياجات اأساسية يرتكز أساسا على مبدأ امقت
قق قدرا كافيا من اإشباع  دمات التعليمية وااجتماعية، ال  اسبة وامائمة من ا انب الكمي للمستويات ام ا

 أي فرد ي اجتمع؛
دمات الصحية والتعليمية وااجتماعية،  - اسبة من ا اك صعوبة كبرة ي التحديد الكمي للمستويات امائمة وام ه

قق قدرا كافيا من اإشباع أي فرد ي اجتمع.  ال 

 التفاوت في توزيع الدخل واإنفاق الفرع الثالث:

امية على حد سواء، حيث أها إن التفاوت ي توزيع الدخول هي   ها الدول امتقدمة وال مشكلة تعا م
تلفة، إضافة إ ذلك فاستخدام مقياس الدخل أو نصيب الفرد من  ية  مشكلة مستمرة ومتتابعة عر فرات زم

قيقي للدخل طاما أن توزيع الدخل غر عادل، و  تشتتها  الدخل كمؤشر رئيسي مستوى امعيشة ا يعكس التوزيع ا
 كبر جدا. 

 أوا: توزيع الدخل
صر إنتاج ومسامته ي تكوين هذا الدخل،  تعريف توزيع الدخل: -1 ديد حصة كل ع يقصد بتوزيع الدخل 

ظام  ظام ااقتصادي وآلية عمله، أي أن التوزيع هو حصيلة عمل آلية ال وأسلوب هذا التوزيع يعكس طبيعة ال
اصر ال سامت ي خلقه، كل حسب وزن هذ امسامة، ويتم التوزيع ي   ااقتصادي لتوزيع ما م إنتاجه على الع

                                                           

1
مية البشرية في معالجة الفقر: دراسة حالة الجزائر، مودةفاطمة الزهراء    زائر إستراتيجية الت شورة، جامعة ا -2011، 3، مذكرة ماجستر غر م

 .11-10، ص. ص. 2012
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ظام بالشكل الذي يعكس طبيعة العاقات ااقتصادية وااجتماعية بن  كل نظام حسب مبدأ معن يقوم عليه ال
اصر اإنتاج ذاها  .1ع

اء على ما اصر اإنتاج اأربعة وهي:  ب سبية وامطلقة لع سبق، فمسألة توزيع الدخل هتم بتحديد اأنصبة ال
ظيم من جهة، ودراسة تطور حصص مداخيل الطبقات ااجتماعية من جهة أخرى، اأرض، العمل، رأس  امال والت

ين: عل ها مع  ما 
ى الضيق -أ اصر اإنتاجالمع كم مكافأة ع اول تفسر القوى ال  سبية 2: الذي  ديد حصصها الكلية وال ، و

ه، وتفسر  كم تلك امكافآتمن الدخل الكلي نسبة إ مسامتها ي تكوي  ؛3القوى ال 
ى الواسع -ب تهجة من طرف الدولة بغية التأثر على مداخيل المع : والذي يبحث ي أثر السياسات ااقتصادية ام

صر إنتاج لتحقيق نوع من العدالة 4الفئات ااجتماعية امختلفة ديد امستويات الدنيا لكل دخل ع ، إذ مكن من 
 ادية.ااجتماعية وااقتص

تعتر مسألة توزيع الدخل من أهم اانشغاات ي علم ااقتصاد وأكثرها حساسية لصلتها  طرق توزيع الدخل: -2
الوثيقة بكل من اأوضاع السياسية وااجتماعية، وميز ااقتصاديون عادة بن ثاثة أنواع من التوزيع هي: التوزيع 

صص التوزيعية.   الوظيفي، التوزيع الشخصي وا
يقصد بالتوزيع الوظيفي للدخل هو حصول عوامل اإنتاج امختلفة على عائد نظر مسامتها  التوزيع الوظيفي: -أ

صل على الربح،  ي العملية اإنتاجية، حيث يتحصل عامل اأرض على ريع، والعمل على اأجر، رأس امال 
صل على الفائدة. لذلك فإن نظرية التوزيع تبحث ي ا ظم  لطرق والكيفيات ال يتم بواسطتها حصول كل وام

دد  عامل من عوامل اإنتاج على دخله، ذلك أن هذا اأمر ا يتحقق دون التطرق إ عوامل العرض والطلب ال 
سبية لعوامل اإنتاج  . 5اأسعار ال

                                                           

1
ة يونس علي أمد،    ة كركوك س لة 2009تحليل وقياس الرفاهية وعاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدي ، العراق، 83وااقتصاد، العدد  اإدارة، 

 .282، ص. 2010
2
درية، أصول ااقتصاد السياسي: دراسة تحليلية مقارنةعادل أمد حشيش،    شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .405، ص. 2003، دار ا

3
ب ح   قوقية، بروت، مبادئ ااقتصاد السياسيسن عوض اه وسوزي عد ناشد، زي لي ا شورات ا  .484، ص. 2007، م

4
يي الدين وعبد الرمن سيدي أمد،    هضة العربية، مبادئ علم ااقتصادعمرو   .495، ص. 1974، دار ال

5
 .95ص.  مرجع سابق،عبد الرزاق الفارس،   
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ادين، فهو يعد التوزيع الشخصي للدخل مقياس شائع ااستخدام من جانب ااقتص التوزيع الشخصي: -ب
سب متوسط الدخل الذي  موعة من الطبقات امختلفة  يوضح ببساطة تقسيم اأفراد أو القطاع العائلي إ 

صول على الدخل.1صلون عليه د إتباع مقياس التوزيع الشخصي للدخل يتم إمال مصدر وكيفية ا  . وع
وع من التو   زيع برتيب اأفراد ترتيبا تصاعديا حسب يقوم كل من ااقتصادين واإحصائين ي هذا ال

موعات وأحجام متمايزة، وتتمثل الطريقة  دخوهم الشخصية، كما أهم يقومون أيضا بتقسيم إاا السكان إ 
للمجموعة طبقا  %10للمجموعة، أو شرائح عشرية  %20الشائعة ي تقسيم السكان إ فئات مسية أي 

موعة دخلية. سبة من الدخل ال تسلم لكل  ديد ال  لتصاعد مستويات الدخل، م 
تساهم دراسة التوزيع الشخصي للدخول ي الكشف عن مدى التفاوت ي التوزيع الوظيفي امتحقق بن  

، أها تسمح بتحليل  ة وراء تائج ااقتصادية امرتبة عليها، ما اأفراد واجموعات، وتبن اأسباب الرئيسية الكام ال
شاط ااقتصادي  يساعد ي مرحلة احقة ي اختيار الوسائل امائمة للتقليل من حدة التفاوت، وهي تؤثر على ال

 :2من عدة زوايا
زيع معرفة أماط اإنفاق ااستهاكي واختاف مستوياته من شأنه أن يبن كيفية تكوين الدخل، ما يؤدي إ تو  -

 أحسن للموارد ااقتصادية؛
 أن معرفة توزيع الدخل الشخصي يؤثر ي مط اادخار الشخصي والكلي. -
سبية ال يتحصل عليها كل فرد من عوامل اإنتاج امختلفة من الدخل،  الحصص التوزيعية: -ج صص ال هي ا

صص. دد هذ ا  وتبحث ي العوامل ال 
 توزيع الدخلثانيا: التفاوت وتأثير في 

يعد التفاوت ي توزيع الدخل والثروة من امواضيع اهامة ال شغلت الباحثن، أنه مرتبط بالوضع  
ة   1923مابن  %62أظهرت أن مو اأرباح ) 1929ااقتصادي وامعيشي لأفراد، ذلك أن اأزمة ااقتصادية لس

. ما أدى إ ظهور مشكلة التفاوت ي توزيع 3ي نفس الفرة( %26( كان أسرع بكثر من مو اأجور )1929و
تقدي الرأمالية.  الدخول ي الدراسات ااقتصادية، خصوصا لدى م

                                                           

1
 .208، مرجع سابق، ص. إبراهيم شطلعت الدمردا  

2
   ، مو ااقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسيةسيدي أمد كبدا ، مذكرة دكتورا غر أثر ال

شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان،   .108، ص. 2013-2012م
3 Michel Bialés et autres, L’essentiel sur l’économie, 4 éme édition, Berti édition , Alger, 2007, p. 123. 
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ك الدو التفاوت بأنه تشتت التوزيع، سواء كان توزيع الدخل أو اإنفاق أو أيا من  تعريف التفاوت: -1 عرف الب
صول على اموارد ااقتصادية. يعتمد معاير الرفاهية ااقتصادية، فدراسة  اس ي ا ات بن ال ليل للتباي التفاوت هي 

ها قدية امطلقة للفروق بي سبية للفئات امختلفة، وليس القيمة ال  .1ليل التفاوت على مقارنة اأنصبة ال
طرق كسبه )العمل أو  مكن إرجاع مصادر التفاوت ي دخول اأفراد إ أسباب التفاوت في توزيع الدخول: -2

اء الطبقتن  روب، أو الفرص امتاحة أمام أب املكية(، وبعض العوامل اأخرى ال تؤثر ي كليهما مثل اأزمات وا
ية والفقرة.  الغ

من مصادر الدخل، فح لو وزعت اممتلكات بالتساوي بن  %80يشكل الدخل من العمل حوا العمل:  -أ
كبرا من عدم امساواة ي الدخل ستبقى، نظرا لاختافات اموجودة بن اأفراد ي القدرات   اأفراد إا أن قدرا

  .2وامهارات وكثافة العمل والوظيفة وعوامل أخرى
إن ااختاف ي امقومات الفردية وامواهب الشخصية له أثر ي كسب اأفراد، كالذكاء  القدرات والمهارات: -

ية والعلمية، فهذ امقومات تعد وامرونة ي العمل وام ثابرة وامبادرة واجازفة والطموح والقدرة على التعلم، واميول الف
دمات ال  اف أخرى من ا ما تكافأ أص ، بي ها، هذا تكافأ بالدخل العا نادرة نسبيا للعرض احدود أو القليل م

 مان متدنية.تتوفر ي أغلب السكان كقوة العمل غر اماهرة مثا بأ
صلون على أجور ودخول أكر من أولئك الذين يعملون  كثافة العمل:  - إن اأشخاص الذين يعملون بدوام كامل 

صل عليه أعلى من الذي ا يعمل ساعات  عل الدخل الذي  بدوام جزئي، كما أن الذي يعمل ساعات إضافية 
هد ا عل ا جم العمل  مبذول له أثر ولو بسيط ي زيادة عدم امساواة بن الفئات إضافية. إن الظروف احيطة 

 العمالية.
إن نوعية امهن هي أحد أهم مصادر عدم امساواة ي دخل العمل، ويعود السبب ي ذلك إ  الوظائف والمهن: -

ة،  ة من تعليم، وتدريب، وتكوين للوصول إ امستوى امؤهل لتلك امه امدة الازمة واإنفاق ال تتطلبها كل مه
مل مسؤولية كبرة، ي حن أن  فبعض امهن يستلزم تشغيله قدرات إدارية ومؤهات علمية عالية، وتدريب فائق، و

غالبية امهن اأخرى ا تستلزم أية إمكانيات متخصصة وتدريب عا ومؤهات أكادمية، وهي ي نفس الوقت 
ميع.  متاحة أمام ا

                                                           

1
مية البشرية في الوطن العربي: المفاهيم والمؤشرات واأوضاعحامد عمار،    شر، القاهرة، الت ا لل  .87، ص. 1992، دار سي

2
 .151-150امرجع السابق، ص. ص.   
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تلفة، إذ أن قسما   ادا إ هذا التفاوت ي الوظائف وامهن ي اجتمع تكون العوائد امرتبة عليها  ها واست م
تدر على أصحاها دخوا عالية، لتعكس امعروض القليل من هؤاء اأشخاص الذين يتمتعون بامؤهات امذكورة، 
الة معكوسة مع  قيقي، ما يدفع بأجورهم إ اارتفاع بشكل كبر، فيما تكون ا جم الطلب ا والذي ا يفي 

شروط العمل فيها ميسرة ومتاحة أمام عدد كبر من اأفراد، اأشخاص الذين ا ملكون امؤهات امطلوبة، وتكون 
فاض، وبشكل قد ا يكفيهم لتأمن مستلزمات  هم أكثر من امطلوب بشكل يدفع إ اا عل امعروض م ما 

، فتزداد الفجوة بن اجموعتن. د اأد  عيش ا
ي توزيع الدخل من العمل تتأثر بالتمييز إضافة إ ما سبق، فإن التفاوت وعدم امساواة  أسباب أخرى: -

الة العائلية لأسرة ال تؤثر على كسب اأطفال مستقبا. س، أو الدين، أو ا  وااستبعاد بسبب العرق، أو ا
تلف كميات الملكية أو الثروة:  -ب تظهر فروق كبرة ي دخول اأفراد نتيجة للتباين ي ملكية رأس امال، حيث 

اك العديد من اأسباب امؤدية لعدم امساواة ي توزيع  رأس امال ي صور امختلفة ال تتاح لأفراد ي ااقتصاد، وه
 ملكية رأس امال بن اأفراد، ولعل أهم هذ العوامل: اادخار، اإرث واجازفة الرأمالية. 

فسية وقده اادخار: - هم من حيث ميوهم ال ميع رأس امال، ما يؤدي إ تلف اأفراد فيما بي م الفعلية على 
تباين الكميات ال ملكوها من موارد رأس امال، فكثرا ما يلجأ الفرد إ ادخار جزء من دخله بغية تأمن نفسه 
ة لذريته بعد سن مستوى معيشته مستقبا، أو للرغبة ي توفر ثروة معي  ضد الظروف غر امواتية، أو للرغبة ي 

تلف دوافع اادخار من  فوذ السياسي أو جرد حب امال ذاته، هذا و ا أو ال وفاته، وقد يدخر الفرد تطلعا إ ا
اهها، ففي بعض اأحيان تكون الدوافع سلبية حيث ميل الفرد إ اإسراف وتبديد ما  فرد آخر من حيث قوها وا

 .  1ي حوزته من موارد رأمالية
اأفراد من املكية تسمح براكمها معدات أكر وأسرع من مكتسبات العمل بكل أنواعه، إن مكتسبات  

ما  ولوجيا وما يركه ذلك من أثر ي التكاليف وحجم اإنتاج، بي فاأرباح ميل إ اارتفاع بسبب تطور العلم والتك
الزمن، ما يدفع توزيع الدخل إ مزيد من  ميل اأجور والرواتب إ ااستقرار أو اارتفاع معدات بسيطة مرور

 التفاوت الشديد، وهذا ابد من فرض الضريبة على امصادر امختلفة للدخول امتأتية من املكية.
شأ ااختاف ي دخول اأفراد عن تباين الكميات ال يرثها اأفراد من موارد رأس امال امختلفة، ي اإرث:  - ي

ا الذي يعتمد على املكية الفردية موارد اإنتاج، ويسمح بانتقال الركة عر امراث من اآباء إ ظل ااقتصاد الرأم

                                                           

1
 .220الدمرداش، مرجع سابق، ص.  إبراهيمطلعت   
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اء، ما يؤدي إ زيادة املكية وتركيزها ي يد الورثة، ما يساهم ي تباين توزيع الدخل، فاأفراد الذين يكون  اأب
قولة تدر ه ياء سرثون أموال عقارية وم   م دخا أكر من اأفراد الذين يكون آباؤهم فقراء. آباؤهم أغ

تعد هذ الوسيلة أهم طرق الثراء، حيث كلما ارتفعت درجة امخاطرة زادت معها معدات المجازفة الرأسمالية:  -
 الربح والعوائد.

فط أو  الحظ والصدفة: - ن فرصة ازدياد مواردهم الرأمالية، فاكتشاف ال ظ والصدفة أفراد معي يتيح عامل ا
 الذهب مثا ي قطعة أرض ملكها أحد اأفراد يرتب عليه ارتفاع ملحوظ ي قيمة أرضه، ما يضمن له دخا مرتفعا.

ه له من ظروف وف الفرص: -ج رص مواتية واحدا من أهم اأسباب ال يسمح الوسط الذي يعيش فيه الفرد ما يؤم
تقود إ التفاوت ي الدخول، ففرص الشخص الذي يولد ي عائلة فقرة أقل من فرص الشخص الذي يولد ي عائلة 
يط اأسرة  ، إضافة إ  صول على التعليم والتدريب الازمن لكثر من اأعمال ذات الدخل العا ية، كفرص ا غ

دى ذلك إ طريقة معاملة اأفراد كوجود القوانن، والتقاليد، واأعراف، والعادات التمييزية ليس ونفوذها، بل يتع
على حسب امؤهات وإما حسب العرق، أو الدين، أو اانتماء السياسي، أو اأصل، أو غرها من العوامل غر 

هم، رف والوظائف ع ع بعض من اأعمال وا وهو الوضع الذي يكرس انقسام اجتمع  اأخاقية، ما سيؤدي إ م
 على نفسه.

روب واأزمات تعتر عاما يساهم ي زيادة الحروب واأزمات:  -د إن الظروف غر الطبيعية ال تسببها ا
التفاوت ي توزيع الدخل، فتأثر اأزمة على اأفراد يكون تبعا مستواهم ااقتصادي، فتأثر اأزمة يكون كبرا وشديدا 

ما يقل تأثرها على أصحاب الدخول امرتفعة خفضة بي  .1على ذوي الدخول ام
ياء فيما تعمل على زيادة تعاسة وبؤس الفقراء وأصحاب الدخول   روب واأزمات تساعد ي ثراء اأغ إن ا

خفضة، وذلك من خال خلق ظروف مائمة لتحقيق أرباح غر مشروعة أصحاب الثروات واملكيات عل ى ام
 .2حساب الطبقات الفقرة

 

 

 

 

                                                           

1
   ، مية ااقتصاديةسحر عبد الرؤوف سليم وعبر شعبان عبد درية، مكتبة الوفاء القانونية، قضايا معاصرة في الت  .64، ص. 2014، اإسك

2
سن،    لة القادسية الفرد )دراسة قياسية( إنفاقالعاقة بين التفاوت في توزيع الدخول ومتوسط عبد العظيم عبد الواحد الشكري وبامة نياز   ،

 .138، ص. 2017، 19اجلد  ،وااقتصادية، العدد اأول اإداريةللعلوم 
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 ثالثا: قياس درجة التفاوت في توزيع الدخل
اك العديد من امعاير لقياس درجة التفاوت ي توزيع الدخل أو اإنفاق ولعل أمها:   ه

: يعتر هذا امقياس من أبسط امقاييس امستعملة ي قياس التفاوت ي توزيع الدخل، ويعرف امدى على المدى -1
سبة من متوسط الدخل، ويأخذ الصيغة التالية ه ك = : 1أنه الفرق بن أعلى مستوى للدخل، وأقل مستوى معرا ع   – min�  

 حيث أن:

�  حيث( i) مثل دخل الفرد:   = , , … …  مثل متوسط الدخل. :� ؛,
صل على   إذا كان الدخل اموزع توزيعا متساويا فإن قيمة امدى ستكون معدومة، وإذا كان فرد واحد 

، وبالتا قيمة امدى تقع بن الصفر والواحد، لكن ما يعاب على هذا امقياس أنه nالدخل فإن قيمة امدى تساوي 
 يهمل طبيعة التوزيع بن القيم امتطرفة. 

سبي:  -2 يقوم هذا امؤشر مقارنة مستوى الدخل لكل فرد مع متوسط الدخل، م يتم أخذ متوسط اانحراف ال
، ويأخذ هذا امؤشر الصيغة  سبة من الدخل اإاا ظر هذا اجموع ك موع القيم امطلقة هذ الفروق، م ال

= :2التالية ∑ |u − y |= nu  

 هذا امؤشر: مكن التمييز بن القيم التالية   
 إذا كان الدخل موزعا توزيعا متساويا فإن قيمة هذا امؤشر تكون معدومة؛ -
صل عليه فرد واحد ي اجتمع فإن:  - =إذا كان الدخل  − 

سي التوزيع الكلي بعن ااعتبار على عكس مؤشر امدى الذي يفسر  يأخذ  راف ال مؤشر متوسط اا
التوزيع بن القيمتن امتطرفتن، ولكن امشكلة ال يواجهها هذا امؤشر هو عدم حساسيته للتحويل من شخص فقر 

هة من متوسط الدخل. ه إذا كانا يقعان ي نفس ا  إ شخص أغ م

 

                                                           

1
 . 101-100عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص. ص.   

2
 .102-101امرجع السابق، ص. ص.   
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سي، إا  لتباين:ا -3 راف الوسط ال يعتر هذا امؤشر من أكثر امؤشرات استفادة من التفاوت، وهو يشبه مؤشر ا
مع هاته الفروق امربعة، ويأخذ الصيغة التالية: = أنه يربع الفروق بن كل فئة من فئات الدخل ومتوسط الدخل، و ∑ u − y= n  

ى لورانز: -4 ح ح لورانز م تمع ما، ويعرف  يعتر م وسيلة للتعبر عن التباين ي توزيع الدخل بيانيا، ي داخل 
سبة الراكمية للوحدات امشكلة للدخل سبة الراكمية للدخل وال  .1بأنه العاقة بن ال

ح لورانز على تقسيم السكان إ فئات مسية أي    %10لكل فئة أو فئات عشرية أي % 20يعتمد م
ص كل  لكل فئة، طبقا سبة من الدخل )اإنفاق( اإاا الذي  ديد ال لتصاعد مستويات الدخل )اإنفاق(، م 

ادا إ امعلومات امتوفرة حول توزيع الدخل )اإنفاق( ي اجتمع ح لورانز بإتباع  .موعة دخلية. است مكن رسم م
طوات التالية  :2ا

ل الدراسة ترت - ؛ترتيب أفراد اجتمع   يبا تصاعديا من اأفقر إ اأغ
سي مداخيل اأفراد من الدخل اإاا حسب مستويات دخلهم من اأفقر إ اأغ  - استخراج التوزيع ال

 )التوزيع التكراري مداخيل اأفراد(؛
يث تكون نسبة السكان الذين ليس لديهم دخل  -  ، سي الراكمي لأفراد من اأفقر إ اأغ استخراج التوزيع ال

صلون على إاا الدخل مساوية للواحد أو  )التوزيع  %100مساوية للصفر، وتكون نسبة السكان الذين 
سي الراكمي للمداخيل(؛   التكراري ال

ة السكانية امقابلة استخراج التوزيع ال - صل عليها الشر سبة الدخل الراكمية ال  سي الراكمي لأفراد امقابل ل
 ي التوزيع الراكمي للسكان؛

رسم مثلث قائم الزاوية ومتساوي اأضاع، حيث توضع الشرائح السكانية على احور اأفقي، واأنصبة الراكمية  -
 للدخل على احور العمودي. 

قاط على الوتر تتساوى فيها اأنصبة السكانية م  يث كل ال ثل وتر امثلث العدالة الكاملة لتوزيع الدخل، 
ح لورانز فكلما ابتعد عن الوتر كلما ارتفع تفاوت الدخل. والشكل  الراكمية مع اأنصبة الدخلية الراكمية، أما م

  البيا يظهر ذلك.

 

                                                           
1 Subrata Ghatak, Introduction to development economics, 3rd édition, Routledge, London and New York, 1998, 
p. 40.  

2
  ،  .189مرجع سابق، ص.  سيدي أمد كبدا
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ى لورانز7شكل رقم ) ح  (: م
 

 
  

 

  

 

 

مية ااقتصاديةميشيل ب.تودارو،  المصدر: مود عبد الرازق، دار امريخ، السعودية، الت مود حامد  مود حسن حس و ، تراة 
 .203، ص. 2009

ي: -5 ح لورانز أكثر مؤشرات قياس عدم عدالة التوزيع  معامل جي يعتر معامل جي الذي يعتمد على م
ح لورانز ووتر امثلث إاا مساحة امثلث . 1استخداما، ويعرف معامل جي بأنه نسبة امساحة احصورة بن م

تمع  ما عن التعادل امطلق، وقيمته تتغر بن وهو يدل على أي مدى يبتعد توزيع الدخل بن اأفراد )العائات( ي 
الصفر ال تع بأن كل اأفراد أو العائات ها نفس الدخول، وتع امساواة الكاملة ي توزيع الدخول، والواحد ال 

صل على كل الدخل  .2تع عدم امساواة الكاملة، وهذا يع أن شخص واحد أو عائلة واحدة ي اجتمع 
ح لورانز يبتعد عن خط التوزيع امتساويكلما كان   طقة توزيع الدخل غر متساو فإن م ، وتزيد حجم ام

ح لورانز وخط  الواقعة بن الذي مثل خط التوزيع امتساوي، وبالتا فإن معامل جي يزيد بزيادة التفاوت  °45م
فاضه خفض با  . 3ي التوزيع، وي

 

 

                                                           

1
ميةااستهاكي اإنفاقمؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع علي عبد القادر علي،    لة جسر الت ، الكويت، 66العدد  ،امعهد العري للتخطيط، ، 

 .5، ص. 2007أكتوبر 
2
مو مع المساواة: هدف السياسة ااقتصادية للقرن القادم ،مارتن نيل بايلي وآخرون   شر، القاهرة،  ،ال مد فتحي صقر، مركز اأهرام للراة وال تراة 

 .57، ص. 1996
3 David Gordon and Paul Spicker, The international glossary on poverty, Zed books LTD, New York, 1999, p. p. 
71-72. 
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 بالعاقة التالية:مكن حساب معامل جي رياضيا 

= n . u ∑ ∑|y − y |==  

 حيث:
؛:  . jو iاأفراد  مداخيل yو y الدخل امتوسط؛ :u  عدد أفراد اجتمع؛ :n معامل جي  على التوا

تلف معامل جي من دولة إ أخرى حسب درجة امساواة ي توزيع الدخل،   على امستوى العامي 
د أن نسبته تراوح بن  سبة للدول ذات التباين الكبر ي توزيع الدخل  ، وهو على خاف الدول 0.7و 0.5فبال

صورا بن  جد  سبية ي توزيع الدخل، ف فيما يلي جدول يظهر توزيع دول العام . و 0.35و 0.2ذات امساواة ال
 حسب معامات جي لتوزيع اإنفاق ااستهاكي.

ي لتوزيع اإنفاق ااستهاكي4جدول رقم )  (: توزيع دول العالم حسب معامات جي
ي ي (%نسبة السكان ) (%نسبة الدول ) عدد الدول معامل جي  متوسط معامل جي

 0.222 7.0 14.3 17 0.26أقل من 
0.26-0.37 47 37.3 48.7 0.314 
0.37-0.48 42 33.3 37.0 0.411 
0.48-0.59 14 11.1 7.7 0.514 

 0.639 0.3 4.0 5 0.59أكثر من 
/متوسط  0.37 100 100 125 إاا

مية، مؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع اإنفاق ااستهاكيعلي عبد القادر علي،  المصدر: لة جسر الت ، 66العدد  العري للتخطيط،امعهد ، 
 .8ص. ، 2007الكويت، أكتوبر 

 
ة مؤشر ثيل:  -6 ة  1967قام ثيل س قام بتقدم بعض التطبيقات عليه،  1972بتقدم مؤشر للتفاوت، وي س

صل على وزن  بغي أن  الفة للتوقعات بدرجة كبرة ي صل  وتقوم الفكرة اأساسية هذا امؤشر على أن الوقائع ال 
تيجة  أكر من اأحداث أو الوقائع ال تتطابق مع التوقعات، حيث أن هذا امؤشر هو عبارة عن امعلومات امتوقعة لل
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توي هذا امؤشر على مكونن ما: مكون عدم عدالة التوزيع . 1قوم بتحويل حصة السكان إ حصة الدخلال ت
امتأي من عدم العدالة بن اجموعات )مع قياس عدم عدالة التوزيع ي اجتمع إذا ما حصل كل شخص داخل 

جموعة. يعر عن معامل ثيل رياضيا ، ومكون عدم العدالة داخل ا(Ujاجموعة على متوسط دخل اجموعة 
= :2التاليتن بالصيغتن ∑ � �

 

= ∑ � � �  

 غرافيةو والديم : المؤشرات ااجتماعيةنيالمطلب الثا

اك العديد من امؤشرات ااجتماعية والدموغرافية ال تعكس امستوى امعيشي، و   سيتم التفصيل فيها  اله
 فيما سيأي.

 ول: المؤشرات ااجتماعيةاأالفرع 

سن وضعية الصحة   مو ورفع مستوى معيشة الشعوب من خال  مية البشرية ي تعزيز ال تساهم الت
صول على  يدة، وا ظيم اأسرة والرعاية الصحية والتغذية ا اماء والتعليم، فتشجيع التعليم واالتحاق بامدارس وت

قي سن امستوى امعيشي لأفراد. ،ال  والصرف الصحي له آثار هامة ي 
  التعليم أوا:

مية ااقتصادية وااجتماعية، فااهتمام بتكوين  يعد ااستثمار ي التعليم امطلب اأساسي لتحقيق الت
موية، وال القدرات البشرية عن طريق التعليم يهدف إ إكساها امهارات والقدرات الاز  مة للمشاركة ي العملية الت

سن من مستوى معيشة الفرد. مو ااقتصادي مادته و  من خاها يستمد ال
سن مستواهم الثقاي وااجتماعي، باإضافة إ نوعية التعليم   يعتر التعليم أفضل وسيلة لأفراد من أجل 

مية، إذ ا مكن وال تعتر مؤشرا على نوعية القوى العاملة ي اج تمع، كما أنه يلعب الدور اهام والرئيسي ي الت
مية ااقتصادية وااجتماعية،  هض بالت تمع ا يستطيع أفراد اإمام بالقراءة والكتابة وتغلب عليه اأمية أن ي تصور 

 ويصبح ي عداد الدول امتقدمة.

                                                           

1
 .104عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص.   

2
 .16ص.  مرجع سابق، ،مؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع اإنفاق ااستهاكيعلي عبد القادر علي،   
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قاط التاليةمكن تلخيص أهم امؤشرات التعليمية وفق تقارير  مية البشرية ي ال  :1الت
 نسبة إمام البالغن بالقراءة والكتابة؛ -
 نسبة اأمين إ الة السكان؛ -
ة والذين اشركوا ي برامج تعليم ا نظامية؛ 15نسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن  -  س
 نسبة التسرب ي امراحل اأو من التعليم؛ -
ة من أقرب مؤسسة للتعليم ي امراحل امختلفة للتعليم؛نسبة السكان الذين  -  يعيشون على مسافة معي
 متوسط عدد التاميذ لكل مدرس ي مراحل التعليم امختلفة؛ -
 متوسط عدد التاميذ ي الفصل ي مراحل التعليم امختلفة؛ -
اطق يزيد فيها متوسط عدد تاميذ القسم - على امعدل امقبول ي مراحل التعليم  نسبة السكان الذين يقيمون ي م

 امختلفة؛
 نسبة التاميذ ي امرحلتن اابتدائية وامتوسطة. -

  الصحةثانيا: 
يقصد بالصحة توفر كافة اإمكانات الوقائية والعاجية امائمة والكافية كما وكيفا وتوزيع لضمان مستويات 

ماعية  رد غياب امرض مختلف مظاهر مساويا صحية ائقة، فعلى اأصعدة الفردية وا واجتمعية عموما ا يعتر 
فسية  سمية والعقلية وال للصحة، بل إن مفهوم الصحة يتعدى ذلك ليشمل حالة كلية من الرفا للصحة امادية وا

ماعات ي اجتمع.  وااجتماعية لأفراد وا
قيق امستوى ام  ا أساسيا من أركان  عيشي الائق، أها تشكل نقطة اارتكاز ال يقوم تشكل الصحة رك

يدة مكن امرء  ماية من امرض ما ي صلب الرفا البشري، فالتمتع بالصحة ا ، فالبقاء وا شاط اإنسا عليها ال
رية وإحراز التقدم، أما تردي الصحة ي حاات امرض واإصابة والعجز يقلص من ال قدرات من ااختيار والتمتع با

 اأساسية لإنسان.
فااهتمام بصحة الفرد تعتر اأساس لبقائه، فالرعاية الصحية هدف إ القضاء على اأمراض الوبائية وتوفر 
دمة الصحية الازمة ي حالة امرض، وذلك عن طريق امستشفيات أو غرها من امصحات الطبية، واشك أن  ا

دمات الصحية يعتر من ا  قوق اأساسية لأفراد.توفر ا

  

                                                           

1
 .165-164العيسوي، مرجع سابق، ص. ص.  إبراهيم  
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 مكن اختصار أهم امؤشرات الصحية فيما يلي:
وات؛ - د الوادة بالس ياة ع  توقع ا
وات؛ - د امياد بالس ياة مع التمتع بالصحة ع  معدل اأمل ي ا
 مولود حي(؛ 1000معدل وفيات اأطفال حديثي الوادة )لكل  -
ة اأو من العمر لكل مولود حي(؛معدل وفيات الرضع )احتماات الوفاة  -  بن امياد والس
امسة لكل  - امسة )احتماات الوفاة قبل سن ا  مولود حي(؛ 1000معدل وفيات اأطفال دون ا
ة لكل  60و 15معدل وفيات البالغن )احتماات الوفاة بن سن  -  ساكن(؛ 1000س
 مولود حي؛ 100.000 لكلنسبة وفيات اأمومة  -
 ساكن؛ 100.000ل انتشار السل لكل معد -
ة؛ 100.000معدل حدوث السل لكل  -  ساكن لكل س
ة فما فوق لكل  15معدل انتشار فروس اإيدز بن الكبار البالغن من العمر  -  ساكن. 100.000س

ة والصرف الصحياثالث  : السكن والميا المؤم
اجات اأساسية لإنسان،   سمثل السكن حاجة من ا ابية عليهوالظروف ا  .ة لإسكان ترك آثارا إ

اات الصحة وامعرفة كما يرتبط أيضا باستقرار اجتمعات.  اإسكان الائق يرتبط ارتباطا قويا بالتقدم ي 
إا أن ي العام من يعيش با سكن وا مأوى، ومن توفر هم ذلك فهم يعانون ااكتظاظ الشديد، والسكن 

ة دون امعاير ن، ففي س بلغ عدد السكان  2003 واإمكانيات اهزيلة للحصول على اماء والصرف الصحي امؤم
امي، وما يقارب  ون اأحياء الفقرة بثلث سكان العام ال السكان أغلبهم سكان اأرياف، ا تتوفر  1/5الذين يقط

صول على  ة فهم يعتمدون على موارد اأرض ي حياهم امعيشية، كما يفتقرون إ فرص ا لديهم اميا امؤم
دمات جوهرية  دمات ال توفرها ما ي ذلك اإنارة والتريد وااتصاات والقوة اآلية، علما أن هذ ا الكهرباء وا

تجة.لتوفر   التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل ام
اس عرضة لكل اأمراض والتهديدات  ة والصرف الصحي احسن ترك ال إن انعدام السكن الائق واميا امؤم

 امفاجئة كما تؤدي إ ارتفاع نسب الوفيات خاصة بن اأطفال.
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 الفرع الثاني: المؤشرات الديموغرافية

ليل تطور أربعة مؤشرات أساسية وهيتتمثل ي   ياة ، معدل الوفيات، معدل الوادات :دراسة و اأمل ي ا
ة أو 15)وهم اأفراد الذين تقل أعمارهم عن  ومعدل اإعالة ت فرضية أن هذ  65تزيد أعمارهم عن  س ة(  س

 .امؤشرات تعكس درجة التطور ااقتصادي وااجتماعي للدول
 السكانحجم أوا: 

سبة لأسر الفقرة ياحظ ارتفاع عدد أفرادها  صائص الدموغرافية هو زيادة حجم السكان، فبال من بن ا
صول على طفل إضاي حسب اعتقاد اأبوين،  فاض تكلفة ا اء لأسر ماديا  باإضافةنتيجة ا إ مساعدة اأب

د امرض  ،بالعمل امبكر جم هي خوخة، وكذلك ااعتقاد أن اأسر  والشيوكذلك توقع رعايتهم لأبوين ع كبرة ا
خفض  ال أين ي سبة لأسر ميسورة ا دث العكس بال فاض دخلها. و اأمل ي العمل امستقبلي بالرغم من ا

 متوسط عدد أفرادها.
 نسبة اإعالة العمريةثانيا: 

ة وتزيد أعمارهم عن  15هي نسبة إاا امعالن )أي اأفراد الذين تقل أعمارهم عن  ة( إ  65س س
ة إ  15موع السكان أو اأفراد الذين هم ي سن العمل )أي الذين تراوح أعمارهم بن  ة(. على  65س س

دمات الصحية امقدمة وا ةالعموم ترتفع نسبة اإعالة العمرية ي اأسر الفقر  سن ا فاض الوفيات وزيادة نتيجة 
خفض فيها نسبة اإعالة العمرية.نسبة الشباب. عل ية ال ي  ى عكس اأسر الغ

د الوادة ومعدل وفيات الرضعثالثا:   العمر المتوقع ع
د امياد، والقضاء على اأمراض امستعصية وقلت  الة الصحية العامة كلما تزايد العمر امتوقع ع تتقدم ا

يد ة لأم واأطفال على حد سواء، وكذلك التغذية السليمة وفيات الرضع، كل هذا يدل على الرعاية الصحية ا
الة الصحية والظروف ااقتصادية وااجتماعية والبيئية مثل توفر خدمات  سن ا تظم. هذا دليل على  والتطعيم ام
الرعاية الصحية كخدمات اأمومة والطفولة والتحصن ضد اأمراض مثل شلل اأطفال وكذلك برامج مكافحة 

فا جبهم ا اب وعدد اأطفال الذين ت د اا سن مستوى تعليم اأمهات واأباء ونوع امهن، وعمر اأم ع ف، و
ة للشرب وخدمات الصرف الصحي. صوبة، وتوفر اميا الصا  خال فرة ا
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 : خطوط الفقرلثالمطلب الثا

ليل يعد ااعتماد على أسلوب خط الفقر لتحديد نسب الفقر أحد اأساليب  اأوسع استخداما لقياس و
د اأد مستوى امعيشة، وبالتا يسمح بإجراء  ، كونه يرتبط بتحديد ا ك الدو نسب الفقر ال يعتمد عليها الب

 امقارنات عر الزمن وبن اأقاليم.
د الفاصل بن دخل أو استهاك الفقراء عن غر الفقراء، ويعتر الفرد ف قرا إذا كان إن خط الفقر هو ا

د اأد للحاجات اأساسية الازمة للفرد، فاأفراد أو اأسر ال يكون  ت مستوى ا استهاكه أو دخله يقع 
ف على أها فقرة، واأسر أو اأفراد ال يكون إنفاقها أو دخلها فوق خط  ت خط الفقر تص إنفاقها أو دخلها 

ف على أها غر فقرة.  الفقر تص

 اأول: خط الفقر المطلقالفرع 

د اأد امطلوب من مستويات   د إ معيار ا ط الذي ا يتغر بتغر امكان والزمان، وإما يست هو ا
ااستهاك لسد ااحتياجات اأساسية، والذي يساوي إاا تكلفة السلع امطلوبة لسد ااحتياجات ااستهاكية 

الة ال ا  اجات اأساسية أو اأساسية، أي هو ا يستطيع فيها اإنسان ي ظل دخله الوصول إ إشباع ا
موع السلع الغذائية والسلع غر الغذائية الضرورية وامتمثلة ي الغذاء، امسكن، املبس، التعليم،  ،اإنفاق على 

قل، وعلى أساس ذلك فالفرد الذي يقل دخله أو إنفاقه عن ذلك يعتر فقرا  .1الصحة وال
 مكن قياس خط الفقر امطلق بااعتماد على طريقتن ما: 

 أوا: خط فقر الغذاء )الفقر المدقع(
ساب خط فقر الغذاء اك طريقتان   ما: ه

وفقا هذ الطريقة يساوي حد الفقر اإنفاق ااستهاكي الذي يكون كافيا : طريقة استهاك الطاقة الغذائية -1
ظمة مقابلة احتياجات الطاقة ال ظمة الزراعة والتغذية التابعن م ظم الصحة العامية وم غذائية احددة من طرف م

شاط. مكن تقدير  رارية الازمة للحفاظ على ال اأمم امتحدة، وال تقوم بتقدير احتياجات اأفراد من السعرات ا
رارية على أساس امعادلة التالية:  =  دالة تكلفة السعرات ا +  

 

                                                           

1
لف الدعمي، مرجع سابق، ص.    مد العذاري وهدى زوير   .47عدنان داود 



مؤرات قياس مس تو امعيشة..................................الفصل الثاي:..................................... د   ................حد

131 

 

 حيث أن:
 إاا اإنفاق على الغذاء؛ :
رارية :  سعرة حرارية للفرد العادي يوميا. 2400وامقدرة بـ استهاك السعرات ا

ادا إ امعامات امقدرة   :  bو aواست حو التا = مكن تقدير خط الفقر على ال � +  

الدنيا من السلع الغذائية اأساسية ال ا مكن لإنسان من دوها ا تسد الكلفة إذا كانت موارد الفرد 
ا أمام ظاهرة الفقر امدقع، والذي مس بصورة أساسية حقوق  ياة إا لفرة قصرة، فهذا يع أن البقاء على قيد ا

ياة، فهذا يع وصول الفرد إ أد مستوى من ا ق ي ا سب الفقر الدمومة والبقاء وي مقدمتها ا معيشة، و
اد إ تقديرات اأمم امتحدة. رارية الواحدة، وذلك بااست  امدقع على أساس تكلفة السعرة ا

ترتكز هذ الطريقة على وضع خط فقر يركز على : طريقة تكلفة ااحتياجات اأساسية )خط الفقر اأدنى( -
اجات اجات الغذائية الازمة إشباع ا اأساسية ال توفر تغذية متوازنة بأد تكلفة، ومكونات  تقدير تكلفة ا

. مكن كتابة معادلة خط  تصون ي التغذية ما يتاءم والعادات الغذائية ي اجتمع امع ددها عادة  هذ السلة 
= :1فقر الغذاء على الشكل التا ∑ � ×  

 

 حيث أن:
 خط الفقر الغذائي؛: 
 أسعار السلع. :� حزمة السلع )ااحتياجات اأساسية من السلع الغذائية بالكميات(؛ ترمز إ :

ااحتياجات تقدير خط الفقر وفق عن طريقة أكثر واقعية الطاقة الغذائية تقدير خط الفقر وفق طريقة  تعتر 
 :2ي اآي لعدة اعتبارات تتمثل اأساسية

الغذائية يقدر على أساس بيانات ااستهاك الفعلي من امواد الغذائية وليس على أن خط الفقر وفق طريقة الطاقة  -
ة، وال حددته طريقة دد وفق اعتبارات غذائية معي  ؛ااحتياجات اأساسية أساس امواد الغذائية ال 

                                                           

1
 .6-5، مرجع سابق، ص. ص. الفقر: مؤشرات القياس والسياساتعلي عبد القادر علي،   

2
مد جصاص،    يلح و  .177، ص. مرجع سابقالطيب 
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سب وفق اأسعار الفعلية ال تد - د خط الفقر أن تكلفة امواد الغذائية ي طريقة الطاقة الغذائية  فعها اأسر ع
 وليس وفق أد اأسعار لكل مادة كما تقرحه الطريقة الثانية.

 ثانيا: خط فقر الغذاء مضافا إليه احتياجات أخرى ضرورية )خط الفقر اأعلى(
ياة اإنسانية ا مكن حصرها   احتياجات الغذائية فقط، بل ي اإن ااحتياجات اأساسية ال تتطلبها ا

اجات اأخرى ال  تتعداها إ احتياجات أخرى ضرورية غر غذائية مثل السكن واملبس وامواصات وغرها من ا
تعكس امستوى امعيشي لأفراد أو اأسر، إا أن القياس الكمي لاحتياجات غر الغذائية يعتر أمر ي غاية الصعوبة 

اء على خط فقر الغذاء، حيث يتم تعديل نظرا لطبيعة هذ ااحتياجات، لذا فقد م حساب  خط فقر غر الغذاء ب
صيب اإنفاق على السلع غر الغذائية لأسر ال حققت اإنفاق على ااحتياجات  خط فقر الغذاء  بزيادته ب
= : 2ومكن كتابة خط فقر غر الغذاء على الشكل التا. 1الغذائية اأساسية � ∑ �� × � 

 حيث أن:
دمات غر الغذائية(؛  : معامل التحويل.� : خط فقر غر الغذاء )إنفاق الفقراء على السلع وا

موع خط فقر الغذاء وخط فقر غر الغذاء، أي: = ويكون خط الفقر الكلي هو  +  

 � التحويلوقد طبقت هذ الطريقة لتقدير خط الفقر ي الوايات امتحدة اأمريكية، حيث أخذ معامل 

 . 3على أنه مقلوب نصيب الغذاء ي إاا اإنفاق، وقد قدر وقتها على أنه يساوي 

سبي  الفرع الثاني: خط الفقر ال

اعية، فهو خط يتأرجح تبعا  سي من أكثر الطرق استعماا من طرف الدول الص تعتر طريقة خط الفقر ال
 مستوى امعيشة.

ة من الدخل امتوسط ي وقت ما وي زمان ما، وعموما يتم   سبة معي سي ب طبقا هذا يتحدد خط الفقر ال
سبة  د اأعلى لدخل  2/3أو  1/2استعمال ال  من السكان اأد دخا. % 10من الدخل امتوسط، أو ا

                                                           

1
 .178امرجع سابق، ص.   

2
 .5 ، مرجع سابق، ص.والسياسات الفقر: مؤشرات القياسعلي عبد القادر علي،   
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 الفرع الثالث: خط الفقر الدولي

ك  الدو خطن للفقر يتم من خاهما تقسيم اجتمع إ من يقع أغراض امقارنات الدولية اعتمد الب
ط )فقراء(، ومن يقع إنفاقهم فوق خط الفقر )غر فقراء(. يعادل خط الفقر اأول دوار/يوم، ويعد  إنفاقهم دون ا

ط الثا فيعادل  بذلك معيارا لقياس الفقر ي أشد بلدان العام فقرا، وبالتا فهو مثل خط الفقر امدقع. أما ا
ديث بيانات تقييم العملة معظم بلدان العام ما يعادل القوة الشرائية  شر و ك الدو ب دوارين/اليوم، ويقوم الب

 للدوار باستخدام سلة السلع الغذائية وغر الغذائية.
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 خاصة الفصل الثاني:
، اقتصادييعر مستوى امعيشة عن أسلوب أو طريقة للعيش، ويتضمن العديد من اأبعاد: بعد  ، بعد إنسا

طقة و  بعد سياسي، بعد وقائي وبعد ثقاي. تلف مستويات معيشة السكان من بلد آخر، وي نفس البلد من م
لية من جهة، وثروة الباد وسياستها من أخرى، ومن فئة اجتماعية أخرى، وذلك أسباب نظامية ترجع لعوامل دو 

فاض مستوى التعليم، حجم اأسرة  جهة أخرى، وأسباب غر نظامية تتعلق بالفرد واأسرة وخصائصهما مثل: ا
ضر.  وموقع اأسرة بن الريف وا

ية درستها مستوى امعيشةيعد  ظريات ي إطار امدارس والسياسات ااقتصادية امخت ظاهرة تار لفة، وهذ ال
الظاهرة ها خصوصيتها اجتمعية اإقليمية، ففي ظل البدايات اأو للفكر الرأما م إمال دراسة مستوى امعيشة 
باعتبار من امسلمات، أما ي القرن التاسع عشر فقد ميز الفكر ااقتصادي الرأما بالراديكالية، حيث أقصي 

رية  ر أحسن نظام اقتصادي مكن أن دراسة مستوى امعيشة باسم ا ظام ااقتصادي ا ااقتصادية، فحسبهم يعد ال
مو ااقتصادي مع العدالة ااجتماعية. لكن  دمج ي مستوى امعيشة  دراسةي القرن العشرين بدأت ظاهرة قق ال ت

ية كمحل اهتمام ل ظرية ااقتصادية كامتداد للتحليل ااقتصادي، ومن م وبصفة تدر ظرية ااقتصادية، وبدأ ال ل
اء تصور مثا للرفاهية ااجتماعية   ،مصطلح الفقر ا يفارق مصطلح الثروة إضافة إ ظهور أفكار كان هدفها ب

 كهدف أساسي للمجتمع، وهو ما يطلق عليه اقتصاديات الرفاهية.
ه  ظام الرأما ي ظل الفكر التقليدي، والذي ترتبت ع بروز طبقة عاملة بائسة، وطبقة باموازاة مع تطور ال

ظام الرأما بدءا بالتيار اإصاحي م الفكر اماركسي. ية، ظهر تيار فكري قوي معارضة ونقد ال ت  غ وقد بي
طلق فالقضاء على  ااشراكية أن إنتاج الثروة يصاحبه خلق للفقر من خال ااستغال والقهر والبطالة، ومن هذا ام

اصة للوصول إ  الفقر ا يتم إا ية، ومصادرة أمواهم وحرماهم من ثرواهم، وإلغاء املكية ا بالقضاء على الطبقة الغ
.  تمع مثا

قسم الفكر اإسامي مستوى امعيشة إ ثاثة أقسام مرتبة تصاعديا وهي: حد الكفاف، حد الكفاية وحد 
انطاقا من أميتها للفرد، وذلك إ ثاث مستويات مرتبة الرفاهية )مام الكفاية(، وذلك تبعا لتقسيمه للحاجات 

اجيات والكماليات  . .تصاعديا هي اأخرى، وهي: الضروريات، ا
تتباين امقاربات الفكرية ي نظرها مستوى امعيشة، وانعكاس ذلك على التوجهات والسياسات العامة 

ة مشكل ما ي ااقتصاد، ومن  ة وامطروحة معا فعة(، مقاربة اممك د: مقاربة الرفاهية )ام أهم هذ امقاربات 
اجات اأساسية، مقاربة ااستطاعة )القدرة( مية البشرية، ا ها   ومقاربة الت وقد اختلفت هذ امقاربات فيما بي
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تيجة قيقي إانتقا ك مية من امفهوم ااقتصادي الذي يركز على زيادة الدخل الفردي ا امفهوم  ل مفهوم الت
 .ااجتماعي اإنسا الذي يركز على الفرد

تلفن ما:  صول على مستوى معيشي ائق ويتعلق يتضمن مستوى امعيشة حدين   اأمرالرفاهية أي ا
يارات، أما  يارات ذات اأمية اأساسية الفقر أو بتوسيع نطاق ا تد مستوى امعيشة فهو يع انعدام الفرص وا

رية والكرامة واحرام الذات، وكذلك ، نسانلإ وهي العيش ي صحة وإبداع، والتمتع مستوى معيشي ائق، وبا
 .احرام اآخرين

قيق مستوى معيشة مرتفع  عيشةام، فاارتفاع مستوى لسكاها تسعى معظم الدول ي خططها اإمائية إ 
على التقدم احقق ي مستوى الرفا ابد من قياس ، وح تتمكن الدول من التعرف ياةيعتر من ضروريات ا

على العديد من امؤشرات: مؤشرات اقتصادية تتمثل ي نصيب الفرد من  دامستوى الذي وصلت إليه، وذلك بااعتما
، مؤشرات اجتماعية كالتعليم والصحة والسكن وشروطه، مؤشرات عدالة توزيع الدخل واإنفاقالدخل، ااستهاك و 

 . امختلفة فية كمعدل الوادات والوفيات ونسب اإعالة، باإضافة إ خطوط الفقردموغرا
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 تمهيد:

قدية على مستوى امعيشة إحدى أهم الدراسات ي إطار العاقة بن السياسات  مثل دراسة آثار السياسة ال
امية. ي هذا الشأن مو وخفض الفقر، سواء ي البلدان امتقدمة أو ال قدية  ااقتصادية وال تتدخل السياسة ال

قدي لتحقيق ااستقرار ي آسعار ما يتيح مو  قدي، بالتأثر على العرض ال لتصحيح اإختاات ذات الطابع ال
اتج و  ه. اابيأن يكون أفضل لل  للفقراء، وتوزيع الثروة احققة توزيعا عادا ا يستث الفئات اهشة واحدودة م

قدية إحدى آدوات الرئيسية إدارة ااقتصاد الكلي من خال الدور الذي مارسه وعليه، تعتر السيا  سة ال
دل القائم بن  فيف التباين ي الدخل، وخفض الفقر ي امدين القصر والطويل، فعلى الرغم من ا واها ي  ق

قدية ي اجال ااق سبية للسياسة ال زين حول الفعالية ال قدين والكي اك العديد من الباحثن ال تصادي، إا أن ه
اصل ي الدخل، كوها  فيض البطالة، والتباين ا مو و فيز ال قدية من حيث  امطالبن بدور أوسع للسياسة ال
امية ي ظل إجراءات  سن مستوى امعيشة سواء ي الدول امتقدمة أو ال إسراتيجية فعالة لتخفيض معدات الفقر و

 تكاملة. إصاحية م
 وبغرض اإحاطة باموضوع م تقسيم الفصل إ امباحث التالية:

قدية المبحث اأول:  ؛في التضخم ومستوى المعيشة آليات تأثير السياسة ال

قدية على ا المبحث الثاني: مو ااقتصادي ومستوىآليات تأثير السياسة ال  ؛المعيشة ل

قدية آليات تأثي المبحث الثالث: اة سعر الصرفعبر  مستوى المعيشةعلى ر السياسة ال  .ق

 

 
 
 
 



 النقدية عى مس توى امعيشة...............آ ليات تأ ثر الس ياسة ...............................الفصل الثالث:............................
 

137 

 

قدية في التضخمالمبحث اأول: آليات تأثير ا  مستوى المعيشة و  لسياسة ال

وات ال مرر من خاها آثار التضخم ي   راف امتغرات ااقتصادية عن مستوياها التوازنية أهم الق يشكل ا
ميز الفقر بكونه إحدى مكوناها، حيث يعد التضخم تال ي ،والسياسية ،وااجتماعية ،ااقتصاديةمكونات اجتمع 

أحد امتغرات امفسرة مستوى امعيشة ي ااقتصاديات العامية، وخاصة تلك ال تشهد تسارعا ي معداته، فهو 
 ة شدته.يشكل عاما رئيسيا مهما مكن أن يساهم ي رفع معدات الفقر وزياد

 مفهوم التضخم وآثار ااقتصادية وااجتماعيةالمطلب اأول: 

امية على  ها الدول امتقدمة وال تعتر ظاهرة التضخم واحدة من بن أهم امشاكل ااقتصادية ال تعا م
ظر عن درجة موها ومستويات تطورها، وتباين أنظمتها ااقتصادية، واختاف  فلسفاها حد سواء، بغض ال

يث مكن القول بأن موجة التضخم أصبحت ظاهرة  ااقتصادية وااجتماعية، واختاف آسباب وامسببات، 
يث أصبحت هذ الظاهرة من أهم اموضوعات  تلفة وبدرجات متفاوتة،  عامية، تسود معظم دول العام، بأنواع 

ق تل موضع الصدارة ي الدراسات ااقتصادية وال  دية.ال 

 التضخموأنواع الفرع اأول: تعريف 

موعة من الظواهر   ة، أو  اهتم ااقتصاديون بدراسة ظاهرة التضخم كاصطاح يعر عن ظاهرة اقتصادية معي
ديد تعريف دقيق هذ الظاهرة من حيث امضمون وآبعاد.  ااقتصادية، وذلك هدف الوصول إ تفسر و

 أوا: تعريف التضخم
ا يوجد اتفاق بن ااقتصادين حول تعريف  إا أنه التضخم ظاهرة ااهتمام امتزايد بدراسةعلى الرغم من  

دمات ، فقد عرف التضخم بأنههذ الظاهرة قود لكمية أقل من السلع وا  .1مطاردة كمية كبرة من ال
قد سواء على امست كما يعرف أيضا بأنه  .2وى احلي أو الدوتد القدرة الشرائية لوحدة ال

دمات عر الزمن كما مكن تعريفه أيضا بأنه  .3ارتفاع أسعار السلع وا

 

                                                 
مد نوري الشمري، مرجع سابق، ص.  1  .389ناظم 

2 Alain Siaens, Monnaie et Finance, édition A. de Boeck, Bruxelles, 1981, p. 130. 

Rudiger Dornbusch et autres, Macroéconomie, 2
éme

 édition, Dunod, Paris, 2002, p. 233. 3   
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قدية امتداولة، ما يؤدي إ ارتفاع الطلب على  إضافة إ ذلك عرف التضخم بأنه ازدياد حجم السيولة ال
تج عن ذلك ارتفاع ي  سبة لكمية السلع امعروضة للبيع، في  .1أسعار السلعااستهاك بال

ارتفاع مستمر ي امستوى العام لأسعار، والذي يتسبب ي تد  انطاقا ما سبق مكن تعريف التضخم بأنه
قد.  القدرة الشرائية لوحدة ال

مل ي طياته العديد من اماحظات، وال تتمثل فيما يلي:   إن التعريف السابق 
ر ي امستوى العام لأسعار، وهذا ا يع أن يكون اارتفاع ي كافة أسعار أن التضخم هو اارتفاع العام وامستم ـ 1

ب أن يكون مستمرا، وأن يستبعد اارتفاع مرة  ا العام  خفض، وإما اا دمات، إذ أن بعضها قد ي السلع وا
 ؛2واحدة فقط

ى العام لأسعار نتيجة ارتفاع كافة ليس كل ارتفاع ي آسعار مكن أن يكون ظاهرة تضخمية، فزيادة امستو  ـ 2
قيقية، أي أنه  سبية أو ا دمات ي اجتمع لن يؤدي إ اختال ي آسعار ال فاض ي أسعار السلع وا رد ا

قود ائزي قيمة ال فاض ي القدرة الشرائية  قيق أي ا  ؛ ، نتيجة ارتفاع مداخيلهم3هادون 
اياها آليات توقفها، فالزيادة ا مكن اعتبار زيادة آسعا ـ 3 مل ي ث ر ظاهرة تضخمية إذا كانت هذ الزيادة 

ضع لتطور أسي مع أن الزيادة تؤدي إ زيادة أخرى دون أن تتوفر آليات التوقف  ،التضخمية هي تلك ال 
 الذاي هذ الظاهرة.

 أنواع التضخم ثانيا:

اك العديد من أنواع التضخم، إا أن هذ  فصلة عن بعضها البعض، فقد يتضمن نوع ما  ه آنواع ليست م
 من التضخم نوعا أو أنواعا أخرى، كما أن حدوث أحد آنواع قد يفضي إ حدوث نوع أو أنواع أخرى.

دث ي قطاع ااستهاك عن التضخم : التضخم حسب القطاع الذي يحدث فيه -1 تلف التضخم الذي 
شأ ي قطاع ااستث د ي هذ التفرقة إ القطاع الذي الذي ي وعن من التضخم ويست ز بن هذين ال مار، ويفرق كي

قسم التضخم إ نوعن ا ي  :4دث فيه التضخم، ومن ه

                                                 
شر والتوزيع، القاهرة، علم ااقتصاد العامفؤاد حيدر،  1 امعية للدراسات وال  .145، ص. 2002، امؤسسة ا

 .363مايكل ابدمان، مرجع سابق، ص.  2

3   : مد الفو -ارجع إ ب عوض اه وأسامة  قدي ، زي قوقية، بروت، والمصرفيأساسات ااقتصاد ال لي ا شورات ا  ؛ 249ص.  ،2003، م
مود شهاب،  -   قود والمالدي  درية، اقتصاديات ال ديدة، اإسك امعة ا  ؛ 71، ص. 2002، دار ا
مود شهاب -   دي  مد الفو و وكأسامة  قود والب درية،، مبادئ ال ديدة، اإسك امعة ا  .79، ص. 1999 ، دار ا

 .366-365أمد زهر شامية، مرجع سابق، ص. ص.  4
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دث ي سوق أو قطاع سلع ااستهاك، حيث يس  التضخم السلعي -أ ِهل هذا التضخم : وهو التضخم الذي 
صول تجي السلع ااستهاكية ا  .على أرباح قدرية عالية على م

تجن ي  التضخم الرأسمالي: -ب قق للم شأ ي سوق أو قطاع سلع ااستثمار، والذي  وهو التضخم الذي ي
اعات سلع ااستثمار أرباحا قدرية.  ص

شأ   وع من التضخم ي ي"، وهذا ال ز بن نوعي التضخم السابقن ويطلق عليه اسم "التضخم الر مع كي ج
زئي،   ،عامة نتيجة لزيادة ااستثمار عن اادخاربصفة  ز إ نوعن آخرين من التضخم ما الكامل وا كما يشر كي

يث  ميع عوامل اإنتاج،  ققت ي ااقتصاد حالة التوظيف الكامل  أما آول فهو تضخم حقيقي وهو يسود لو 
اسب ماما مع تصبح فيه مرونة عرض هذ العوامل صفرا، فإذا ازدادت كمية ا قود فإن آسعار سرتفع معدل يت ل

قود وال يصحبها زيادة ي نفقات اإنتاج  د الزيادة ي كمية ال وع الثا فيظهر ع قود، أما ال الزيادة ي كمية ال
 . 1للوحدة، وزيادة ي حجم اإنتاج ي نفس الوقت

ي -2 ز حسب هذا امعيار بن نوعن من التضخمميز ك: التضخم حسب درجة التشغيل في ااقتصاد الوط  :2ي
ز التضخم غير الحقيقي: -أ دث قبل الوصول إ مرحلة التشغيل  على اارتفاع ي آسعار يطلق كي الذي 

زئي، حيث ترتفع آسعار مع زيادة الطلب الفعلي وزيادة  قيقي أو التضخم ا الكامل ي ااقتصاد، التضخم غر ا
دمات امتاحة للشراء مصحوبة حجم التشغيل، أ ي أن زيادة الطلب الفعلي تؤدي إ زيادة الطلب على السلع وا

ي د، الذي  بارتفاع ي مستوى آسعار، وهذا اارتفاع ي آسعار ليس ضارا، ولذلك يطلق عليه أحيانا التضخم ا
 .يشجع امستثمرين ورجال آعمال على زيادة ااستثمار

دث بعد وصول ااقتصاد إ مرحلة التشغيل قي: التضخم الحقي -ب يطلق على اارتفاع ي آسعار الذي 
دمات امتاحة للشراء، وذلك انعدام  الكامل، حيث ا يصاحب الزيادة ي الطلب الفعلي زيادة ماثلة ي السلع وا

تجات، ما يسبب ارتفاعا ي امستوى العام لأسعار.  مرونة عرض ام
اك تضخم دون أن يصاحبه : ب درجة إشراف الدولة على اأسعارالتضخم حس -3 وفق هذا امعيار قد يكون ه

اهات تضخمية ي آسواق، ومع ذلك فإن آسعار ا ترتفع  ارتفاع ي امستوى العام لأسعار، فقد توجد فعا ا
ط  اق ثاثة أنواع من التضخم:نظرا لتدخل الدولة وإشرافها على جهاز آسعار، ويدخل ي هذا ال

                                                 

 
 .43، ص. 2002، دار غريب، القاهرة، عاج التضخم والركود ااقتصادي في اإسامدي عبد الفتاح سليمان، 1
 
 .366أمد زهر شامية، مرجع سابق، ص. 2
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رى حالة التضخم ال يعيش التضخم الطليق: -أ ، إذا م تتدخل السلطات العامة أو الدولة ي  ها ااقتصاد الوط
مو وع من التضخم يظهر أثر  وتركته ي حرا طليقا، فستكون أمام ما يعرف بـ "التضخم الطليق أو امفتوح". وهذا ال

فقات ال تتمتع  عكس ي شكل ارتفاع ي آجور وغرها من ال بصورة مباشرة ي شكل ارتفاع ي آسعار، م ي
 ؛ 1بشيء من امرونة، ومن م ترتفع الدخول عموما

ياة ااقتصادية،  وت:التضخم المكب -ب وع من التضخم ي آقطار ال تتدخل حكوماها ي ا دث هذا ال
عها من اارتفاع أو تسمح ها باارتفاع ي حدود  وتعمل على تثبيت آسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية، وم

ا واضح ارتفاعها بشدة لو  ر، أو تقوم ضيقة ي خال فرة من الزمن، بالرغم من وجود ا تركت لقوى السوق ا
وا من احافظة على  فيض الضرائب امقررة عليهم، و ذلك ح يتمك تجن، أو  كومة بتقدم أمانات مالية إ ام ا

سبة للسلع الضرورية.  صوص بال دث هذا على وجه ا تجاهم ثابتة، و  أسعار م
قدي ي شكل زيادة كبرة ي هذ الدخول، دون التضخم الكامن يصيب الدخل الو  التضخم الكامن: -ج ط ال

شأ  فذا طبيعيا ها ي شكل زيادة ي اإنفاق على سلع ااستهاك وااستثمار، أي أنه ي د م أن يسمح ها بأن 
نتيجة تضخم ي الدخول ا يصاحبه تضخم ي اإنفاق، وذلك بسبب تدخل الدولة ي نظام توزيع السلع، حيث 

قود وظيفتها باعتبارها وسيلة دد لكل  الة تفقد ال ها، وي هذ ا وز له أن يشري أكثر م ة ا  فرد كمية معي
وع من التضخم ي أوقات خاصة   للتبادل، حيث تعجز من أن مكن الفرد من مبادلتها بسلع. ويسود هذا ال

روب مثا.  كا
 وفق هذا امعيار يفرق بن نوعن من التضخم ما: : التضخم حسب مصدر  -4

دث نتيجة عوامل داخلية، تتصل مجموعة ااختاات اهيكلية والوظيفية  التضخم المحلي: -أ وهو الذي 
، والسياسات ال تتبعها الدولة مواجهة تلك ااختاات؛  لاقتصاد الوط

شأ نتي التضخم المستورد: -ب جة انتقال التضخم من الدول امصدرة إ الدول امستوردة عن وهو التضخم الذي ي
 طريق التصدير. 

 مكن التمييز بن آنواع التالية للتضخم:ته: التضخم حسب حد   -5
وع من التضخم ي الزيادة امستمرة ي التضخم الزاحف -أ : يطلق عليه البعض التضخم امتدرج، ويتمثل هذا ال

ويا %3إ  %2اوح ما بن آسعار بصورة بطيئة تر   .2س

                                                 
 .40دي عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص. 1
مد نوري الشمري، مرجع سابق، ص.  2  .406ناظم 
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د حدود التضخم الماشي:  -ب اك استمرار ي ارتفاع آسعار ع دما يكون ه إ  %5دث هذا التضخم ع
ويا. 10%  س
امح التضخم الراكض: -ج  %10أي أن معدات التضخم تكون بن  ،يكون بن التضخم اماشي والتضخم ا
 .%50و

يف ومستويات كبرة ي أسعار كافة السلع، وبسرعة قد تصل التضخم الجامح )المفرط -د أ: يتمثل ي ارتفاع ع
ويا أو أكثر %50إ  يث تدخل حركة ارتفاع أسعار السلع ي حلقة مفرغة من الزيادات الكبرة وامتتالية.1س  ، 

ة، م تتد التضخم المتقلب: -ه دما ترتفع آسعار معدات كبرة لفرة معي كومية دث ع خل السلطات ا
رية ومعدات كبرة ي فرة تالية  قدية لتحد من هذا اارتفاع لفرة تالية، م تعود آسعار لرتفع من جديد  وال

 .2أخرى...وهكذا

 أسباب التضخم  الفرع الثاني:

اك م  اك من يرى أها تستر خلف الطلب، وه ن يرى أها تتعدد اآراء حول العوامل امسببة للتضخم، فه
ما يرى فريق ثالث أن السبب الرئيسي يرجع إ اهيكل ااقتصادي القائم.  تكمن وراء العرض، بي

اشئ عن الطلب  أوا:  التضخم ال
دما يزيد الطلب الكلي بسرعة أكر من العرض الكلي  دث التضخم ع ظرية جذب الطلب  ، وقد 3طبقا ل

ليله لظاهرة التضخم صورة ز ي  عن التضخم من خال الطلب، والذي يأخذ شكل حلقة حلزونية، فزيادة  قدم كي
دمات، أي حدوث فائض نقدي أكر من العرض، سيؤدي إ الزيادة ي امستوى  الطلب الكلي على السلع وا

صر العمل، ومن م زيادة معدات آجور أي  العام لأسعار، وهذ الزيادة ستدفع امشروعات إ اإنتاج وخاصة ع
اصر اإنتاج وخاصة العمل، وبالتا زيادة ااستهاك، وهذا بدور يؤدي إ زيادة  زيادة القوة الشرائية لكافة ع

:  الطلب مرة أخرى، وبالتا زيادة جديدة ي آسعار ...وهكذا. ومكن توضيح ذلك بالشكل البيا التا
 
 
 

                                                 
 .148بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص.  1

 .369أمد زهر شامية، مرجع سابق، ص. 2
 .376مايكل ابدمان، مرجع سابق، ص. 3
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اتج عن فائض الطلب8شكل رقم )  (: التضخم ال
  

 

  
 
 

 
 .بااعتماد على ما سبق من إعداد الباحثة المصدر:

أ تؤدي إ زيادة إضافية  يوضح هذا الشكل كيف أن الزيادة آو أو آصلية ي الطلب )الدائرة آو
مي للتضخم". ه ا ندخل فيما يسم ى بـ "الطريق ا ركية فإن  )الدائرة الثانيةأ وهكذا، فإذا م تتوقف هذ ا

اشئ عن العرض ثانيا:  التضخم ال

دما تلجأ عوامل اإنتاج إ زيادة   الة عن طريق زيادة ي التكاليف، وذلك ع دث التضخم ي هذ ا
صيب أكر من  ظى ب تج عن ذلك ارتفاع ي آسعار نظرا لزيادة تكاليف عوامل أسعارها لكي  اتج الكلي، وي ال

:  اإنتاج. مكن توضيح تأثر زيادة العرض الكلي على امستوى العام لأسعار باستخدام الشكل البيا التا

اشئ عن العرض9) شكل رقم  (: التضخم ال
 
 
 

 
 

 
 

شر والتوزيع، عمان،  مبادئ ااقتصاد الكلي،نزار سعد الدين العيسى،  المصدر: ، ص. 2001الدار العلمية الدولية ودار الثقافة لل
201. 

ح العرض الكلي  بقاء مع   ياحظ من الشكل بأن ارتفاع تكاليف اإنتاج يؤدي إ انتقال م
� إ �  الطلب الكلي ثابتا، فرتفع آسعار من  . 

 

 زيادة الطلب زيادة اإنتاج ارتفاع ي آسعار

 زيادة القدرة الشرائية زيادة آجور

AS 
AS1 

AD 

P 

P1 

NP1 NP   قيقي اتج الوط ا  NPال

P 



 النقدية عى مس توى امعيشة...............آ ليات تأ ثر الس ياسة ...............................الفصل الثالث:............................
 

143 

 

 نظرية التضخم الهيكلي ثالثا:
ظام   شاط ااقتصادي داخل ال ظم ال وهو التضخم الذي يرتبط بطريقة اإنتاج الرأما والقوانن ال ت

سب الثابتة  موعة العاقات وال ، ويتمثل اهيكل ااقتصادي ي  ال متد من خال الزمان وامكان بن الرأما
اطق والتيارات ااقتصادية، وترتبط بعملية إنتاج وتوزيع اموارد امادية داخل اجتمع ، فالضغوط 1القطاعات وام

ائية ي ااقتصاد  اصر الب د أسباها إما ي سلوك الع فقة أو اإنتاج، و عكس أثرها على الطلب أو ال التضخمية ي
اصر.  ،لسكان، أو شكل امشروعاتمثل: ا  أو هيكل آسواق، وإما ي مود العاقات بن تلك الع

 الثالث: اآثار ااقتصادية وااجتماعية للتضخم الفرع

قدية، فهو يرتب نتائج  نقدية له كظاهرة التضخم  من اآثار ااقتصادية وااجتماعية ما يتجاوز خاصيته ال
اء  عكس على الب  ااقتصادي وااجتماعي ومتغراته الكلية.متمايزة ت

ي الحقيقيأوا  : إعادة توزيع الدخل الوط

 مكن إيضاح آثار التضخم على أصحاب الدخول من خال التطرق إ تأثر على كل فئة من فئاته. 
صلون على دخوهم من ملكية : تأثير التضخم على أصحاب الدخول الثابتة  -1 تشمل هذ الفئة آفراد الذين 

ية والفوائد  دات وغرهاأ، وامعاشات التقاعدية واإعانات  علىآراضي والعقارات السك ااستثمارات )فوائد س
اقص سي الذي تتمتع به هذ الدخول فإن ارتفاع آسعار يؤدي إ ت الدخول  ااجتماعية وغرها، ونظرا للثبات ال

قيقية هذ الفئة  .2ا
كومات التقليل من حد ة  اول ا تعتر هذ الفئة من بن الفئات آكثر تضررا بفعل التضخم، ولذلك 
هذ اآثار وخاصة على أصحاب امعاشات، وذلك بتعديل دخوهم بانتظام لتعكس التغرات ي الرقم القياسي 

زء آ كومة غر ٓسعار امستهلك، ومع ذلك فإن ا اص ولدى ا عظم من خطط امعاشات للعاملن ي القطاع ا
ماية من التضخم ادية ا تتمتع   .3اا

وتشتمل على موظفي امؤسسات واهيئات امختلفة، وتتمتع دخول هذ : تأثير التضخم على أصحاب المرتبات -2
 .  الفئة بثبات نسي أقل من الفئة آو

                                                 
 .135 – 134سوزي عد ناشد، مرجع سابق، ص. ص.  1

 .153بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص.  2
قووود بــاري ســيجل،  3 قووديينال وووك وااقتصوواد: وجهووة نظوور ال صــور وعبــد الفتــاح عبــد الرمــان عبــد اجيــد، دار امــري ، الريــاض، والب ، ترمــة: طــه عبــد اه م

 .594، ص. 1987
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صل زيادات ي الدخول إن ارتفاع آسعار  قيقية هذ الفئة، ولكن عادة ما  اقص الدخول ا يؤدي إ ت
قيقية، وبامقابل فإن  اقص الدخول ا فيف آثار ارتفاع آسعار على ت قدية )امرتباتأ، ال قد تؤدي إ  ال

فاض مستوى آسعار، وما أن قيقية ٓصحاب امرتبات ترتفع ي حال ا اد ي  الدخول ا فاض السريع وا اا
شاط ااقتصادي واإنتاجي خاصة، فقد يتعرض  ظام الرأما يكون مصحوبا عادة بتدهور ي ال آسعار ي ال

  1البعض من أصحاب هذ الدخول إ انقطاع دخوهم نتيجة لفقداهم لعملهم.

صحاب هذ الدخول، وتتميز آجور تشكل الفئات العمالية معظم أ: تأثير التضخم على أصحاب اأجور  -3
قدية هذ  ا تغر آسعار، فارتفاع آسعار امستمر يصاحبه عادة ارتفاع ي الدخول ال فس ا بقابلية أكر للتغر ب
ها مقدرة  قدية مع ارتفاع آسعار فيتوقف على عوامل كثرة قد يكون من بي الفئة، أما مدى توافق ارتفاع الدخول ال

اد سبة قريبة من معدل ارتفاع آسعار، وبشكل سريع يتلوا ارتفاع اا ات العمالية على رفع معدات آجور ب
 آسعار مباشرة. 

سبة هذ الفئة، ٓن أصحاب امشروعات غالبا ما  :تأثير التضخم على المشروعات  -4 تلف الوضع ماما بال
قيقية خال عم لية التضخم، ٓن هذ الدخول تتزايد عادة معدل يفوق معدل ققون زيادات كبرة ي دخوهم ا

قدية ا ترتفع  فقات ال قدية اإمالية، وما أن ال اارتفاع ي آسعار، فارتفاع آسعار يؤدي إ زيادة اإيرادات ال
صل علي*مباشرة بعد ارتفاع آسعار ها أصحاب امشروعات ، وإما بعد انقضاء فرة من الزمن، لذلك فآرباح ال 

فقات. سبة أكر وبشكل أسرع من زيادة ال  سوف تزداد ب
اء ااقتصادي ثانيا:  التضخم والب

وعية  تلف هذ اآثار تبعا ل اصر آساسية للهيكل ااقتصادي، كما  تتعدد آثار التضخم على الع
ماعات وآجهزة ااقتصادية، ما يؤدي  تلف ا إ حدوث تغرات ي آداء الوظيفي التضخم ومدى رد فعل 

اصر.  لتلك الع
تعتر إعادة توزيع الثروات نتيجة للتضخم امتدادا للتغرات ي حصص فئات اجتمع من : إعادة توزيع الثروات -1

قيقية خال التضخم قد تقوم بالتصرف ي جزء من ثروها  فضت دخوها ا قيقي، فالفئات ال ا اتج الوط ا ال
مط اأ ديد و كلها بالبيع، هدف احافظة على مستوى معن من ااستهاك اعتادت عليه سابقا، أو مسايرة ال

. ومن آسباب ال تدفع أصحاب هذ اممتلكات إ بيعها هو ارتفاع قيمتها لاستهاك الذي أفرز التضخم
                                                 

قديةمروان عطون،  1 ظريات ال ة، ال طي شر، قس  .190ص.  ،1989، دار البعث للطباعة وال
تلف عن بعضها من حيث قرب أو بعد نسبة ارتفاعها من م * فس معدل ارتفاع آسعار بل معدل أقل، وإن كانت  فقات ب عدل بشكل عام ا ترتفع ال

 ارتفاع آسعار.
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تقل ،رتفاع ي امستوى العام لأسعارمعدات تفوق اا قيقية  وهذا ت اقصت دخوها ا ملكية هذ آصول من فئة ت
قيقية بفعل التضخم.  إ فئة تزايدت دخوها ا

ن،  ن واستفادة امدي سارة بالدائ اق ا قود بسبب التضخم، يؤدي إ إ فاض القوة الشرائية لل إن ا
دما تطول آجال مثل هذ الديون، أما مقدار خسارة الدائن أو ربح  ما:  1امدين فإنه يتوقف على عاملنخاصة ع

 معدل التضخم ومعدل الفائدة.
يؤدي التضخم إ حدوث ارتفاعات مستمرة ومتتالية ي مستويات : تأثير التضخم على جهاز اأثمان -2

سبة أعلى من غرها،  اك سلع ترتفع أسعارها ب سبة لكل السلع، فه آسعار، إا أن هذا اارتفاع ليس واحدا بال
 وهذا ما يطلق عليه "آثر التموجي للتضخم"

سبة أكر من أسعار 2 . فعادة ما ترتفع أسعار السلع ااستهاكية ب
سبة  سبة للقطاعات ااستهاكية يكون أكر من هامش الربح بال السلع اإنتاجية، ويع ذلك أن هامش الربح بال

عكس ذلك على مقدرة القطاعات  ااستهاكية ي التمويل الذاي، باإضافة إ حصول للقطاعات اإنتاجية، وي
قق معدات مو مرتفعة، وذلك مقارنة  اصر إنتاجها )آجور، الفوائد وآرباحأ على دخول مرتفعة، ومن م  ع
خفضة، ولن تتوفر ها اإمكانيات امالية لزيادة ااستثمار، فيحدث مو  قق أرباحا م بالقطاعات اإنتاجية ال 
متواضع ي هذ القطاعات آخرة من جهة، كما أن توزيع الدخول ي داخل تلك القطاعات يتم لصا رأس امال 

 .3)آرباح والفوائدأ على حساب العمل )آجورأ من جهة أخرى
صيص وتوزيع اموارد ااقتصادية لصا القطاعات    دث تدهور ي كفاءة جهاز الثمن ي عملية  وبذلك 
هاز عن الر شادة ااقتصادية. ااست  هاكية، وبذلك يبتعد هذا ا

اعية، : تأثير التضخم على هيكل التسويق والتوزيع  -3 شيط الدورة التجارية والص يؤدي التضخم عادة إ ت
ملة أو اإنتاج، ويتجاو  وات التسويق وتزداد أسعار التجزئة بصورة أكر من أسعار ا ز الربح فتزدهر التجارة وتزداد ق

اعي، ويتعدد الوسطاء وترتفع نفقات التسويق، ومن م يزيد تضخم آسعار.   التجاري الربح الص
ه يرفع من القيمة   اري مكلف ا يضيف قيمة مضافة حقيقية للسلع، ولك فالتضخم يساهم ي خلق قطاع 

قدية ٓسعار السلع، وهو عادة قطاع ذو كفاءة اقتصادية متواضعة  .4ال
 

                                                 
 .255، ص. مرجع سابق، أسعار صرف العماتمروان عطون، 1

2 J. Huston Mc Culloch, Money and inflation, Academic press, New york , 1982, p. 95. 
 .142سوزي عد ناشد، مرجع سابق، ص.  3

  .215ص.  مرجع سابق، ،سلمان بوذياب 4
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 : التضخم والتوازنات ااقتصادية الكبرىثالثا
 يؤثر التضخم على التوازنات ااقتصادية الكرى من خال ما يلي:  
مو ااقتصادي -1  :تأثير التضخم على ال
ه من آثار   جم ع فاضهما لفئة أخرى، وما ي قيقي والثروة إ زيادهما لفئة وا تؤدي إعادة توزيع الدخل ا

دثها على مستوى ااقتصاد.بعيدة امدى ع شاط ااقتصادي، باإضافة إ اآثار امباشرة ال   لى ال
دما يكون ااقتصاد بعيدا عن مستوى التشغيل الكامل:  -أ تزداد مرونة اإنتاج، ٓن ارتفاع آسعار مكن أن ع

قق لرؤوس آموال اموظ اسبة من آرباح ال ا تقل  يقابله زيادة ي اإنتاج، طاما كانت هذ الزيادة  فة امعدات ام
اات التوظيف آخرى.  كثرا عن 

دما يقرب ااقتصاد من مستوى التشغيل الكامل:  -ب ا تقرب مرونة اإنتاج من الصفر، ما يزيد ي حدة ع ه
بغية بيعها بعد فرة لتحقيق اارتفاع ي آسعار، ويؤدي إ انتشار امضاربة، وقيام رجال آعمال بتخزين السلع 

أرباح أكثر، وهذا بدور يزيد ي ارتفاع آسعار، كما تتجه رؤوس آموال إ امضاربة بآراضي والعقارات. وتتميز 
فع على ااقتصاد،  هذ الفرة أيضا بانصراف رجال آعمال عن توظيف أمواهم ي استثمارات طويلة آجل تعود بال

قيق الربح، وبالتا قد يتوقف إنتاج السلع ااستهاكية ذات ااستهاك الواسع ال قد تعمد ٓن اهدف يصبح 
ة زادت دخوها زيادات   ميد أسعارها، ويتجهون إ إنتاج السلع الكمالية ال تستهلكها فئات معي كومة إ  ا

يف الكامل كلما زادت حد ة هذ كبرة خال التضخم، الذي كلما اقرب ااقتصاد أكثر من مستوى التوظ
شاط ااقتصادي  .1التغرات، وانعكست آثارها سلبيا على ال

اك عاقة عكسية بن مستوى البطالة : العاقة بين التضخم والبطالة -2 من امعتقد على نطاق واسع أن ه
ح فيلبس دما يكون معدل ال ،"ومستوى التضخم ي ااقتصاد وهذا ما يطلق عليه "م بطالة مرتفعا يكون معدل فع

كمها توقعات آفراد ومعدي  خفضا والعكس صحيح، وي ظل السياسات ااقتصادية فإن هذ العاقة  التضخم م
ويرجع السبب وراء توقفها إ  ،يالسياسات ااقتصادية. غر أن هذ العاقة توقفت خال أزمة الركود التضخم

انب عامل التوقعات.  صدمات العرض 
اصر اإنتاج ما يرفع : العاقة بين التضخم وسعر الصرف -3 قدي ارتفاع ي أسعار تكلفة ع تج عن التضخم ال ي

دئذ يراجع الطلب  ، ع افسية أمام السلع امستوردة ال تباع بأسعار أد ية، فتراجع قدرها الت أسعار السلع الوط

                                                 
شر، عمان، ااقتصاد الكليأمد آشقر،  1  .316، ص. 2002، الدار العلمية ودار الثقافة لل
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ارجية، فتراجع ا ية ي آسواق ا ية لصا السلع على السلع الوط لصادرات كما يراجع الطلب على السلع الوط
تج عن ذلك عجز ي اميزان التجاري.، امستوردة  فيتزايد ااستراد وي

ن إ التخلي   قدي، وهذا ما يدفع امواط قد الوط تراجع بذات معدل التضخم ال إن القدرة الشرائية لل
صول على  ية مقابل ا بية، وذلك للحفاظ على قدرهم الشرائية، فيزداد الطلب على عن العملة الوط عمات أج

ية مقابل  ية، ما يؤدي إ تدهور ي سعر صرف العملة الوط العمات الصعبة، ويرتفع سعر صرفها مقابل العملة الوط
بية  . 1العمات آج

وات تأثير التضخم على مستويات المعيشة  المطلب الثاني: ق

يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية ال تؤثر بشكل سلي على معدات الفقر، حيث ترز بوضوح آثار على  
اقص قدرة هذ الفئات على  فئات اجتمع ال توصف محدودية دخوها وتد مستوياها امعيشية، خصوصا ي ظل ت

آخرى ذوي الدخول امرتفعة، وتتضح تبعات  ماية نفسها ومقاومة الضغوط التضخمية مقارنة مع فئات اجتمع
مو ااقتصادي والتفاوت  اي ال التضخم وتداعياته على معدات الفقر من خال تأثراته امباشرة وغر امباشرة عر ق
حو الذي يضمن  ة التضخم وإدارته على ال قدية معا ي توزيع الدخول، آمر الذي يقتضي من صانعي السياسة ال

سن من مستواهم امعيشي. التوز  دم وضعية الفقراء و قيق معدات مو اقتصادي   يع العادل للثروات، و

مو ااقتصادي وتأثير على مستوى المعيشة اة ال  الفرع اأول: تأثير التضخم عبر ق

د من الفقر، ورفع   مو ااقتصادي السريع وامتواصل ي ا مستوى تؤكد معظم التجارب الدولية قدرة ال
 معيشة السكان من خال الرفع من نصيب الفرد من الدخل القومي.

مو   دلية ال تربط معدات التضخم بال ظر حول طبيعة العاقة ا على الرغم من اختاف وجهات ال
خفضة، بعكس تأثر اي معدات التضخم ام ا التأثر اا  ااقتصادي، إا أن معظم ااقتصاديون ميلون با
قد  دوق ال السلي معداته امرتفعة، وهذا ما أثبتته دراسة قام ها كل من غوش وفيليبس على البلدان آعضاء ي ص

ك الدو على  ، كما أكد ذلك الدراسة ال أجراها الب وال توصل من  ،1992-1960بلدا للفرة  127الدو
فاضا خفيفا ي متوسط  %25و %20خاها إ أن ارتفاع معدات التضخم ما يراوح بن  ويا قد سبب ا س

مو ااقتصادي، إا أن ارتفاع معدات التضخم ما بن  فاض  %30و %25ال قد كان له انعكاس واضح ي ا

                                                 
 .148-147فؤاد حيدر، مرجع سابق، ص.ص.  1
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د مو سالبة ع مو ااقتصادي، وأصبحت معدات ال سبة امذكورة أي  معدات ال معدات التضخم ال تزيد على ال
30%

د سيادة حاات ارتفاع آسعار ما يزيد عن 1 تن متتاليتن، فإن أزمة التضخم تؤدي إ  %40، وع مدة س
 حالة الركود التضخمي.

ادا إ ما سبق  مو ااقتصادي وما ،است اهن للعاقة بن التضخم وال ا سلي مكن التمييز بن ا : ا
اي. ا إ  وا

خفضة )أوا: ااتجا اايجابي   (حالة معدات التضخم الم
ي" أحد العوامل احفزة لتحقيق مو  خفضة للتضخم أو ما يطلق عليه "التضخم التدر يعد وجود معدات م

ويل امدخرات الصغرة إ رأس  مال نقدي، وتسهيل اقتصادي متسارع، وذلك من خال تشجيع ااستثمار و
لق طريقا إضافيا للتوسع ي اائتمان، وبالتا يساعد على التحكم  ح القروض، ما  فيف الضغط على م عملية 
ويل جزء أكر من آرباح  ي الدورة ااقتصادية بإطالة فرة اانتعاش والتحكم ي آلية تكوين آسعار، متيحا بذلك 

صول على تراكم للثروات زيادة اادخار، ما يؤدي إ تراكم رأس إ رأس امال، وبالتا يتط لب آمر من أجل ا
مو ااقتصادي  .2امال وتسريع ال

ة وراء توليد   سبة العظمى من فقراء العام، وبسبب تباين اآليات الكام امية ال تساهم بال سبة للبلدان ال بال
خفضة للتضخم، ونتيجة ااختا يتها اهيكلية، وما أفرزته من تشوهات ي الب امعدات ام ات امتأصلة ي تركيبة ب

خفضة من التضخم واستثمارها لتحقيق  ااقتصادية وااجتماعية، وبالتا تصبح عملية السيطرة على امعدات ام
مو ااقتصادي مسألة يشوها الكثر من عدم اليقن، كما أن الفقراء امية هم  مستويات مرتفعة من ال ي البلدان ال

ا التضخم ما هو عليه ي البلدان امتقدمة  .   3أكثر حساسية 
 ثانيا: ااتجا السلبي )في حالة معدات التضخم المرتفعة(

مو ااقتصادي من خال تأثرها ي تقييد   فيض معدات ال مارس معدات التضخم امرتفعة دورا فاعا ي 
قود ااستثمار الذي يعد  فاض ي قيمة ال العامل احدد آول له، فارتفاع معدات التضخم وما يسببه من ا

سابات اادخارية  و تثبيط اميل لشراء آصول امالية، أو ااحتفاظ با ا السر  سيدفعان بالوحدات ااقتصادية با

                                                 
وث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد التضخم وآليات تأثير في معدات الفقرأمد فتحي عبد اجيد وبشار أمد العراقي،  1 لة   ،

 .75، ص. 2008، بروت، 42
2 Joseph H. Haslag, Output, growth, welfare and inflation: a survey, Economic review, 2

nd
 quarter, 1997, p. 12.

 
 

  .74أمد فتحي عبد اجيد وبشار أمد العراقي،مرجع سابق، ص.  3
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فاض نسب اادخار  عكس ي نقص التمويل الازم لاستثمار، فا ي ظل التضخم سيؤدي إ خفض الذي ي
مو ااقتصادي.  اإضافات إ رأس امال، ومن م خفض معدات ال

إن اارتفاع امستمر ي امستوى العام لأسعار يؤدي إ شيوع حالة من عدم التأكد ي حساب التكاليف  
قيقية امستقبلية، دافعة الوحدات ااقتصادية إ التخلي عن تلك امشاريع ا تائج ا قيقها لل متميزة بطول فرة 

خفضة، حيث أن ارتفاع معدات  شاطات ااقتصادية ذات فرات اسرداد رأس امال ام و ال ا  امرجوة، واا
شاط  اات ال و  التضخم ستدفع اموارد ااقتصادية إ اابتعاد عن بعض القطاعات ااقتصادية، واميل 

رعة دوران رأس امال، وارتفاع معدات آرباح، متجاوزة مدى أميتها ومسامتها ي توليد ااقتصادي ال تتميز بس
 .  1قيمة مضافة، أو توظيف قوى عاملة جديدة

مية ااقتصادية، ومضاعفة تكلفتها، وتبديد عوائدها من خال   كما يساهم التضخم ي تعويق عملية الت
قة ي العملة الصعبة، وارتفاع اميل إ ااستهاك، وزيادة أعباء الديون فيض القوة الشرائية للدخل، وإضعاف الث

انبيها ااقتصادي وااجتماعي. مية  ارجية، ومن م تشويه مسار الت  ا
قيقي من خال تأثر غر امرغوب فيه ي الكفاءة   إضافة إ ما سبق، يؤثر التضخم سلبيا على ااقتصاد ا

فاض كمية العمل امستخدم  ااقتصادية، عن طريق تعبئة اموارد ااقتصادية وإمكانية استخدامها بفاعلية، حيث أن ا
فاض مستوى  فاض العائد على رأس امال، ومن م ا اصل ي نسب التضخم سيؤدي إ ا استجابة لارتفاع ا

دي اتج ا اي بن ال ادا إ اافراض القائل باارتباط اا  .2لرأس امال مع كمية العمل اإنتاج است

اة توزيع الدخل و  علىالفرع الثاني: تأثير التضخم   على مستوى المعيشة أثرق

مو ااقتصادي شرطا ضروريا ومهما لتقليص الفقر ورفع مستوى معيشة آفراد، غر أنه ا   يعد شرطا  يعد ال
ا تقليل التفاوتات ااقتصادية  يقرن بسياسات اقتصادية تعيد توزيع كافيا لتحقيق ذلك ما م الدخل با

وااجتماعية، وتوليد آلية مضادة آليات اإفقار، حيث أن ارتفاع متوسط دخل الفرد بافراض بقاء تفاوت امداخيل 
دث توسعا ي انتشار الفقر كما  مو ااقتصادي سلبيا ما  د من الفقر، ويصبح تأثر ال على حاله سيقود إ ا

 دما يصاحبه تدهور ي توزيع الدخل.ونوعا ع
ما سبق، يتضح أمية الدور الذي مكن أن مارسه التباين ي توزيع الدخل ي توسيع دائرة الفقر، حيث  

يا ي  أشارت معظم الدراسات ااقتصادية إ أن سوء توزيع الدخل والثروات يشكل أحد العوامل ال سامت تار

                                                 
 .75امرجع السابق، ص.  1

2
 Joseph H. Haslag, op. cit, p. 15.  
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فيض معدات الفقر بصورة واضحة،  ظهور وتعميق الفقر، وأن أي اولة لتقليص التباين ي الدخول رما يقود إ 
عكس  ا تعزيز التباين سي وبالتا فإن اختال التوازن ي امتغرات ااقتصادية ال تعمل على إعادة توزيع الدخل با

يث يزيد من معداته  .1سلبا على الفقر، 
دثه من هدم  تتأتى أمية دور التضخم ي  التأثر غر امرغوب فيه ي معدات الفقر، وذلك من خال ما 

ا تعميق التفاوت ي توزيع  للعاقات وآوضاع الداخلية بن الطبقات والفئات امختلفة ي اجتمع، ودفعها با
لدخل بن الفئات والشرائح الدخل وارتفاع درجة الامساواة فيه، حيث مارس التضخم دورا أساسيا ي إعادة توزيع ا

قدية لتلك الفئات، وغالبا ما يكون ذلك ي  ااجتماعية امؤلفة للمجتمع، نتيجة ما يسببه من تفاوت مو الدخول ال
قيقية من التآكل من  غر صا الطبقات آضعف اقتصاديا ي اجتمع، باعتبار أهم أقل قدرة على ماية دخوهم ا

ية مقارنة بطبقات اجتمع آخرى، حيث أن ارتفاع معدات التضخم ستعمل على خفض جراء الصدمات التضخم
امستويات امعيشية لأفراد خصوصا لذوي الدخول احدودة، ال غالبا ما تأي اارتفاعات ال تصيب دخوهم نتيجة 

 .2ارتفاع امستوى العام لأسعار معدات أقل من معدات التضخم

اة الدخل الحقيقي أصحاب الدخول الثابتة و  عبرتأثير التضخم  الفرع الثالث:  على مستوى المعيشة أثرق

قيقية، وذلك انطاقا من معادلة الدخل   إن التأثر آول وامباشر للتضخم يكون على حساب الدخول ا
قيقي، حيث أن:  ا

قدي(/ المستوى العام لأسعار  الدخل الحقيقي= الدخل ااسمي )ال
ه بالتضخم مع بقاء الدخل اامي ثابتا   يع هذا أن أي ارتفاع ي امستوى العام لأسعار والذي يعر ع

قيقي. وانطاقا من امعادلة فإن التأثر السلي الكبر سوف يكون على ذوي الدخل  فاض الدخل ا سيؤدي إ ا
قدية، وهم ي الغالب موظفون حكوميون أو آخرون ذوي  الثابت، والذين ليس لديهم القدرة على زيادة دخوهم ال

عكس ي  قيقية، وال ست ات هائلة ي الدخول ا الدخل الثابت، وعليه سيكون للتضخم القدرة على إحداث تباي
 . 3ارتفاع معدات الفقر

 

 
                                                 

 .77أمد فتحي عبد اجيد وبشار أمد العراقي، مرجع سابق، ص.  1
2
 Easter and Fischer, Inflation and the poor, Journal of  money: Credit and banking, April 2000, p. 6.   

صرية للدراسات العربية ، تأثير التضخم على معدات الفقر: دراسة تحليلية قياسية لاقتصاد الجزائريبن جلول خالد وسامي مال 3 لة امست  ،
 .290، العراق، ص. 53والدولية، العدد 
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قدية على معدل التضخم و المطلب الثالث:   مستوى المعيشةتأثير السياسة ال

قدية وضعف فعاليتها وكفاءها ي تصحيح يعكس استفحال ظاهرة  التضخم ي ااقتصاد عجز السياسة ال
قيق أحد أهم أهداف ا مربع السحري لكالدور امتمثل ي استقرار التشوهات وإعادة التوازنات، وبالتا العجز عن 

احية ااقتصادية وااجتماعية وال آسعار. دثها التضخم من ال ه سببا رئيسيا ي تفاقم ونظرا لْثار ال   جعلت م
فيذ   قدية دعم جهود مكافحة الفقر من خال وضع قيد الت الفقر واتساع رقعته، كان من الضروري على السلطات ال
قدية، بغية التقليل من الضغوط التضخمية وتقلبات آسعار،  كل اآليات والوسائل امتاحة ي إطار السياسة ال

 .1ة للفئات اهشةوتعزيز القدرة الشرائي
قدية اعتماد سياسة استهداف التضخم كآلية غر  قدية أكثر فعالية مكن للسلطات ال ولتكون السياسة ال

قدية مواجهة اارتفاع العام ي آسعار، عر الركيز على امعدات.  تقليدية ي اعتماد التدابر ال

  : سياسة استهداف التضخمفرع اأولال

اعات لدى واضعي السياسة يشكل التضخم خط شاط ااقتصادي ككل، فقد ظهرت ق را حقيقيا على ال
ات أن  ذ هاية الثماني قدية، كما تبن أيضا م ب أن يكون اهدف آول للسياسة ال قدية بأن استقرار آسعار  ال

الفائدة، سعر الصرف  التأثر ي التضخم بطريقة غر مباشرة عن طريق التحكم ي امتغرات الوسيطة كمعدات
قدية مب  قيق ذلك، آمر الذي دفع إ تب أسلوب حديث إدارة السياسة ال قدية م يكن فعاا ي  واجمعات ال
امية، وعرف هذا آسلوب بسياسة  على مقاربة مباشرة للحد من التضخم سواء من قبل بعض الدول امتقدمة أو ال

 استهداف التضخم.
قدية من قبل  ديثة نسبيا لتطوير أسلوب إدارة السياسة ال تعد سياسة استهداف التضخم من امفاهيم ا

وك امركزية  وقد عرف مفهوم استهداف التضخم ثاث مراحل بدأت من  ،من خال الركيز على معدل التضخمالب
قدية ،استهداف أسعار الصرف ددة معدل لتصل إ استهدا ،إ استهداف اجمعات ال اات  ف رقم أو 

 التضخم.

 

 

                                                 
زائرالعام بهدف اإقال من ظاهرة الفقر مع إشارة إلى واقع الجزائرترشيد اإنفاق من بليلة،  1 شورة، جامعة ا -2015، 3 ، مذكرة دكتورا غر م

 .105، ص. 2016
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 سياسة استهداف التضخم تعريف وظروف ظهورأوا: 
ها:تعريف سياسة استهداف التضخم:  -1  وردت العديد من التعاريف لسياسة استهداف التضخم نذكر م

قدية ال تتميز باإعان العام  عرفت سياسة استهداف التضخم بأها طاقات الرمية نظام السياسة ال لل
فاض التضخم هو اهدف طويل  ،امستهدفة، أو آهداف الكمية لزيادة مستوى آسعار واإقرار الصريح بأن ا

قدية  .1امدى آكثر أمية للسياسة ال

 .2إطار انتهاج سياسة نقدية ي ظل ظروف مقيدة كما عرفت أيضا بأها
قدية يتميز  وعرفت بأها باإعان عن اهدف الرمي كمجاات أو هدف كمي )رقميأ نظام للسياسة ال

قيق واستقرار التضخم ي امدى الطويل هو  ية واحدة أو أكثر، مع اإعان الظاهر بأن  معدل التضخم لفرة زم
قدية  . 3اهدف آول للسياسة ال

لتطوير أسلوب  ،ديثة نسبياانطاقا ما سبق، مكن تعريف سياسة استهداف التضخم بأها من امفاهيم ا 
قدية، من خال الركيز على معدل التضخم، ويتحدد استهداف التضخم ي إعان  وك امركزية للسياسة ال إدارة الب

دد قدية عن هدف رقمي  قيق استقرار ي آجل  ،السلطات ال دد معدل التضخم ي آجل القصر، و أو مدى 
 الطويل.

وك واجهت: ااستهداف سياسة ظهور ظروف -2 اعية الدول امركزية ي الب ذ الص تصف م ات م  مشكلة الثماني

قدية وسعر الوسيطة كالقاعدة امتغرات استخدام تعثر سياسة اقضن ما: الصرف لتحقيق ال مو زيادة هدفن مت  ال

فيض دت التضخم. وقد معدل ااقتصادي، و  بامتغرات التحكم على القدرة فرضية إ تلك السياسة است

اك وبأن الوسيطة،  سببن: إ السياسة هذ تعثر ويرجع آهداف. وتلك امتغرات هذ بن عاقة وثيقة ه
اقض أن -  مهور وعماء لدى اليقن عدم من حالة لق آهداف تلك بن الت ها أي آسواق بشأن ا  له م

ك مقدرة ي عدم الثقة إ يؤدي ما التحقيق، ي آولوية تعلق  فيما خصوًصا أهدافه، قيق امركزي على الب
 والتحكم فيه؛ التضخم بتخفيض معدل

                                                 
1 Englama A and Shehu, Is Nigeria ready for inflation targeting?, Journal of money :  investment and banking, 

ISSN 1450-288X, Issue 11, Euro journal publishing, 2009. 
سن س. خان،  2 قدية واستهداف تقليل التضخمأنزو كروتشي و مية، اأنظمة ال ، اجلد  ،لة التمويل والت قد الدو دوق ال ، 2000، سبتمر 37ص

 .28ص. 
3 Eser Tutar, Inflation targeting in developing countries and its applicability to the Turkish economy, 2005, p. 

01. 

http: //scholarlib.vt.edul theses/available/etd.080/2012-110233/unrestricted/thesis.pdf. 
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قدية أو القاعدة مو معدل مثل الوسيطة امتغرات أن -   من كل على ارتباطها وتأثرها قوة تتغر الصرف قد أسعار ال

اتج القومي، ومعدل مو معدل   .آخر إ وقت من التضخم ال
قدية ي عدد متزايد من الدول  ظام إدارة السياسة ال ارب استهداف التضخم ك ونتيجة لذلك بدأت أو 

دا ي ديسمر  يوزيل قيق مستوى مرتفع 1990امتقدمة بدء ب احا كبرا من حيث استقرار التضخم و ، أين حققت 
دا ي فيفري  شاط ااقتصادي، م ك ة ، تلتها امملكة امت1991لل اعية 1992حدة ي س ، م بقية الدول الص

ة   .1993آخرى كاسراليا والسويد ي س
على الرغم من أن أمانيا م تكن من ضمن الدول امستهدفة للتضخم، إا أها تعتر أول من طبق بعض  

ة  كها مثل إعطاء بعض الشفافية واا 1990امفاهيم امتعلقة بسياسة استهداف التضخم، وهذا قبل س ستقالية لب
قدية. فيذ السياسة ال  امركزي ي ت

لقد مرت سياسة ااستهداف بثاث مراحل أساسية من استهداف لسعر الصرف إ استهداف اجمعات 
قدية  م استهداف التضخم  ،ال

ذ الدول معظم أن مع الصرف: سعر استهداف -أ تصف  ي وودز بروتون نظام اهيار انتهجت م اتم  السبعي

اشئة دول بعض ظلت فقد امرن، الصرف سعر سياسة  وسيط الثابت كمتغر الصرف سعر سياسة تعتمد آسواق ال

تن امثال سبيل على الدول هذ التضخم. من للتحكم معدات ة  آرج  ، حيث1994-1998الرازيل و 1991 س

ت هذ  فرة العالية خال التضخم معدات ي التحكم من ثابت سعر صرف استخدام خال من آخرة مك

رير العامي، اما ااندماج ظل وجيزة. ولكن ي  امالية، وآزمات عر القارات، آموال تدفق وسهولة التجارة، و

و  للتحرك متزايدة ضغوط ت الثابت الصرف سعر سياسات على انتهاج تصر مازالت الدول ال تلك أصبحت
ب مرونة، أكثر صرف سعر  .خطرة أوضاع مواجهة لتج
مو التحكم استهداف -ب قدية: القاعدة ب قدية بالقاعدة التحكم يصبح الصرف أسعار رير سياسة ظل ي ال  ال

قدي ااستهداف سياسة" هذ امقاربة على أطلق الوسيط، وقد امتغر أو هو اهدف ك يقوم حيث ،"ال  امركزي الب

قدية، القاعدة مو ي التحكم أجل من مثا الفائدة كسعر بتحريك أدواته قدية أو اجاميع ال  ال أو العاقة، ذات ال

ددا  ي التحكم على القدرة أو التحكم أن السياسة هذ وتفرض .الطويل على امدى التضخم قويا معدات تعتر 
قدية تؤدي القاعدة  تلك مو ي التحكم بن درجة مباشر ربط إحداث أي التضخم، معدات ماثل ي كم إ ال

قدية القاعدة مو إمكانية وتصبح معدل التضخم، ي احقق ااستقرار ومدى القاعدة قدية اجاميع أو ال امختارة   ال
صر هي وسيطة كأهداف ك قدرة وتصبح ،آسعار استقرار هدف قيق ي الفعال الع  مدى مرهونة امركزي الب
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قدية أدوات السياسة بفاعلية التجريبية معرفته صر هو وهذا اجاميع، تلك على التأثر ي ال تج ذلك الع اسم، وي  ا

ك لدى امراكمة التجارب من كله اخ وطبيعة كوها ال امركزي الب قدي القطاع عن م  ااقتصاد وعن وامصري، ال

 .عموما

 أسباب ظهور سياسة ااستهداف ثانيا: 
اك  هاه  :1عدة عوامل ساعدت على ظهور هذ السياسة نذكر م

صيص اموارد ارتفاع معدات التضخم خال الثماني -1 مو ااقتصادي، وعلى  ات ما أثر عكسيا على معدل ال
 ااقتصادية؛

قدية، ما نتج  -2 قدية والتضخم ما خلق مشكلة لسياسة تستهدف اجمعات ال عدم استقرار العاقة بن اجاميع ال
ها لصا سياسة استهداف التضخم؛  عن ذلك التقليل من تلك السياسة والتخلي ع

قدية كاستهدافات وسيطة، وأن إ -3 اك مشكلة ي التحديد اإحصائي الدقيق للمجاميع ال اد حل هذ امشكلة ه
يط يتميز باتساع اابتكارات امالية امستحدثة ي آسواق امالية إ جانب عدم ااتفاق  أصبح أمرا معقدا ي ظل 

 حول اجموع آكثر دالة وارتباطا بالتضخم؛
دودة ح يتفادى مشكلة تضارب اا -4 ال التضخم ي فرة  ك امركزي معدل أو  ستهدافات دد الب

قديةأ؛  )كاستهداف سعر الصرف أو اجاميع ال
ية تكون غر  -5 قدي على معدل التضخم مكن ماحظتها عادة خال فرات تأخر زم أن تأثر ااستهداف ال

قدية، وكذلك نتيجة لطبيعة الصدمات ال يتعرض ها  ،دودة نتيجة لعدم استقرار ااستهدافات الوسيطة للسياسة ال
قدية ي بلوغ أهدافها بشكل الطل شاط ااقتصادي، لذا تضعف قدرة السياسة ال ب الكلي والعرض الكلي ي ال

اد آلية لتحديد معدل التضخم  قدية إ رافات ي معدات التضخم ما يستدعي من السلطة ال ه ا تج ع دوري، ما ي
راف ي معدل التضخم احقق عن امعدل ا د مستوى معن. فاا قدية ع مستهدف يتطلب ضرورة تدخل السلطة ال

ها من التحكم ي تقلبات معدل التضخم  اسبة، ما مك قدية ام راف، من خال أدوات السياسة ال إزالة هذا اا
د امستوى امستهدف.  اتج ع  وال

 

 

 
                                                 

قدية: دراسة حالة الجزائر مد نشيد بوسيالة،  1 شورة، جامعة 2013-1990استهداف التضخم كإطار إدارة السياسة ال ، مذكرة ماجستر غر م
زائر   .60-59، ص. ص. 2016-2015، 3ا
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 ااستهداف سياسة : تصميملثاثا
قدية على التحكم ي نسبة التضخم أو امدى ترتبط فعالية استهداف التضخم مدى قدرة السلطة  ال

قيق هذا الغرض وح تكون سياسة  قدية ي امدى الطويل، ٓجل  امستهدف كهدف أساس للسياسة ال
موعة من الشروط.  ااستهداف أكثر فعالية، وجب توفر 

صالشروط العامة استهداف التضخم:  -1 ب أن تتميز ها نع بالشروط العامة تلك امعاير أو ا ائص ال 
ية ح مكن أن نقول أها تستهدف التضخم، فإذا نقص شرط من هذ الشروط ي أي بلد ا نستطيع  الدولة امع

كم على أنه يستهدف التضخم، تتمثل هذ الشروط فيما يلي  :1ا
ال مستهدف معدل التضخم ي آجل امتوسط تلتزم  -أ قدية التزاما اإعان عن هدف رقمي أو  موجبه السلطة ال

ا بتحقيقه؛  صر
قدية مقارنة بآهداف آخرى؛ -ب  التزام مؤسساي يقر بأن استقرار آسعار هو اهدف آساس للسياسة ال
بؤ معدل التضخم ي امستقبل، وكذلك  -ج تلف امتغرات ااقتصادية ال تساهم ي الت توفر معلومات شاملة عن 

 الازمة لتحقيق ذلك؛اآليات 
قدية؛ -د ك امركزي الشفافية حول اسراتيجية السياسة ال  ري الب
قيق هدف استقرار آسعار.  -ه ك امركزي للمساءلة حول مدى التقدم ي   إخضاع الب
ب أن تتوفر ي دولة ما الشروط اأولية استهداف التضخم:  -2 ح تكون تتمثل ي تلك امعاير امبدئية ال 

لسياسة ااستهداف فعالية أكر ي تطبيقها، وعلى عكس الشروط العامة فإن استهداف التضخم مكن أن يكون 
فعاا ح ي حالة عدم توفر بعض الشروط الازمة لتطبيقه. توجد ثاثة شروط أولية لفعالية سياسة ااستهداف 

 :2وهي
ك المركزي:  -أ آساسية استهداف التضخم من خال إعطاء استقالية كاملة  يعد من امتطلباتاستقالية الب

ك  يا عدم قيام الب خفض، وتع ضم قدية للوصول إ هدف التضخم ام ر ٓدواته ال ك امركزي للتعديل ا للب
قدي؛ كومية من خال التوسع ال  امركزي بتمويل عجز اميزانية ا

قدية: -ب استهدافات أخرى مثل آجور أو مستوى التشغيل أو سعر  انعدامأي  وجود هدف وحيد للسياسة ال
قيق استقرار آسعار على امدى الطويل؛ ،الصرف اامي  ال تتعارض و

                                                 
 .61امرجع السابق، ص.  1

مد بن أمد،  2 وي  ملتقى، ورقة مقدمة للسياسات استهداف التضخم كآلية للحد من التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجيزيدان   17الس
ليجي: الواقع امأمولأ، الرياض، ماي   .6، ص. 2009معية ااقتصاد السعودية )التكامل ااقتصادي ا
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قدية ومعدل التضخم -ج بؤ ها.وجود عاقة مستقرة بين أدوات السياسة ال  : وأن تكون قابلة للت

قدية الفرع ال  ى المعيشة في اأجل القصيرعلى مستو ثاني: تأثير السياسة ال

وات التالية:   دث هذا آثر عر الق
اة الدخل / البطالة  أوا: ق

فيف معدات الفقر ورفع مستويات امعيشة، فاإجراءات   قدية صعوبات كبرة ي  تواجه السياسة ال
قدية وامؤدية إ مزيد من ااستثمار، ما يدفع بتشغيل  امزيد من اموارد العاطلة واستغاها على التوسعية للسياسة ال

هاز  اجم عن مرونة ا فيض معدات البطالة، ورفع الدخول ي ظل استقرار آسعار ال حو الذي يؤدي إ  ال
و مؤقت،  فيض الفقر ي آجل القصر. هذ اإجراءات تكون صحيحة وعلى  اإنتاجي، فإن ذلك يؤدي إ 

تائج قد تكون قود إ ارتفاع مستوى  ولكن ال تلفة ي آجل الطويل، إذ يتسبب استمرار التوسع ي عرض ال
التضخم ويعود مستوى اإنتاج وااستخدام إ معداهما ااعتيادية، ومن م يعود الفقر إ معدله آول، وبذلك  

قدية التوسعية قد حققت خفضا للفقر ي آجل القصر على حس اب ارتفاع التضخم. وعلى هذا كانت السياسة ال
اع السياسة إ تب سياسة نقدية انكماشية إعادة التضخم إ مستوا اابتدائي، لتؤدي إ  آساس، قد يلجأ ص
فاض مستوى اإنتاج والوصول إ مستوى أعلى من البطالة والفقر، وعليه يكون من الضروري القبول بإحدى  ا

 .1تفاع البطالة، أو ارتفاع التضخم مع خفض البطالةالسياستن خفض التضخم مع ار 
فاض الطلب الكلي، كما أن آسعار ا   قدية اانكماشية فيعد ذلك سببا ي ا أما ي حالة اإجراءات ال

فاض  تجون ورجال آعمال بأن هذا اا ع ام فاض، إذ ابد من وقت ح يقت تستجيب على الفور هذا اا
افسية، كما أن العاطلن الباحثن عن حقيقي وليس عاب تجاهم أكثر ت عل م را، وح يعدلوا من خطط إنتاجهم 

دهم يرفضون آعمال ذات آجرة  فاض الطلب الكلي على خدماهم، وعلى ذلك  عوا فورا با عمل لن يقت
هم بأهم سيجدون فرص عمل أفضل ي وقت قريب خفضة ال تعرض عليهم اعتقادا م ، آمر الذي مدد من فرة ام

عكس على مستوى معيشتهم وعيش من يعولون، مع اإشارة أن البطالة  فاض ي عل دخوهم ي ا بطالتهم، و
 .2تصيب العاملن آقل مهارة وخرة، ليعمق التفاوت ي اجتمع وتزيد معه معدات الفقر ومظاهر

 

 
                                                 

جفي وأمد فتحي عبد اجيد،  1  .164، ص. مرجع سابقسام توفيق ال

 .99-98، ص. ص. مرجع سابقمن بليلة،  2
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اة معدات الفائدة الحقيقية  ثانيا: ق
قيقية، لتعمل على إحداث تؤدي ا  قدية اانكماشية إ الرفع من معدات الفائدة اامية وا لسياسة ال

سبة إ  تأثرات حقيقية ي خفض مستوى ااستثمار واستخدام اموارد، واسيما ي ظل امرونة امرتفعة لاستثمار بال
قدية سعر الفائدة، لتولد تأثرات مهمة ي معدات الفقر وتفاوت الد قيقية لأرصدة ال خول، كما أن زيادة القيمة ا

قيقية ٓموال امقرضن تؤدي إ زيادة التفاوت ي الدخل، واسيما ي ظل تركز امقرضن ي قمة  فضا عن القيمة ا
قدية التوسعية.1توزيع الدخل أكثر ما ي قعر سبة للسياسة ال  ، والعكس بال
اة تباطؤ معدات   التضخمثالثا: ق

اصلة ي القوة الشرائية لقيمة الدخول اامية   سائر ا يؤدي التباطؤ ي معدات التضخم إ إبطاء ا
زء  فيض التفاوت ي الدخل على اعتبار أن الفقراء يتلقون ا الثابتة، مثل رواتب امتقاعدين والتحويات، ليؤدي إ 

اء على ذلك، تؤدي السياسة  آكر من دخلهم من تلك التحويات، بامقارنة مع آفراد ذوي الدخل امرتفع. ب
افع ال يكتسبها  سبة لتفاوت الدخول ي آجل القصر. أما ام قدية اانكماشية إ تأثرات غر مرغوبة بال ال

ت والدخول الفقراء قد تتحقق من خال تباطؤ معدات التضخم ال تسمح باحافظة على القدرة الشرائية للتحويا
قدية على مستوى امعيشة ي آجل القصر.  الثابتة. وفيما يلي شكل بيا يظهر أثر السياسة ال

قدية على مستوى المعيشة في اأجل القصير (:10شكل رقم )  أثر السياسة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جفي وأمد فتحي عبد اجيد،  المصدر: ، مركز ااقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة للوطن العربيالسياسات سام توفيق ال
 .167، ص. 2008دراسات الوحدة العربية، بروت، 

 

                                                 
جفي وأمد فتحي عبد اجيد، مرجع سابق، ص.  1  .166سام توفيق ال

 معدل الفائدة

امغاات ي سعر 
قيقي  الصرف ا

 ااستثمار

 التضخم امتوقع

مو  ال

معدل الفائدة 
قيقي  ا

 ااستثمار

 البطالة

 التضخم

قيقية آجور  ا

 التباين

 معدل الفقر

قيقية  القيمة ا
 للتحويات

 التباين
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قدية على مستوى المعيشة في اأجل الطويللثالفرع الثا  : تأثير السياسة ال

قدية ي آجل الطويل ي كل من متوسط التضخم والتغر ي الطلب الكلي  ، وذلك تتحكم السياسة ال
دما تكون  مو ااقتصادي وتوزيع الدخل، ومن م ي رفاهية الفقراء، واسيما ع لتأثراها الفاعلة ي معدات ال
لق حالة من عدم التأكد وااستقرار ي ااقتصاد الكلي، فضا عن  آسواق غر مكتملة. فالتضخم امرتفع 

لق معدات  بط كل أنواع ااستثمار سواء ااضطرابات ي آسواق امالية، كما  عالية للضريبة على رأس امال ما 
ي امباشر، ليؤدي إ  فاضي إطار رأس امال البشري أو امادي، فضا عن ااستثمار آج مو  ا معدل ال

فاض مستويات امعيشة. إن ارتفاع التضخم يؤثر  ااقتصادي، واسيما ي ظل معدات التضخم امرتفعة، ومن م ا
قدية ي توزيع الدخل ي آجل الطويل من خال أربع  ي الفقراء من خال توزيع الدخل، ي حن تؤثر السياسة ال

وات رئيسية هي  :1ق
اة إعادة  التوزيع أوا: عبر ق

اصلة ي التضخم غر امتوقع ال مكن أن تؤثر مباشرة ي التباين ي   ة من التأرجحات ا اة نا هذ الق
 توزيع الدخول.

اة التخفيضات في رأس المال المادي  ثانيا: عبر ق
ا يؤدي تتسبب التخفيضات ي رأس امال امادي ي حالة من عدم التأكد، واضطرابات ي السوق اما م 

قيقية، ما يؤدي إ توسيع مستوى التباين ي توزيع  فيض آجور ا إ الرفع من متوسط العائد على رأس امال، و
 الدخل.

اة الثانية  ثالثا: عبر الرؤية المعكوسة للق
ا رأس امال، إ  ويل العبء الضريي بعيدا عن آيدي العاملة با ا أن وذلك من خال قدرة التضخم على 

خفضي الدخل بامقارنة مع أصحاب رؤوس  ا آفراد م تأثرات العبء الضريي غالبا ما يكون أكثر قسوة با
 آموال، ما يسبب زيادة ي التباين.

 

 

 

                                                 
 .167سابق، ص. الرجع ام 1
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اة عدم التأكد  رابعا: عبر ق
فيض فاعلية آسواق امالية امتأتية من التضخم وعدم ااستقرار   ي ااقتصاد تسبب حالة عدم التأكد 

فيف  راف اآلية ال مكن بواسطتها  اصل ي كل من رأس امال امادي والبشري، مؤديا إ ا الكلي، والتخفيض ا
 التباين ي الدخول.

فيض   قدية اانكماشية ي آجل الطويل هو  اء على ما سبق، يتبن أن اهدف الرئيسي من السياسة ال ب
قيق مستوى م فيف الفقر من خال التضخم، و فيض التباين ي الدخل، و ائم لأسعار لتأثرها الفاعل ي 

قود، ومن  خفض ي آجل الطويل يؤدي إ إبطاء تآكل القدرة الشرائية لل وات سابقة الذكر، إذ أن التضخم ام الق
:  م مكن أن يؤثر ي توزيع الدخل، ومكن تلخيص ما سبق من خال الشكل التا

قدية على11شكل رقم )  مستوى المعيشة في اأجل الطويل (: آثار السياسة ال
 
 
 
 
 
 

جفي وأمد فتحي عبد اجيد، السياسات ااقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة للوطن العري، مركز  المصدر: سام توفيق ال
 .169، ص. 2008دراسات الوحدة العربية، بروت، 

  
قدية اانكماشية العديد من امزايا ال  سن مستوى معيشة آفراد ي آجل إذن للسياسة ال مكن من 

 الطويل، وال تتمثل فيما يلي:
يتميز الفقراء بكوهم أقل قدرة على ماية مستوياهم امعيشية من الصدمات التضخمية مقارنة بغر الفقراء، فبسبب  -

ول الفقراء  قدية،  زء آعظم من أصوهم نقدا وجود حواجز الدخول ي معظم آسواق لأصول امالية غر ال ا
زء آعظم من ثروة الفقراء هي ي شكل سيولة نقديةأ، آمر الذي  مقارنة ما يفعله غر الفقراء )على اعتبار أن ا
سن توزيع  قدية اانكماشية ميل إ  يعرضهم إ تآكل القدرة الشرائية من جراء التضخم، ومن م فالسياسة ال

قدية؛الدخل عن طريق إب  طاء تآكل اموجودات امالية ال

 التضخم

قدية قيقية لأرصدة ال  القيمة ا

قيقية  القيمة ا

مو ااقتصادي طويل آجل  ال

قيقي  سعر الفائدة ا

اصة قيقية للديون ا  القيمة ا

 البطالة

 التباين

 التباين

 معدل الفقر
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ويات العاطلن  - قيقية للتحويات العامة مثل  خفضة تساهم ي إبطاء تآكل القيمة ا أن معدات التضخم ام
زء آعظم من دخول الفقراء، فضا عن كونه يبطئ تآكل  عن العمل والرواتب التقاعدية، ال غالبا ما تشكل ا

قيقية ل اص؛القيمة ا  لدين ا
قيق ااستقرار ي  - مو ااقتصادي طويل آجل، عن طريق  قدية اانكماشية ها القدرة على تعزيز ال أن السياسة ال

فيز ااستثمار.  ااقتصاد الكلي و

قدية على ا مو ااقتصادي ومستوىالمبحث الثاني: آليات تأثير السياسة ال  المعيشة ل

مو ااقتصادي حيز   ظرية احتل ال ا مهما ي الدراسات ااقتصادية، وتطورت البحوث بشأنه بدءا من ال
عل  ديثة ال اهتمت  ظريات ا دد تقدم الشعوب، وصوا إ ال الكاسيكية ال اهتمت بدراسة القوى ال 

موية ال ظهرت خال العقود آخرة. هذا ما جعل ااقتصادين يبحثون مو حا للمشكات الت اد  ال عن كيفية إ
قيق  سن مستويات امعيشة، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، وأيضا  هاية إ  الوسائل والطرق ال تقود ي ال
مو ااقتصادي عاقة وطيدة بالفقر ومستويات  انب يكون لل الرفاهية وزيادة اإنتاج ي اجتمعات كافة، ومن هذا ا

هما يؤثر ي اآ هوض بامستويات امعيشة فكل م ية ال خر، ولذلك تعلن كل الدول سعيها سواء كانت فقرة أو غ
مو ااقتصادي بكافة أشكاله ،ااقتصادية كافة فيض الفقر. ،وخصوصا ال قيق الرفاهية و  ما له من أثر على 

مو ااقتصادي  المطلب اأول: مفهوم ال

مـو تبو   أهم الظواهر ااقتصادية  لث  م ، حيثااقتصاديةفـي رسـم السياسـات  آولويةموقـع  ااقتصاديء ال
اضرة وامستقبلية،  اتج ازديادأداة أساسية و وأكثرها أثرا ي حياة آفراد ا سن مستوى امعيشية  حصة الفرد من ال و

تمع.   ي كل 

مو ااقتصادي وطرق قياسه  الفرع اأول: تعريف ال

مو  يعد   اعية، وما اقرن بظهور وقد ااقتصادي جديدا نسبيا ي التاري  البشري، مصطلح ال الرأمالية الص
ية مست صاحبها  ،الذي كان قبا بدائيا مرة وتراكم لرأمال ال أدت إ تغرات جذرية ي اجتمعمن تغرات تق

  .1يسعى للحصول على وسائل العيش والبقاء، وم هتم مقدار أو وترة الزيادة ي اإنتاج

 
                                                 

1
 Tadaro.et smith, Economic Development, 2

éme
 édition, Addison wasley, 2003,p85. 
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مو ااقتصادي  أوا: تعريف ال
يث تركز أغلب الصياغات هذا   مو ااقتصادي،  ديدها مفهوم ال تلف الكتابات ااقتصادية كثرا ي  ا 

. وفيما يلي نورد أهم هذ التعاريف.امفهوم على أنه الزيادة الكمية ي اإنتاج   أو الدخل الوط
مو ااقتصادي بأنه الزيادة ي اإنتاج ااقتصادي عر الزمن، ويعتر امقياس آفضل هذا اإنتاج هو  عرف ال

قيقي اتج الوط اإما ا  .1ال
قيقي من فرة إ أخرى،  كما عرف أيضا بأنه اتج القومي ا وهو يعكس التغرات الكمية ي الزيادة ي ال

الطاقة اإنتاجية ومدى استغال هذ الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة استغال الطاقة اإنتاجية امتاحة ي ميع 
اتج القومي، والعكس صحيح مو ي ال  .2القطاعات ااقتصادية ازدادت معدات ال

قيقي، وذلك ي آ وعرف بأنه جل الطويل، وا يعد وا يدخل ضمن تعريف الزيادة امستمرة ي الدخل ا
مو ي الدخل الفردي أي زيادات دورية أو عارضة  .3ال

مو ااقتصادي بأنه حدوث زيادة ي  دمات إما انطاقا ما سبق، مكن تعريف ال اتج من السلع وا ال
قق زيادة ي  ة، ما  ية معي قيقخال فرة زم  . يمتوسط نصيب الفرد من الدخل ا

مو ااقتصادي، وال تتمثل فيما يلي: اء على ما سبق، مكن أن نستخلص شروط ال  ب
اتج احلي بل ابد أن يرتب على ذلك زيادة ي دخل الفرد  - مو ااقتصادي ا يع فقط زيادة ي إما ال ال

مو السكا أي: مو ااقتصادي ابد أن يفوق معدل ال قيقي، أي أن معدل ال  ا
مو ااقتصادي= معدل نمو الدخل القومي  مو السكاني -معدل ال  معدل ال

ب أن تكون زيادة حقيقية، أي ابد من  - أن الزيادة ال تتحقق ي دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب، بل 
 استبعاد معدل التضخم، وعلى ذلك فإن:

مو ااقتصادي الحقيقي= معدل الزيادة في دخل الفرد   معدل التضخم –معدل ال
 أن تكون هذ الزيادة ي الدخل على امدى الطويل وليست زيادة مؤقتة. -

مو ااقتصادي   ثانيا: مقاييس ال
مو ااقتصاديمعاير الد   ي الغالب استخدم ااقتصاديون قائق العملية خل كوسيلة لقياس ال ، غر أن ا

ارجية واحلية، واختاف  امية لعدم ثبات أسعار الصرف ا قيقي ي البلدان ال ديد مفهوم الدخل ا أثبتت صعوبة 

                                                 
1
 Shapiro and Edward, Macroeconomic analysis, Thomson learning, 1995, p.429. 

شر والتوزيع، عمان، مبادئ ااقتصاد الكليعبد الوهاب آمن،  2 الة لل  .371، ص. 2002، دار ا

شل،  3 مد باح  .285، ص. 1999، جامعة املك سعود، الرياض، مقدمة في التحليل ااقتصادي الكليأسامة 
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قيقية، وهي من آآ د تقدير هذا امؤشر أو تلك امرتبطة بهسعار الرمية عن ا  ،1مور ال يتعن أخذها بااعتبار ع
د و من امقاييس مو ااقتصادي  ة لل  : اممك

اتج -1 قيقي ويسمى معدليقصد به التغر  :الحقيقي الخام المحلي ال سي ي اإنتاج ا م ال و ااقتصادي ال
قيقي ساب، 2ا اتج احلي  هو اتج احلي اإما) على الرقم القياسي لأسعار اامينقسم ال  يعر. و 3أمكمش ال

اتج عن ام احلي ال قيقي ا  : 4بامعادلة ا
ام اإمي اتج احلي ا اتج احلي ااما ال = مكمش ال قيقي ام ا اتج احلي ا   ال

ي الكلي -2 بدا من متوسط نصيب الفرد الدخل الوط الكلي استخدام بعض ااقتصادين  اقرح :الدخل الوط
ابية أو سلبية،  ااقتصادي ٓن زيادته أو نقصانه قد تؤدي إمن الدخل، إا أنه قوبل بالرفض ي الوسط  نتائج إ

د زيادة السكان معدل أكر، ونقص الدخل  لفا اقتصاديافزيادة الدخل القومي ا تع موا اقتصاديا ع د  ا يع  ع
فاض عدد السكان معدل أكر تشر ، ا ما ت  .4لدولةهجرة من وإ ااوكذلك يتعذر ااستفادة من هذا امقياس حي

ي الكلي المتوقع -3 مو ااقتصادي على أساس الدخل امتوقع : الدخل الوط اقرح البعض من ااقتصادين قياس ال
ة غر مستغلة ية كام ها ،وليس الفعلي، خاصة لدى الدول ال متلك موارد غ قيب ع ما  ،وهي ي بداية البحث والت

سن دخلها. يتيح  ها فرصة 
من أكثر امعاير استخداما حسب الكثر من ااقتصادين، متوسط نصيب الفرد يعتر  متوسط نصيب الفرد: -4

عل مقارنة اجتمعات به غر دقيقة اختاف  امية، ما  غر أن قياسه يعرف بعض امشاكل والصعاب ي البلدان ال
ها سابه على أساس إما السكان أو على السكان العاملن فقط،  أسس وطرق القياس والتقدير، فم ما يقوم 

ميع السكان مفيد من نواحي ااستهاك حسابه لقوة العمل مفيد من نواحي اإنتاج ، أما فحساب الدخل 
�     : 5حيث − قيقي للفرة � − الدخل ا قيقي للفرة �  � الدخل ا − قيقي للفرة � الدخل ا = مو ااقتصادي  معدل ال

                                                 
مية ااقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية مد عبد العزيز عجمية وإمان ناصف،  1 درية، الت  . 65، ص.2000، جامعة اإسك

مو ااقتصاديدمان بواعلي مر، و البشر عبد الكرم  2 ولوجي على ال  . على اموقع:03ص. ، حالة ااقتصاد الجزائري: قياس أثر التطور التك
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/com_international_albachir/com_1.pdf 

 .05امرجع السابق، ص.  3
4
 Stiglitz.J.E, Principes d’économie moderne ,2ème

 édition, édition Deboeck, paris, 2000, p.16  
مية ااقتصادية وااجتماعية ومشكاعبد الرمن يسرى، و  مد عبد العزيز عجمية 4 درية، اتهالت امعية، اإسك  . 58، ص. 1999، الدار ا

 .90مد عبد العزيز عجمية وإمان ناصف، مرجع سابق، ص.  5
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مو ااقتصادي  الفرع الثاني: عوامل ال

معات، تتمثل أساسا ي   مو ااقتصادي، وال توضع ي شكل  دد ال يوجد العديد من العوامل ال 
ولوجي.  العمل ورأس امال والتقدم التك

 أوا: العمل
موعة القدرات الفيزيائية والفكرية ال متلكها  دمات  يتمثل ي  اإنسان استخدامها ي إنتاج السلع وا

الضرورية لتلبية حاجياته، وحجم العمل مرتبط بعدد السكان العاملن ي البلد وكذا بعدد ساعات العمل ال يبذها  
صر العمل أدى ذلك  يث كلما زادت إنتاجية ع صر العمل  كل عامل هذا من جهة، ومن جهة أخرى بإنتاجية ع

 .1إنتاج، رغم أن عدد العمال أو عدد ساعات العمل تبقى على حاهاإ زيادة ا
 ثانيا: رأس المال

تج سلعا أخرى كاآات وامعدات، باإضافة إ التجهيزات والب   تجة وال ت موع آصول ام يعر عن 
اعية أو خدمية  ال توجد ي وقت معن ي اقتصاد آساسية الازمة لقيام امشروعات اإنتاجية، سواء زراعية أو ص

قيق التقدم  مو ااقتصادي، فهو يساعد على  اصر ال صرا من ع معن. باإضافة إ العمل، يعتر رأس امال ع
 .2التق من جهة، وعلى توسيع اإنتاج بواسطة ااستثمارات امختلفة احققة من جهة أخرى

ي  ثالثا: التقدم التق
صر ل  اتج عن زيادة ااستثمار ي رأس امال البشري، حيث مكن أن يؤدي يعتر أهم ع مو ااقتصادي ال ل

اصر آخرى، ولكن مخرجات  فاظ على مدخاها من الع ولوجيا موفرة للعمل أو لرأس امال، مع ا إما إ خلق تك
اتج الكلي.  مرتفعة لل

مو ااقتصادي ظريات المفسرة لل  الفرع الثالث: ال

يـث مكـن  تعرضت مو ااقتصادي، وحاولت تقـدم إطـار نظـري شـامل  الكثر من امدارس الفكرية لقضية ال
ــروج مــن دائــرة التخلــف والركــود الــ ميــزت الكثــر  مــو، وا إتباعــه مــن قبــل الــدول للوصــول إ مســتويات موجبــة مــن ال

اولة ي ذلك تصحيح ها، حيث كل نظرية جاءت على أعقاب نظرية أخرى   نقائص آخرى. م

                                                 
مو ااقتصادي في الجزائروهيبة سراج وأماء ناويس،  1 لة ااقتصاد وامالية، العددالتحليل القياسي أثر توزيع الدخل على ال ، 2017، 03، اجلد 1، 

 .70ص. 

ميد،  2 ظرية ااقتصادية: تحليل عبد امطلب عبد ا درية، جزئي وكليال امعية، اإسك  .468، ص. 2006، الدار ا
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مو ااقتصادي )نموذج هارود  زي لل موذج الكي  دومار( –أوا: ال
ات لرتبط بامي  دومار" - يعد موذج "هارود  ماذج اتساقا وشيوعا، م تطوير ي آربعي من أسهل وأكثر ال

فيض  مو ااقتصادي من خال  ااقتصادين الريطا هارود وآمريكي دومار، حيث يبن كيفية زيادة معدل ال
موذج يأخذ ي ااعتبار  معامل )رأس امال / الدخلأ، أو بزيادة ااستثمار )نسبة اادخار / الدخلأ، وبالتا  فهذا ال

 كل من العرض والطلب.
موذج "هارود   ب أن  –يرى كل من هارود ودومار ي نظريتهما امعروفة فيما بعد ب دومار" أن أي اقتصاد 

ة من دخله استبدال مقدار ااهتاك ي السلع الرأمالية، حيث من الضروري خلق  سبة معي إضافات تفظ ب
مو  .1استثمارية صافية جديدة ترفع من تراكم رأس امال كي يتم ال

مو ااقتصادي  سبة امئوية للتغر ي الدخل الوط  �إن معدل ال  :�عبارة عن ال

اتج أو الدخل الكلي   :�وبفرضية ثبات معامل رأس امال إ ال

 :��إما اادخار هو نسبة من الدخل الكلي   و
اصل ي رأس امال:  وإذا كان ااستثمار عبارة عن التغر ا

 وبافراض التساوي الدائم لاستثمار احقق مع اادخار احقق:
اسب ي الرياضيات  تج العاقة التالية:وباستخدام خواص الت � وبالرجوع إ العاقات السابقة نست = ∆�/� = /� … . .  

ددا بالعاقة بن اادخار الوط 6العاقة ) تشر حيث مو ااقتصادي يكون  ومعامل  أ أن معدل ال
اتج/  رأس امال دية لرأس امال، � ال هي مقلوب معامل رأس امال �  وعلى اعتبار أن اإنتاجية امتوسطة وا

 أي:
تج أن معدل مو ااستثمار2ومن العاقة )  :∗� أ مكن أن نست

:  وعليه تكون العاقة كالتا
دية لرأس امال، وبافراض 9من العاقة )  مو ااقتصادي يساوي معدل اادخار ي اإنتاجية ا أ فإن ال

اتج القومي معدل  مو ااستثمار الصاي وال ثبات معدل اادخار وثبات معامل رأس امال، فإنه من الضروري أن ي
��ثابت هو   ة مو ااستثمار معدل أقل منح مكن احافظة على مستوى التشغيل الكامل، أما ي حال،  

                                                 
، مذكرة 2015-1990دراسة قياسية لمؤشرات ااستقرار ااقتصاد الكلي في الجزائر في ضوء اإصاحات ااقتصادية للفترة بين مسعود ميهوب،  1

مد بوضياف، امسيلة،  شورة، جامعة   .36ص.  ،2017-2016دكتورا غر م

� = ∆�/� … . .  � = �/� = ∆�/∆� … . .  = �� … . .  

 � = ∆� … . .  � = ∆� = �∆� = �� = … . .  

� = /� = �/� = ∆�/∆� … . .  �∗ = � = ∆�/� = ∆�/� … …  �∗ = � = �� … .  
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فسيؤدي إ زيادة الطلب  �� فإن ذلك سيؤدي إ ظهور البطالة، وإذا كان مو ااستثمار معدل أكر من ��
 .1ما يؤدي إ حدوث ضغوط تضخمية ،بسرعة أكر من زيادة الطاقة اإنتاجية

مو ااقتصادي )نموذج  يوكاسيكي لل موذج ال  سولو(ثانيا: ال
اتج إ رأس امال م يكن مقبوا لعدد  –إن اافراض الذي ب عليه موذج "هارود   دومار" بثبات نسبة ال

يوكاسيك ال تفرض أن ااقتصاد يتجه  مو ااقتصادي من أشهر ماذج ال من ااقتصادين، ويعتر موذج "سولو" لل
اصر اإنتاج وم موذج إمكانية اإحال بن ع مو ااقتصادي، ويفرض ال و عرض العمل إ حالة استقرار معدل ال

اتج على رأس امال،  معدل ثابت، وأن اادخار هو نسبة من الدخل يتم استثمارها وبدا من افراض ثبات نسبة ال
طية امتجانسة ال تسمح بإمكانية اإحال بن رأس امال والعمل  .2استخدم سولو دالة اإنتاج ا

يوكاسيكية بالعاقة التالية  � :تكتب دالة اإنتاج ال =  , = . �  . −� 

−و  � حيث أن: هما على الرتيب؛ ،حصة رأس امال والعمل من التكاليف اإمالية � سبة لكل م  : اإنتاج الكلي؛� أو مرونات اإنتاج بال

 : رأس امال؛

 : العمالة؛
 : اإنتاجية الكلية لعوامل اإنتاج.

دما يغطي ااقتصاد مستوى حصة العامل من رصيد رأس توصل سولو    إ نتيجة بأنه ي آجل الطويل ع
مو السكا فس معدل ال اتج ب مو ال دما ي الة ااستقرار، وع � يكون:  امال الازم  ++ = � ⇒ � +� = + = +   

جم ثابتة، فإن موذج وبافراض ثبات كل من معدل مو اادخار و    مو السكا مع بقاء غلة ا معدل ال
مو السكا ما يفرض ضغوطا على تراكم رأس  مو ي امتغرات ااقتصادية الكلية يتحدد معدل ال "سولو" يقرر أن ال

سبة  عل ال اقص ي آجل الطويل، ما يع حدوث صدمة سلبية على مو  امال، آمر الذي  اتج تت ال
  والدخل.

                                                 
 .36امرجع السابق، ص.  1

شاط ااقتصاديتار رنان،  2 زائر، التجارة الدولية ودورها في ال ياة، ا شورات ا  .51، ص. 2009، م
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ولوجي    مو ااقتصادي طويل آجل  �فيما بعد وسع سولو موذجه بإضافة التغر التك لتصبح معادلة ال
: � على الشكل التا + /�  =  +  + / = + + �          

مو ااقتصادي ي آجل الطويل يعتمد على امقومات الرئيسية لاقتصاد ،وعليه  :1وحسب سولو فإن ال
؛ - مو السكا  معدل ال
 معدل اادخار؛ -
ولوجي؛ -  معدل التغر التك
 معدل إندثار رأس امال. -

مو الداخلي  ثالثا: نظريات ال
يوكاسيكية ي تفسر مص   ظريات ال مو ااقتصادي طويل آجل قد قاد إ إن آداء الضعيف لل ادر ال

مو لفرات  عل ااقتصاديات امختلفة ت اك عوامل أخرى  ظريات، وال تؤكد على أنه ه عدم الرضا عن تلك ال
مو ااقتصادي  ديثة ال حاولت تفسر ال ماذج ا اك العديد من ال طويلة، وهو ما يطلق عليه "متبقى سولو". ه

ها: موذج رومر، موذج لوكاس وموذج بارو.داخليا نذكر   م
مو ااقتصادي من رأس امال الفيزيائي، وهو ااستثمار الذي تقوم به  نموذج رومر: -1 موذج يتأتى ال وفق هذا ال

دمات، كما تؤدي  امؤسسات من خال الرفع من التجهيزات أو امعارف ال تتيح ها زيادة إنتاجها من السلع وا
افسة. افسة وغر ام  إ زيادة إنتاج امؤسسات آخرى ام

ه مؤسسات أخرى عن طريق احاكاة والتقليد والتمهن فااس   اص الذي تقوم به مؤسسة ستستفيد م تثمار ا
سبة لاقتصاد، فهو يقوم بزيادة مباشرة إنتاجية  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لاستثمار أثر مضاعف بال

ها امؤسسة وبصفة غر مباشرة إنتاجية باقي امؤسسات آخرى، ويساهم التقد م التق وزيادة امعارف ال تستفيد م
اقص الغلة ٓن هما أثر  مؤسسات أخرى، كما أن التمهن بواسطة التطبيق ونشر امعرفة يعمان على إبعاد وإلغاء ت

اي.   خارجي إ
مو ااقتصادي نموذج لوكاس: -2 حيث أن تراكمه  ،يعتمد موذج لوكاس على رأمال البشري كمصدر مهم لل
ℎ :2خذ الشكل التايأ = β − � ℎ 

                                                 
 .38مسعود ميهوب، مرجع سابق، ص.  1

2 
Guellec Dominique et Pierre Ralle, Les nouvelles théories de la croissance, Paris, 2003, p  . 51. 
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 :حيث أن
−  ؛الزمن امخصص للعمل :�    ؛الزمن امخصص للحصول على امعارف :�
β: إنتاجية رأس امال البشري ي عملية إنتاج امعرفة أو مقدار الفعالية.  

ه:  وم
Y وهي: ساغما دالة اإنتاج تأخذ شكل دالة كوب دو أ = kβ ℎL −β

 

اك وقت كاي للتكوين من قبل آفراد ℎ ذ تؤدي إ مو كلما كان ه عله قابا لل  .دور الرقي التق فيه ما 
اميكية تراكم هذا امخزون من رأس امال وحسب لوكاس ف مو ااقتصادي يتمثل ي دي ان امصدر الرئيسي لل

ميع الفرد البشري للمعارف اتج من  امية ضعيفة هو  ،ال مو ي البلدان ال عل معدات ال لذا فأحد آسباب ال 
 عدم اهتمام حكوماها بالتعليم والتكوين.

موذج لوكاس  دية لرأس امال  اإيراداتد مو ذاي )أو داخليأ فإنه يكفي أن تكون ح يتول  و وفقا ل ا
اقصة فإنه ا يوجد مو طويل آجلأما إذا كانت  ،البشري امخصص للتكوين واإعداد ثابتة ما إذا كانت  ،مت بي

 .1متزايدة فإنه يوجد مو عميق
مو امستمر والدائم يستلزم وجود قطاعن ليل لوكاس فإن ال ادا إ   :2است

ية إنتاج تقليدية، حيث يستخدم رأس  قطاع مخصص لإنتاج: -أ فكل سلعة استهاكية يتم إنتاجها انطاقا من تق
 ل البشري ورأس امال امادي.اما
هو ذلك الذي يستخدم ي نظام التكوين )أساتذة ومعلمنأ،  قطاع مخصص لتكوين رأس المال البشري: -ب

شيطة تشكل معدل ااستثمار ي رأس امال البشري، بالرغم من عدم مسامتهم مباشرة  فحجم امكونن إ الفئة ال
الفعالية امستقبلية لأفراد العاملن ي ذلك القطاع، وهو ما يضمن استمرارية  ي القطاع آول إا أهم يرفعون من
مو ااقتصادي ي ذلك القطاع.  ال

ة نموذج بارو )رأس المال العمومي(:  -3 مو الداخلي وهو  1995جاء ااقتصادي بارو ي س مصدر آخر لل
فقات العمومية  دية لرأس   تدفق ال شآت القاعدية ال تساهم ي رفع اإنتاجية ا من طرف الدولة، لتمويل ام

فقات هي عبارة عن استثمار ي سلعة اجتماعية يسمح وجود بتفادي مشكل  اص. واعتر بارو أن هذ ال امال ا
                                                 

ولوجيفريديريك شرر،  1 مو ااقتصادي وتأثر باابتكار التك  .17، ص. 2002ترمة علي أبو عمشة، مكتبة العبيكان، الرياض،  ،نظرة جديدة إلى ال

 .41مسعود ميهوب، مرجع سابق، ص.  2

ℎ/ℎ = β − �  
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شاط ااقتصادي مع فقدان حس امقاومة لدى أعوان ال د من مو ال اص، وهو ما يعطي امزامة، الذي  قطاع ا
اص.  دفعا قويا لتحسن إنتاجية رأس امال ا

� يعتمد موذج بارو على دالة كوب دوغاس بغلة حجم ثابتة حيث:  = �� −� −�  
>حيث: � < زون رأس امال واليد العاملة على مستوى ااقتصاد القومي و �، �      ؛هي على التوا حجم اإنتاج، 

سبة للهياكل القاعدية.  : حجم اإنفاق الكلي للدولة بال
مو ااقتصادي له حدود وا يستمر مع   اي لإنفاق العام على ال يرى العديد من ااقتصادين أن آثر اا

سبة  دما يصبح حجم القطاع العام )مقاسا ب اي يتوقف ع الزيادة ي حجم مبالغ اإنفاق، حيث أن آثر اا
أ ا اتج الوط سبة سيكون له أثر سلي%15إنفاق العام إ ال اوز هذ ال  .1، وي حالة 
ارجي لعدة اعتبارات:  مو ا تلفة عن ماذج ال مو الداخلي   تعتر ماذج ال
مو يستمد قوته من الداخل "عوامل ذاتية"؛ -  ال
عل الراكم يقوم على امبادئ التالية: - اك عوامل غر مادية  مو وطبيعتها، فه وع ي عوامل ال اك ت  ه

ارجية، التدريب باممارسة..؛ - جم بالتزايد أو الثبات على آقل، نتيجة الوفورات ا  اتصاف اقتصاديات ا
رة والتخصص امكتسب من العمال تسهم ي تراكم رأس امال  -  "رأس امال البشري"؛ا
ولوجي"؛ - ية أو العلمية نتيجة البحث والتطوير "رأس امال التك  امعرفة الف
مو ااقتصادي، ما جعل  - اي على ال ية آساسية العامة "رأس امال العام" له أثر إ ااستثمار ي الب

. ظر ي مدى أمية سياسة العجز امواز ظرين يعيدون ال  ام

مو ااقتصادي على مستوى المعيشةالمطلب  وات تأثير ال  الثاني: ق

دمات  مو ااقتصادي احرك الذي يعمل على زيادة مستوى امعيشة ويوفر الزيادة ي السلع وا يعتر ال
اتج عن اوفرص العمل  مو ااقتصادي بآهداف ااقتصادية حيث الزيادة ي إما ال إضافية، وعادة ما يرتبط ال

قيقي تساهم ي حل امشاكل الز  اتج ا يادة ي السكان، يع الزيادة ي مستوى امعيشة ودخل الفرد، والزيادة ي ال

                                                 
1 Martha Pascual and Santiago Garcia, Government spending and economic growth in the European union 

countries, Université d’Oviedo, Spain, juillet 2006, p. 4. 
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الية وامستقبلية على امستوى احلي  امي هو القادر على مقابلة ااحتياجات ا ااقتصادية وااجتماعية، وااقتصاد امت
 والعامي.

مو اا قدية، وبالتا فرص إضافة إ ذلك يؤدي ال قيقية أو الدخول ال قتصادي إ زيادة ي آجور ا
اك العديد من  اقص ي مستوى ااستهاك وااستثمار واإنتاج. ه دمات، والقضاء على الفقر دون ت أفضل من ا

مو ااقتصادي إ مستوى امعيشة، وال مكن إدراجها فيما ي وات ال مر من خاها ال  لي:الق

مو ااقتصادي اة ال  بطالة – الفرع اأول: ق

مو ااقتصادي   ليل العاقة بن ال مو ااقتصادي والبطالة على الفقر من خال  مكن توضيح العاقة بن ال
مو ااقتصادي وااستخدام هي عاقة تلقائية  وااستخدام لأيدي العاملة، حيث تظهر الدراسات أن العاقة بن ال

مو ااقتصادي يفرض ه ا أن تزيد من معدات ااستخدام، وأن السبيل لتأكيد ومباشرة، وأن الزيادة ي معدل ال
هذ العاقة هو ضمان مو ااقتصاد بدون أي تغير ي هيكله القطاعي، والتغيرات ي معدات اإحال بن العمل 

مو وااستخدام  . ورأس امال تستعمل فقط ي حالة زيادة اإنتاج، والشكل اموا يوضح العاقة امباشرة بن ال

مو وااستخدام (:12شكل رقم )  العاقة المباشرة بين ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Syamaprasad Gupta, A model of income distribution and growth, World Bank, John 

Hopkins university press, London, 1977, p. 4.  

∗ حيث أن: ح ااستخدام ′ اتج؛ –: مثل م ∗ ال  : ااستخدام الكامل؛′
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دمات )العرض السلعيأ.′  : الكمية امعروضة من السلع وا
، إا أنه يتوقف عن   مو ااقتصادي ي مرحلة أو يبن الشكل أعا أن مستوى ااستخدام يزداد بزيادة ال

مو مقيدا إما بسبب ااستخدام الكامل، أو بسبب زيادة ي العرض من  الزيادة ي مرحلة احقة، حيث يكون ال
سن مستوى  مو ااقتصادي والتخفيف من الفقر و اك عاقة بن ال تج أن ه ا نست مصادر أخرى غر العمل، من ه
مو ااقتصادي سيعمل على استخدام أكر عدد مكن من آيدي العاملة،  امعيشة، على اعتبار أن امعدل امرتفع لل

خفض البطالة وخا ت خط الفقر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التخفيف وبالتا ت صة تلك ال تعيش 
ت خط الفقر، غر أن حقيقة آمر تبن  من الفقر ا يقود إ إزالة الفوارق ي توزيع الدخل لكل فئات السكان 

مو ااقتصادي وااستخدام هي ليست هذ الصورة امبسطة، إا إذا كا ن هيكل ااقتصاد القومي أن العاقة بن ال
يات اإنتاج : 1يسمح بالتغير ي تق مو وااستخدام على الشكل التا ا تصبح العاقة بن ال  ، من ه

مو ااقتصادي وااستخدام13شكل رقم ) موذج الواقعي للعاقة بين ال  (: ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Source: Syamaprasad Gupta, A model of income distribution and growth, World Bank, John 

Hopkins university press, London, 1977, p. 7.  

موية  ا أن مستويات ااستخدام تتغر صعودا ونزوا نسبة إ امسارات الت ، يظهر ل من خال الشكل أعا
لف وسائل اإنتاج،  فاض مستوى اإنتاجية و وتسرب جزء من امصادر الداخلية والفن اإنتاجي، حيث يعتر ا

فاض معدل تكوين رأس امال ي دول العام الثالث، إضافة إ ذلك  لتكوين رأس امال من أهم العوامل امؤدية إ ا

                                                 
 .58فطيمة حاجي، مرجع سابق، ص.  1
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و اإنفاق غر  ا السائد  فإن السبب الرئيسي لعجز ااقتصاديات امتخلفة ي تعبئة اادخار تعبئة فعالة، هو اا
تج  .1ام

اة نمو اقتصادي   تباين في توزيع الدخل –الفرع الثاني: ق

مو ااقتصادي وتباين توزيع الدخل اهتمام العديد من ااقتصادين، فقد ساد   شكل دراسة العاقة بن ال
ياء  ح وقت قريب اعتقاد راس  لدى جل ااقتصادين بأن هذ العاقة عكسية، حيث أن اتساع اهوة بن آغ

مو ااقتصاديوالفقرا قيق توزيع متكافئ 2ء أمر طبيعي مازم للزيادة ي معدات ال ، وأن البحث امستمر عن 
مو ااقتصادي لعدة أسباب:  للدخل يضر بال

ية إ ادخار جزء كبر من دخلها مقارنة بالفئات الفقرة، آمر الذي يساعدها ي مويل امشاريع  - ميل الفئات الغ
ه اجتمع بأكمله ما فيه الطبقات الفقرة، ااستثمارية  مو ااقتصادي الذي يستفيد م تجة، ما يؤدي إ زيادة ال ام

 من خال الضرائب امعاد توزيعها ي شكل إنفاق عام؛
كومات مكن أن  - ياء من طرف ا أن اللجوء إ سياسات توزيعية غر كفؤة من خال رفع الضرائب على آغ

مو ويزيد معدات الفقر ويشو اهيكل يؤدي إ تق شاط ااقتصادي وااستثمار، ما قد يضر بال وافز على ال ليص ا
 ااقتصادي للبلد ككل؛

سن الدولة مؤسساها  - رمان ومتابعتها يتطلب  أن مباشرة السياسات التوزيعية امصممة للقضاء على الفقر وا
ة من اإصاحات ااقتصادية اهيكلية، ما يتطلب معه مويا مستمرا وغر القائمة على ذلك، والقيام مجموعة كبر 

د من  قطع مشاريع العدالة ااجتماعية، آمر الذي قد يزيد من ثقل اموازنة العامة ارتفاع تكلفتها، ما قد  م
 فعاليتها.

  "Kuznets"ت أوا: فرضية كوزني
مو ااقتصادي والتباين ي توزيع الدخل، صاحب التحليل الريادي الذي أ تيعتر كوزني وضح العاقة بن ال

ة  مو ااقتصادي يتجه توزيع الدخل إ التدهور إ  1955ففي س قدم مقالة يوضح فيها بأنه ي امراحل آو لل
مو سوف ميل توزيع الدخل إ التحسن، أي تبدأ درجة  ما ي امراحل امتقدمة من ال أن يصل إ أقصى درجاته، بي

مية فاض مع التقدم ي الت  .3التفاوت باا

                                                 
موعبد العزيز عبد اه القطيفي،  1 مو ااقتصادي: نظريات ال شر، بغداد، ال  .145، ص. 1999، دار الكتب للطباعة وال

مد عثمان،  2 مية العادلة: عثمان  مو ااقتصاديالت ية امعلومات، مصر،  ،مشكلة الفقر-توزيع الدخل-ال شر وتق  .93ص. ، 2016روابط لل

رام،  3 ميةبربرة أ شر والتوزيع، دمشق،  ،ااقتصاد والت سن، كيوان للطباعة وال  .191، ص. 2010ترمة حام ميد 
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و التدهور خال امراحل امبكرة من ملة التفسرا  ا عدم امساواة ي توزيع الدخل  اصة با ت احتملة ا
مو ااقتصادي قبل أن ميل بعد ذلك إ التحسن، هي عادة ما يشار إليها بطبيعة التغر اهيكلي امصاحب  لل

مو تركز حول القطاع ا مو، حيث وحسب موذج لويس فإن امراحل آو لل ديث الذي يتميز لل اعي ا لص
ديث والقطاعات التقليدية  محدودية التوظيف مع ارتفاع آجور واإنتاجية. وعليه، فإن فجوة الدخل بن القطاع ا
تتسع بسرعة ي البداية، وذلك قبل أن تبدأ ي اانكماش والضيق، كما أن درجة عدم امساواة اموجودة داخل القطاع 

ديث تكون أكر من ياء إ الفقراء،  ا ويل الدخل من آغ مثيلتها ي القطاع التقليدي الراكد، وأن عمليات 
عدمة، تواجه صعوبات شديدة  وبرامج اإنفاق العام ال هدف إ تقليل الفقر ورفع مستويات معيشة الطبقات ام

خفضة الدخل.  لدى البلدان م
ح كوزن  ظريات ااقتصادية الواقع أنه مهما كانت التفسرات م يت، فإها ا تبتعد عن صلب ال

مو  يوكاسيكية، وال تؤكد بأن التفاوت ي توزيع الدخل هو من الشروط الضرورية لتحقيق معدات مرتفعة من ال ال
ميع آفراد ي آجل الطويل. وإذا كانت الدراسات  ااقتصادي، والذي بدور يؤدي إ ارتفاع مستويات امعيشة 
امية سبة للبلدان ال ظرية، فهذا ا يع بالضرورة صحة نتائجها بال ، 1التطبيقية ي الدول امتقدمة تدعم صحة هذ ال

وبية، الصن، كوستاريكا وسريانكا، بأن  فقد توصلت بعض الدراسات ال أجريت على بعض البلدان مثل كوريا ا
فاض درجة عدم العدالة ي توزيع الدخل وليس بارتفاعها، مصحوبا  ارتفاع مستويات امعيشة مكن أن يكون با

مية وأهدافها.   فآمر يتوقف على طبيعة عملية الت
مو ااقتصادي ثانيا:  قدرة نظام التوزيع وإعادة التوزيع على إحداث ال

اصر اإنتاج، ورغم أن ميث قدم  رج عن مفهوم حصص ع ظرية ااقتصادية ا  ظرية إن التوزيع ي ال ال
صيص آجور والريع والربح، إا أن إسهاماته وتفصيل ااقتصادين الاحقن  مية نظرية  ااقتصادية وم يعمل على ت

ظرية ااقتصادية  .2رسخت القيم امادية لل
د ي اجتمعات البدائية تكون وفق   اقشته للقيمة، فآجور ع اقشة آجور من خال م وقد بدأ ميث م
اصة وارتفاع تراكم رأس امال نتج عن ذلك زيادة الرأمالين، وقد أدى اإ د ظهور مفهوم املكية ا نتاجية، أما ع

ظرين  صص لأجور. وعلى هذا آساس، فإن ام عرض ميث هذ امفاهيم إ ظهور مفهوم توزيعي للدخل، وهو 
دا لبقية الفعاليات، إذ أن تراكم رأس امال يؤدي إ زيادة ااقتصادين كانوا يرون ي عملية الراكم الرأما مول

مو، فزيادة آجور تؤدي إ زيادة ر  التشغيل حسب مفهوم صص آجور، وهو احرك آساسي لعملية ال صيد 
                                                 

مد،  1  . 90، جامعة عن الشمس، مصر، ص. مصردراسة تحليلية لمشكلة الفقر في وائل فوزي عبد الباسط 

صور،  2 مية ااقتصادية: رؤية إسامية مقارنةأمد إبراهيم م  .296، ص. 2007، الوحدة العربية، بروت، عدالة التوزيع والت
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زء الذي يفسر آجور وآرباح، وآجور حسب الفكر الكاسيكي  ا اادخار، وبالتا ارتفاع ااستثمار، وهو ا
مو ااقتصادي ا  ياة. إذن، حسب هذا امفهوم فإن ال رج عن كوها أجور حد الكفاف من أجل البقاء على قيد ا

صص رصيد آجور، والشكل اموا يظهر ذلك.  دث إا إذا كان معدل تراكم رأس امال أكر من 

مو ااقتصادي14شكل رقم )  (: أثر التراكم الرأسمالي في ال
 

 

 

 
 

      
صور،  المصدر:      مية ااقتصادية: رؤية إسامية أمد إبراهيم م  .297ص.  ،2007، الوحدة العربية، بروت، مقارنةعدالة التوزيع والت
  

كل فإن الفعالية ااقتصادية تؤدي إ مو اقتصادي جراء التفاوت الكبر بن آرباح وآجور، شحسب ال
مو  انب الطلب الذي يعتر امشغل لعملية ال شط  ز اهتم بدراسة جانب العرض الذي ي ولكن مجئ كي

وأجور حد الكفاف ا تؤدي  ،التوزيع آو لإنتاج بن أرباح تؤدي إ تراكم يستثمرااقتصادي، وبذلك أصبح 
شط لاستثمار، فكان ابد من إعادة ااعتبار لتدخل الدولة ااقتصادي من خال إعادة  إ مو اقتصادي م

دد مستوى ال التوزيع. مو ااقتصادي وتوزيع الدخل هي ال  د من وعليه، فالعاقة بن ال عدالة الذي يؤدي إ ا
 التفاوت والتقليل من نسب الفقر.

مو )عاقة   ها من تعتر بأن الفروقات مفيدة لل ظرية، فم ماذج ال إن التحليل السابق م تتفق معه كل ال
هما كما يلي ماذج تعتر بوجود عاقة سلبية بي ابيةأ، ونوع ثا من ال  :1إ

مو ااقتصادي على أساس  قة موجبة(:نمو اقتصادي )عا –فروقات  -1 مع أن الفروقات ي الدخل تغذي ال
ياء ميلهم لادخار يكون أكر، فوجود  مو ااقتصادي، وأن آغ وجود عاقة موجبة بن معدل اادخار ومعدل ال

مو، كما أن تركز الث ياء على حساب الفقراء يكون ي صا ال روة لدى هذ الفئة فروقات ي امداخيل لصا آغ
ولوجي  اعية جديدة، ومن م ترقية اابتكار التك من اجتمع يعد ضروريا، ٓهم هم الذين يبادرون إ نشاطات ص
مو ااقتصادي،   ديثة على أنه مصدر رئيسي لل ها وا مو التقليدية م ، الذي أمعت نظريات ال مصدر التطور التق

                                                 
1 Patricia Crifo – Tillet, L’analyse de l’innovation dans les modèles de croissance endogène, revue défense 

nationale, volume ХІV2, Paris, 1999, p. 201. 

 اج أعظمإنت

 أجور أعلى

 زيادة ي الدخل الفردي

 مستوى استهاك أعلى

 زيادة ي اإنتاجية

 تقسيم العمل

 زيادة ي تراكم رأس امال

 دخل قومي أعظم
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مو ااقتصادي كما أن توزيع مداخيل متمايزة عل افزية ويعظم اإنتاج، ومن م ال ى العمال وفقا ٓدائهم يشجع ا
 على الرغم من الفروقات.

ماذج أن تركز امداخيل لدى فئة صغرة من السكان  نمو اقتصادي )عاقة سالبة(: –فروقات   -2 تعتر هذ ال
لعدم ااستقرار السياسي،  الق حالة من السخط العام، ويساعد على ظهور نشاطات غر رمية، كما يكون مصدر 

قسمة داخليا ليس بإمكاها تطبيق برامج إصاحية ترفع من احتماات موها، ويقع اجتمع  ي مصيدة فاجتمعات ام
شأ فئة من  الفقر وتتاشى الطبقات الوسطى من اجتمع، وتراكم نسبة قليلة من رأس امال ااجتماعي، حيث ت
تهي بأثر سلي  ا وفقراء بدون تكوين، ويتوارث الفقر من جيل إ آخر مع إقصاء اجتماعي ي ياء آكثر تكوي آغ

مو ااقتصادي ي آجل الطويل. أما ي ظل أنظمة سياسية دمقراطية فمع توزيع غر عادل للمداخيل يرتفع  على ال
الطلب الشعي على إعادة التوزيع، ما يضطر لتب نظام ضريي تصاعدي تتقلص معه معدات اادخار وااستثمار 

مو ااقتصادي ي آجل الطويل.  والراكم، أي ال
مو ااقتصادي هو شرط ضروري لتحسن مستوى معي  ه غر كاف إن ال شة كل آفراد وتقليص الفقر، ولك

قيق ذلك، على أن قدرا طبيعيا من الفروقات يبقى  ا ترز أمية سياسات إعادة التوزيع ي  لتقليص الفروقات، ومن ه
ب اجتمع ضغوطات إعادة التوزيع ال قد ترهن ااستقرار  مو، و مطلوبا ٓنه يضمن استمرارية الراكم وال

اميةااجتم مو وخاصة ي الدول ال  .1اعي وال

مو ااقتصادي المحابي للفقراء  الفرع الثالث: ال

مو ااقتصادي احاي للفقراء بأنه ذلك التحسن على مستوى آداء ااقتصادي الذي يتزامن فيه   يعرف ال
مو ااقتصاد مع تراجع معدل الفقر أو الاعدالة، من خال آلية توزيع الدخل ال   تعمل على مو إنفاق الفرد.ال

ها: آمم امتحدة،  ته هيئات التمويل الدولية م مو امفيد امقلص للفقر، وهذا التعريف تب كما يعرف بأنه ال
مية ظمة التعاون ااقتصادي والت ك الدو وم  . 2الب

ه بطريقة نسبية  ففا للفقر إذا استفاد الفقراء م مو ااقتصادي   تفوق استفادة غر الفقراء. إذن، يعتر ال
امية بتوصية من امؤسسات   تها الدول ال يرجع السبب ي ظهور هذا امفهوم إ سياسات اإصاح ال تب

صيص اموارد ي الدول امستقبلة للعون، ومن م  قيق الكفاءة ااقتصادية ي  امالية الدولية، وال محورت حول 
                                                 

تاش،  1 قوق والعلوم اإنسانية، 2010-2000فروقات في الجزائر خال الفترة  –نمو اقتصادي  –دراسة تحليلية للمثلث: فقر راضية  لة ا  ،
لفة، أفريل 18العدد   . 58، ص. 2014، ا

2
 Nanak Kakwani and others, Pro-poor  growth: Concepts and measurement with country case studies, 

International poverty center, UNDP working paper, n°1, 2004, p. 03. 
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مو قيق معدات مو اقتصادي امية قد أوضحت أن ال ة مرتفعة ولكن الشواهد التجريبية ي عدد كبر من الدول ال
امأمول م يتحقق، وأن الوقع ااجتماعي لتطبيق الرامج ااقتصادية اموصى ها قد كان سلبيا للغاية خصوصا فيما 

 يتعلق مختلف مقاييس الفقر.
تيجة لذلك، بدأ ااهتمام الدو ي البحث   مو ااقتصادي الذي من شأنه إفادة الفقراء وك حول طبيعة ال

حو التا مو احاي للفقراء على ال سب تفوق استفادة غر الفقراء، وقد عر عن مؤشر ال  :1ب

امرونة الفرعية مع مستوى امعيشة امرونة الفرعية امرجحة بدرجة التوزيع    + = مو احاي للفقراء   مؤشر ال
نة الفرعية امرجحة بدرجة التوزيع هي امرونة الفرعية مع درجة عدم العدالة مضروبة ي مرونة درجة حيث: امرو  

على أساس هذا امؤشر اقرح كاكاوا وبرنيا   عدم عدالة التوزيع مع متوسط اإنفاق، أو ما يعرف مرونة كوزنيت.
ة  مو للفقراء.  2000س اباة عملية ال  القيم التالية للتعرف على مدى 

مو للفقراء5جدول رقم )  (: مدى محاباة عملية ال
مو عامة وقيمة المؤشر  حالة محاباة ال

 مو اقتصادي ضد الفقراء سالبة
اي للفقراء بطريقة ضعيفة .موجبة وأقل من   مو اقتصادي 

اي للفقراء بطريقة متوسطة .وأقل من  .أكثر من   مو اقتصادي 
اي للفقراء  وأقل من الواحد .أكثر من   مو اقتصادي 

اي للفقراء وبشدة واحد أو أكثر  مو اقتصادي 
مو ااقتصادي المحابي للفقراء،علي عبد القادر علي،  المصدر: مية، امعهد العري للتخطيط، العدد ال  .6 ص.، 2009، 82 لة جسر الت

هجية م ما توفرت امعلومات حول توزيع اإنفاق ااستهاكي ي أي   على الرغم من إمكانية تطبيق هذ ام
ابيا  ،دولة، وحول خط الفقر للفرد مو ااقتصادي الذي مكن أن يكون  إا أها ا توفر توصيفا دقيقا لعملية ال

اب مللفقراء. من جانب آخر، ياحظ استحالة  كانت الدولة ي امراحل   و ااقتصادي للفقراء بشدة إذا مااة ال
مية، حيث تتفاقم حالة عدم العدالة ي التوزيع حسب أطروحة كوزنيت.  آو للت

 
 

                                                 
مو ااقتصادي المحابي للفقراءعلي عبد القادر علي،  1 مية، امعهد العري للتخطيط، العدد ال لة جسر الت  .6، ص. 2009، 82، 
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مو ااقتصادي ومستوى المعيشة قدية على ال  المطلب الثالث: أثر السياسة ال
قدي وأسعار الفائدة مكن أن يكون ها  من امتفق عليه بن علماء ااقتصاد  أن التغرات اهامة ي العرض ال

قدية كأداة لتحقيق ااستقرار  اك خاف حول إمكانية استخدام السياسة ال آثار كبرة على ااقتصاد، وإذا كان ه
سن مستوى معيشة آفراد. فيض الفقر، و قدي، و  ال

قود و   ، كما يعتقد يرى ميلتون فريدمان أن عرض ال قدي ومعدل مو معدل مو له تأثر قوي على الدخل ال
شاط ااقتصادي خال الدورة ااقتصادية، وقد احظ أن عرض  قود وال بوجود عاقة سببية قائمة بن عرض ال

قود تزايد باستمرار خال الفرة  اءات  1960-1867ال فقط، وقد ي الوايات امتحدة آمريكية مع قليل من ااستث
فاض بن  وات الاحقة، فقد تراوح اا قدي بشدة خال ست س فض العرض ال وهذ  ،%35.2و %2.4ا

 الفرات هي فرات انكماش اقتصادي )حدوث فرات كسادأ.
قود   قود تسبق الذروة ي الدورة ااقتصادية، وبامثل فإن أد نقطة ي معدل مو ال إن الذروة ي معدل مو ال

شاط ااقتصادي ي الدورة ااقتصادية. وقد خلص فريدمان وشوارتز إ وجود عاقة قوية واضحة تسب ق أد نقطة لل
شاط ااقتصادي خال الدورة ااقتصادية. قود وال  بن عرض ال

وات أمها: مو ااقتصادي، وبالتا خفض الفقر عر عدة ق قدية تأثرها على ال  مارس السياسة ال

اة أسعار الفائدةالفرع   اأول: ق

قيقي، وخال مدى زم  قصر تأي أمية هذ آداة من خال قدرها ي التأثر امباشر على ااقتصاد ا
تج  فيض تكلفة رأس امال، ما ي د إتباع سياسة نقدية توسعية يؤدي إ  فيض أسعار الفائدة ع نسبيا، حيث أن 

ه زيادة ي كل من اانفاق  اتج من ناحية أخرى.ع  ااستهاكي وااستثماري من ناحية، وزيادة الطلب الكلي وال
قيقية هي ال تؤثر على قرارات  اة هي كون أن أسعار الفائدة ا إن اميزة آساسية ال تتميز ها هذ الق

سعر الفائدة على نفقات امستهلكن وامؤسسات، وقد أكدت العديد من الدراسات على آثر الكبر الذي مارسه 
مو ااقتصادي قدية إ ال عله ناقا هاما ٓثر السياسة ال  .1ااستهاك وااستثمار، ما 

 

 

 

                                                 
مد علي،  1 وك المركزية: دراسة تحليلية تطبيقية لحاات مختارة من أمد شعبان  انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور الب

امعية، مصر، البلدان العربية  .120، ص. 2006، الدار ا
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اة اإئتمان  الفرع الثاني:ق

قيقي   وك دورا هاما ي ااقتصاد من خال تزويد باموارد الازمة لتمويل مشاريع ااستثمار ا تؤدي الب
وك، ما مكن من ورأس امال العامل،  د إتباع سياسة نقدية توسعية سيزيد حجم ااحتياطات والودائع لدى الب فع

تج عن ذلك زيادة اإنفاق ااستثماري، وبالتا زيادة الدخول وارتفاع اإنفاق  زيادة اإقراض امصري، وي
. وقد لوحظ أن تأثر هذ اتج اإما عكس ي زيادة ال اة يكون على امشروعات  ااستهاكي، وهو ما ي الق
اف اائتمان امصري.  الصغرة ال غالبا ما ا يتوفر ها مصادر أخرى للتمويل 

فاض أسعار الفائدة، وبالتا زيادة أسعار آوراق امالية،  ومن   من جانب آخر، فزيادة اائتمان يؤدي إ ا
اتج. ي الوقت نفسه، تؤدي م زيادة صاي ثرواها ما يؤدي إ زيادة اإنفا ق ااستثماري، فيزيد الطلب الكلي وال

قدية للشركات، فتتحسن مراكزها  فاض أسعار الفائدة اامية ما يزيد من التدفقات ال قدية التوسعية إ ا السياسة ال
 امالية.

اة سعر الصرف  الفرع الثالث:  ق

قدي على مستوى ااقتصاد   قدية يؤدي ارتفاع العرض ال تلف وسائل السياسة ال إ تراجع ي باستخدام 
فاض أسعار الصادرات وارتفاع أسعار الواردات،  ية أكثر وهذا قيمة العملة ما يؤدي إ ا عل السلع الوط ما 

ب أن يكون  اتج، ولكن  افسية فيزيد الطلب عليها ويزيد ال فيض العملة )سيتم التطرق ت ذلك مع مراعاة شروط 
 بالتفصيل ي امبحث الثالث من هذا الفصلأ. له

ات ااقتصادية امؤدية إ التخفيف من الفقر، وترتبط هذ الظاهرة   مو ااقتصادي أحد أهم امتضم يعد ال
اهن: مو ااقتصادي، وهذا وفق ا  عكسيا بتزايد معدل ال

مو ااقتصادي يؤدي إ  ااتجا اأول: - ارتفاع معدات الطلب على استخدام حيث أن تسارع معدات ال
صل ذلك نتيجة  اموارد )العملأ، وهو آمر الذي يرتب عليه دخول فئات جديدة من الفقراء إ سوق العمل، و
قيقية نتيجة التزايد ي الطلب على العمل اماهر  التوسع ي قاعدة ااستثمارات من جهة، وارتفاع متوسط آجور ا

سن من جهة أخرى، وهذي خفضة الدخل، هذا ما يؤدي إ  ن آمرين يؤديان إ ارتفاع القدرة الشرائية للفئات ام
ها  خفض تعد مرتفعة ع دية لذوي الدخل ام فعة ا اجات آساسية، واسيما أن ام ا إشباع ا أوضاع الفقراء با

 مقارنة بالذين تكون دخوهم أعلى ي اجتمع.
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اتج القومي سواء كان تأثر هذا التزايد  ااتجا الثاني: - مو ااقتصادي تؤدي إ تزايد ال أن ارتفاع معدات ال
اجات الرأمالية، فإن تأثرها غر امباشر يؤدي إ خفض الفقر، وعوائد الصادرات  ا ا ا الصادرات أو با با

مية، كما أن ارتفاع معدل الصا درات يؤدي أيضا إ تزايد معدل الطلب على مكن استخدامها لتمويل عملية الت
ا خفض  اجات آساسية با العمل، خاصة إذا كانت السلع امصدرة كثيفة العمل، كما يعمل تزايد العرض من ا

 الفقر. 
سن دخول الفئات الفقرة   إن انتهاج سياسة اقتصادية تتميز بقدر من العدالة ي توزيع الدخل يؤدي إ 

و رأس امال، إذ أكثر من است دي لاستهاك سيزيد أكثر من اميل  فادة أصحاب الدخول امرتفعة ذلك أن اميل ا
سبة كبرة من التحسن سيصيب أوضاع الفقر. مو ي رأس امال يعتمد على حوافز اادخار وب  أن ال

سن مستوى امعيشة لك  فض معدل الفقر و مو ااقتصادي شرطا ضروريا  ه غر كاف، إذ ابد يعتر ال
. مو السكا مو ااقتصادي معدل ال  أن تفوق معدات ال

قدية آليات تأثيرالمبحث الثالث:  اة سعر الصرف مستوى المعيشةعلى  السياسة ال   عبر ق

فاض مستوى امعيشة فيها مجموعة من   وع ي العديد من الدول ال تعا من ا ترتبط أوضاع الفقر وا
اة سعر الصرف من تلك  مو وتوزيع الدخل، وتعتر ق اهات ال حصر تأثراها با قدية، ال ت أدوات السياسة ال

قدية ي ضبط ااختاات  وات ال تعتمد عليها السياسة ال ارجية والداخلية، ومن م تأثراها على الق ااقتصادية ا
مو ااقتصادي والفقر.   مستويات ال

  مفهوم سعر الصرف المطلب اأول:

يعد سعر الصرف من امؤشرات ااقتصادية اهامة ال تؤثر على ااستقرار ااقتصادي العام، هذا ما يدفع 
قدية خاصةصانعي السياسة ااقتصادية عموما والسياسة    بعن ااعتبار.أخذإ  ال

 سعر الصرف ، وظائف وأنظمةالفرع اأول: تعريف

ة من دولة   اء سلعة معي تقتضي تسوية امعامات وامدفوعات الدولية وجود أداة للتسوية ومقياسا للقيمة، فإقت
ديد نسبة الوحدات بالعملة بية، وهو ما  ما ا يتم دفع قيمتها بالعملة احلية، بل يتطلب  احلية إ العمات آج

 يطلق عليه سعر الصرف.
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 أوا: تعريف سعر الصرف
ية ال يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من العملة  يعرف سعر الصرف بأنه  عدد وحدات العملة الوط

بية الازمة لشراء وحدة واحدة من العملة  بية، أو هو عدد وحدات العملة آج يةآج  .1الوط
بية، ويتحدد هذا السعر ي سوق الصرف كما عرف أيضا بأنه  ه بوحدات نقد أج قد احلي معر ع  سعر ال

ي قد آج ظام ال  .2وفق الشروط امتغرة ل

بية أنهوعرف أيضا ب ية بعملة أج  . 3نسبة مبادلة العملة الوط
صول نستخلص أن سعر الصرف مثل عدد الوحدا ،ما سبق انطاقا ية مقابل ا ت امدفوعة من العملة الوط

بية، أو  بية امقابلة لوحدة واحدةهو على وحدة واحدة من العملة آج من العملة  عدد الوحدات من العملة آج
سد أداة الربط بن ااقتصاد احلي احلية. بية.و  وبذلك فسعر الصرف   باقي ااقتصاديات آج

 الصرفا: وظائف سعر نيثا
ها  :4لسعر الصرف العديد من الوظائف من بي

تجن احلين  وظيفة قياسية: -1 سبة للم بية، بال مثل سعر الصرف حلقة وصل بن آسعار احلية وآسعار آج
ة مع أسعار السوق العامية. ما يعتمدون على سعر الصرف من أجل مقارنة وقياس آسعار احلية لسلعة معي  حي

ة، ومن جهة أخرى مكن لسعر وظيفة توزيعية:  -2 اطق معي ة إ م يستخدم سعر الصرف لتطوير صادرات معي
ة أو استبداها بالواردات ال تكون أسعارها أقل من  اعية معي اء أو تعطيل فروع ص الصرف أن يؤدي إ ااستغ

ارجية لأقطار.آسعار احلية، وبالتا فسعر الصرف يؤثر على الركيب السلعي  غراي للتجارة ا  وا
يقوم سعر الصرف بإعادة توزيع الدخل القومي العامي والثروات بن أقطار العام ارتباطه بالتجارة توزيعية: وظيفة  -3

قصان سوف يؤثر ارجية للعملة سواء بالزيادة أو ال ، كما أن التغر ي القيمة ا ارجية على مستوى ااقتصاد الدو  ا
وك امركزية ي آقطار آخرى.   على حجم ااحتياطي اموجود بشكل رصيد لدى الب

 

 

 

 

                                                 
اي،  1 قدية الدوليةهيل عجمي هيل ا شر، آردن،  ، دار وائلالتمويل الدولي والعاقات ال  .94-93، ص.ص. 2014لل

2 Alain Beitone et autres, Dictionnaire des sciences économiques, Armonol Collin , Paris, 1991, p. 319. 
، و  عادل أمد حشيش 3 مد الفو درية، أساسيات اإقتصاد الدوليأسامة  ديدة، اإسك امعة ا  .154، ص. 1998، دار ا
4  ، سي شر، عمان، التمويل الدوليعرفان تقي ا داوي لل  .150-149، ص. ص. 2002، الطبعة الثانية، دار 
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 أنظمة سعر الصرف ا:لثثا
ظام العائم على إثر عرف نظام الصرف عدة تطورات كانت بدايتها من قاعدة الذهب اهيار ، وانتهت بال

أنظمة سعر الصرف الثابتة وأنظمة سعر الصرف  عرف نظام الصرف مطن أساسن وما: وعليهنظام بريتون وودز، 
 امرنة.

:أنظمة سعر الصرف الثابتة:  -1 يف سعر صرف العملة إ  ي ظل هذ آنظمة يتم تص
ظام من أفضل آنظمة من قبل واضعي السياسة ااقتصادية، وهو يتمثل ي  الربط بعملة واحدة: -أ يعتر هذا ال

ديد قيم ة  الربط أو التثبيت ي  ة ثابتة للعملة احلية مقابل إحدى العمات اإرتكازية، وال تتميز مواصفات معي
وع من آنظمة إ امميزات  ا إ هذا ال كالقوة وااستقرار غالبا ما تكون الدوار آمريكي، ويعود السبب ي اا

 : 1التالية
امية وأكر  - فيض درجة عدم قيق استقرار سعر الصرف بن الدولة ال شركائها ي التجارة الدولية، ما يعمل على 

امية،  شأ عن تقلب أسعار الصرف، هذا ما يسهل تدفق رؤوس آموال ٓغراض ااستثمار ي الدول ال التأكد ال ت
 فضا عن تشجيع التجارة بن البلدين؛

دية لدولة العملة اارتكازية، حيث إذا كانت هذ يربط هذا آسلوب السياسة ااقتصادية احلية بالسياسة ااقتصا -
امية؛ لق الثقة ي عملة الدولة ال قيق استقرار آسعار فإن ذلك   آخرة تستهدف 

ي، وهذا التدخل  - يقدم أسلوب الربط إ عملة إرتكازية واحدة معيارا واضحا للتدخل ي سوق الصرف آج
فاظ على العملة احلية  قدية مواجهة العملة اإرتكازية.يستهدف ا  من قبل السلطة ال

ا يتم ربط العملة احلية بسلة من العمات ال يتم اختيارها انطاقا من عمات  الربط بسلة من العمات: -ب ه
وع من أنواع  اصة، ويعتر هذا ال الشركاء التجارين آساسين، أو من العمات امكونة لوحدة حقوق السحب ا

ة  قيق استقرار . ويهدف ه1973أنظمة الربط آلية حديثة نسبيا  ظهرت ي أعقاب التعوم العام س ظام إ  ذا ال
اولة ربط قيمة العملة احلية إ سلة من العمات، كما قد يكون مكلفا نسبيا  ي سعر الصرف الفعلي من خال 

 للبلدان الصغرة.
ة: -ج قدي  ضمن هوامش معي ظام ال دد، ومثال ذلك آلية ال ال  ا يسمح للعملة أن تتذبذب لكن داخل  ه

سبة للدوار آمريكي داخل اجال آوري الذي  +]تتغر عماته بال . %; − . مقارنة بالسعر الرمي  [%
 احدد ها.

                                                 
درية، التجارة الدوليةمد السيد العايد،  1 ية، اإسك  .180، ص. 1999، مكتبة اإشعاع الف
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ها: تتميز هذ آنظمة مرونتها وقابليتها للتعديل اأنظمة المرنة لسعر الصرف: -2 اذ بعض امعاير م امؤشرات  با
قيقي الفع قدية بتعديل أسعار صرفها، ليااقتصادية للبلد مثل سعر الصرف ا ، ومكن ومن خاها تقوم السلطات ال

 :التمييز بن نوعن من أنظمة التعوم
وهي حالة تسمح موجبه لقيمة العملة أن تتغر صعودا وهبوطا حسب قوى السوق. ويسمح  :التعويم الحر -أ

 التعوم للسياسات ااقتصادية آخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف.
ك  عويم المدار:الت -ب ، وفيه يقوم الب ا لقد أصبح التعوم امدار من أكثر آنظمة شيوعا واستخداما ي الوقت ا

موعة من امتغرات ك بيةامركزي بتحديد سعر صرف العملة على أساس   مستوى ااحتياطي من العمات آج
 عات.وضعية ميزان امدفو والذهب، التضخم، تطور سوق الصرف اموازي، 

 الفرع الثاني: أنواع سعر الصرف

موعتنقسيمها مكن تال  من سعر الصرف يتم التمييز بن عدة أنواع ائية و  :إ  أسعار أسعار الصرف الث
 الصرف الفعلية.

ائية  :أوا: أسعار الصرف الث
ائي  ي :مثل العاقة بن عملتن إن سعر الصرف الث ية و عملة بلد أج طاقو  .العملة الوط مكن  ،ي هذا ال

قيقي.الصرف اامي، و التمييز بن سعر   سعر الصرف ا
ديد سعر الصرف اامي لعملة بلد ما تبعا للطلب والعرض عليها ي سوق : ااسميسعر الصرف  -1 يتم 

ية ما، وهذا مكن لسعر الصرف أن يتغر تبعا لتغر الطلب والعرض بدالة نظام  ظة زم الصرف امعتمد الصرف ي 
:ي الدولة قسم سعر الصرف اامي إ  ، هذا وي

ارية الرمية أي امعمول به فيما سعر صرف رسمي: -أ  ؛ص امبادات ا
 هو السعر امعمول به ي آسواق غر الرمية أو آسواق اموازية.و  سعر صرف مواز: -ب

 :1مكن التعبر عن سعر الصرف اامي بطريقتنو 
بية مقابل وحدة : على التأكد -أ يةواحدة أي عدد وحدات العملة آج  ؛من العملة الوط

بية على عدم التأكد: -ب  .أي عدد وحدات العملة احلية مقابل وحدة واحدة من العملة آج

                                                 
1 Philippe Bouhours Monnaie Finance Institutions et Mécanismes, ellipses, Paris, 1993, p. 309. 
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قيقي سعر الصرف الحقيقي: -2 بية الازمة لشراء وحدة واحدة  يعر سعر الصرف ا عن الوحدات من السلع آج
مع بن كل من تذبذبات سعر الصرف اامي وتباين معدات 1من السلع احلية ، أي أنه ذلك امؤشر امرجح الذي 

ه فهو يعر عن القدرة الش2التضخم مفيد ي ، باإضافة إ أنه 3ااقتصاد ةيافسرائية للعملة ومقياس لدرجة ت، وم
سبة للمتعاملن ااقتصادين. اذ القرارات بال  ا

اصل جداء سعر الصرف ااعن يعر    قيقي  ارجسعر الصرف ا سبة بن مستوى آسعار ي ا  مي ي ال
قيقي الصرف سعر ي رتفاعأي ا أن ما مكن ماحظته على هذا امؤشر هو .مستوى آسعار احليو   يقابله ا

فاض افسية ةالقدر  ي ا زائر و الوايات  ،4امع التجاري بالشريك مقارنة ما قتصادا الت فلو أخذنا بلدين كا
=  :5يكون سعر الصرف كالتا ،امتحدة آمريكية /� �$ /� = . �� �  

 حيث:
قيقي؛:   سعر الصرف ا

� سعر الصرف اامي؛:  زائر؛: � �/ القوة الشرائية للدوار بالوايات امتحدة آمريكية؛: �/ $ مؤشر آسعار بالوايات امتحدة آمريكية؛: � مؤشر آسعار با زائر.: �  القوة الشرائية للدوار آمريكي با

زائري مقابل الدو  ،وعليه ار ا قيقي للدي ار يعكس الفرق بن القوة الشرائية ي فإن سعر الصرف ا
قيقي كلما زادت القدرة الوايات امتحدة آمريكية و  زائر، وكلما ارتفع الصرف ا افسية القوة الشرائية ي ا الت

قيقي حيث أنه إذا ارتفع للجزائر؛ تجات احلية سعر الصرف ا بية تصبح أعلى تكلفة من ام تجات آج ما  ،فإن ام
فاض ي الوارداتتي ه ا فاضا حقيقيا ي قيمة العملة  ،على هذا آساسالصادرات. و  ارتفاع يو  ولد ع فإن ا

اري ميزان امدفوعات ية يرفع من الرصيد ا قيقي ،الوط خفض الرصيد ي حالة اارتفاع ا ي العملة  ي حن ي

                                                 
1 Aftation .F, Les taux de change, 2

éme
 édition, press Universitaires de France, France, 1992, p. 50. 

2 Topscalion, Pricipes de finance international, Economica, 1992, p. 19. 
3 Peryrard Josette, Gestion financière international, 3

éme
 édition, Vuibert, Paris, 1995, p. 70. 

افسية علي توفيق الصادق،  4 قد العريت العربية في اأسواق العالميةلاقتصادياالقدرة الت دوق ال وث  ،، ص معهد السياسات ااقتصادية، سلسلة 
امس، من  اقشات حلقات العمل، العدد ا  .45، أبو ظي. ص.1999أكتوبر  7إ  5وم

 .106عبد اجيد قدي، مرجع سابق، ص.  5
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ية. و  يالوط قيقي ي قيمة العملة الوط فاض ا إذا ارتفع سعر الصرف اامي و/أو ارتفعت آسعار  ةيتحقق اا
بية بسرعة أكر من آسعار احلية.  آج

 ثانيا: سعر الصرف الفعلي
عدد وحدات العملة احلية امدفوعة فعا أو امقبوضة لقاء معاملة دولية قيمتها وحدة واحدة  يعرف على أنه

مركية، الرسوم... ة ي ذلك التعريفات ا  .1إمتضم
 مكن تقسيم سعر الصرف الفعلي إ قسمن: امي وحقيقي

بية،  سعر الصرف الفعلي ااسمي: -1 سبة جموعة من العمات آج هو عبارة عن متوسط سعر العملة احلية بال
ارجية، وبالتا فهو يعطي فكرة عامة عن قيمة العملة  حيث ترجح كل عملة على أساس وزها وأميتها ي التجارة ا

ية ي آ ها السلة يؤدي لتغرر ي قيمة العمات سواق الدولية، باعتبار أن أي تغالوط  سعر الصرف ال تتكون م
، ويبقى  يه اإسرلي خفض قيمته بدالة ا الفعلي لقيمة العملة احلية، فمثا قد يرتفع الدوار مقارنة بآورو وت

، و  سبة للن اليابا على هذا آساس يقيس سعر الصرف الفعلي اامي متوسط التغرات ال حصلت ي ثابتا بال
افسن موعة من عمات الشركاء وام  . 2قيمة الدوار، وبالتا يسمح بتتبع تطورات العملة احلية مقابل 

قيقي سعر الصرف الفعلي سعر الصرف الفعلي الحقيقي: -2 لعدة أسعار  طمي ٓنه عبارة عن متوساهو سعر  ا
ائية، و  ارج، امن أجل أن يكون هذا امؤشر ذا دالة مائمصرف ث ا ا افسية البلد  ضع هذا ة على ت بد أن 

سبيةامعدل اا  :ليةهذا امعدل من خال العاقة التا عنمكن التعير ، و مي إ تصحيح بإزالة أثر تغرات آسعار ال
          = ∑ [�0� �� �/�0� �� 0�0�/�0� / ���/��� ] =   لتصبح:�× ∑ �  � � � ×   

� :حيث �و  � ؛ �مؤشر أسعار الدولة : � ؛: �و � ي س القياس وآساس على التوا � مؤشر آسعار احلية ي س القياس وآساس على التوا قيقي، ويعكس سعر صرف عملة الشريك التجاري بالعملة احلية، أخذا بعن : � ائي ا سعر الصرف الث
 ااعتبار تطور مؤشر أسعار مقارنة مؤشر آسعار احلية.

 

 

                                                 
قديمود ميدات،  1 زائر، مدخل للتحليل ال امعية، ا  .76، ص. 2005، الطبعة الثالثة، ديوان امطبوعات ا

قدينعمان سعيدي،  2 ظام ال زائر، البعد الدولي لل  .123، ص. 2011، دار بلقيس، ا
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ظريات المفسرة لسعر الصرف  الفرع الثالث: ال

ظريات اك الكثر من ال ظريات نذكر:تفسر اختاف أسعار الصرف بن الدول تحاولال  ه  ، وأهم هذ ال
 أوا: نظرية تعادل القوة الشرائية

ة غوستاف كاسليعود أصل نظرية تعادل القوة الشرائية إ ااقتصادي السويدي  ، الذي قام بصياغتها س
ة  1921 قود وأسعار الصرف بعد س وان "ال دما أصدر كتاب بع دد العاقة وال، 1"1914ع  حاول فيها أن 

تلف البلدان سبية بن  ظرية من كون أن القيمة التوازنية  .2بن مستويات آسعار ال طلق الفكرة الرئيسية هذ ال ت
سبة بن آسعار احلية بية، مع و  للعملة ي امدى الطويل تتحدد بال سعر الصرف يتحدد على أن آسعار آج

ارجأساس ما مكن   . 3أن تشريه هذ العملة ي الداخل وا
سبة ه ظرية تغر سعر الصر ذبال العملتن ي داخل كل دولة. يعود إ التغر ي القوة الشرائية لكل من  ف ال

اء هذ . 4فإن سعر الصرف التواز بن عملتن هو السعر الذي يساوي بن القوة الشرائية هما ،على ذلك وب
 لتجارة الدولية.عكس ي أسعار العمات الدولية من خال ايفرض أن تللعمات   القوة الشرائيةااختافات ي

احية العملية ها غر ذلك من ال ظرية لك ظرية تبدو صحيحة من الوجهة ال ذلك ٓسباب عديدة ، و هذ ال
اأمها دمات ال تؤثر أسعارها على القوة الشرا: أن ه ئية داخل البلد امع دون أن يكون ها ك كثرا من السلع و ا
دمات ا يتم تبادها  عاميا ، ٓن تلك السلعأثر ي سعر الصرف أي ارجية ، و أو ا ا تدخل ي نطاق التجارة ا
ازل وأسعار السلع :مثل ت أسعار ام دمات مثل، و بن الدول لقال ا ت قل و ا  والتعليم. الصحة: ال

 أسعار الفائدةثانيا: نظرية تعادل 
قدي  تعتر من بن احددات آساسية لسعر الصرف فهي تسعى للكشف عن الصلة اموجودة بن السوق ال

 أ.0، وحسب كروجر يفرض أن يكون معدل التضخم امتوقع يساوي الصفر )5الوط وسوق الصرف
ب أن يساوي نسبة التح تظر للعملة ي الواقع، إن تباين معدات الفائدة بن دولتن  سن أو التدهور ام

6الصعبة مقارنة بالعملة احلية
صول على معدات مردودية مرتفعة ي و  . ظرية ا مكن للمستثمر ا حسب هذ ال

                                                 
هضة امصرية، القاهرة، وعاقته بالموازنة العامةسياسة سعر الصرف عبد العظيم مدي،  1  .46، ص. 1984، مكتبة ال

امسة،دراسات في اإقتصاد الدوليسامي عفيفي حام،  2 انية،  ، الطبعة ا  .193ص.  ،2000 ،القاهرةالدار امصرية اللب

3 Antoine parent, op.cit, p.97. 
ب حسن عوض اه،  4 امعيةالدوليةالعاقات ااقتصادية زي  .77ص.  ،1994 بروت، ،، الدار ا

5
 Bernard, Economie international, 2

éme
 edition, Dunod, Paris, 1992, p.182.  

6
Richard Boillie et Patrick Mcmahon, Marché des changes, édition Eska, Paris, 1997, p. 145.  
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ارج ها ي السوق احلي ا د قيامه بتوظيف أمواله ي الدول أين معدل الفائدة أكر من ذلك امعدل السائد ي  ع ع
 .1 وسعر الصرف اآجلالسوق احلي، ٓن الفارق بن معدات الفائدة يتم تعويضه بالفارق بن سعر الصرف اآ

بؤ بسعر الصرف ا يكونو  مثل هذ البساطة ال  در اإشارة إ أن استعمال الطريقتن آخرتن للت
ها تائج دقيقة اعتبارات نذكر م اها، حيث أنه ي غالب آحيان ا تكون ال  :2رأي

تلف الدول، حيث ا يكون هذا امقياس متجانسا؛ -  اختاف مقياس التضخم ي 
بؤ معدات الفائدة و  - تائجالت عل كل ال ه كمقياس  معدات التضخم ا يكون ي حد ذاته دقيقا، ما  امرتبة ع

 مرجعي غر دقيقة.
 ثالثا: نظرية اأرصدة

ظرية على رصيد ميزان امدفوعات سواء    ففي حالة كون الرصيد موجبا أي كان موجبا أو سالبا، تركز هذ ال
ا وجود زيادة الطلب على عملة هذ الدولة فاض  ،وجود فائض، فهذا مع ارجية أو ا ومن م ارتفاع قيمتها ا

د حدوث عجز ي ميزان امدفوعات دث العكس ع زيادة  والذي يدل على ،ي سعر صرف هذ العملة، و
ية م ارجيةالعرض من العملة الوط فاض قيمتها ا  .3ا يؤدي إ ا

وات تأثير سعر الصرف على مستوى المعيشة  المطلب الثاني: ق

أي على ذكر أمها مارس سعر  وات ال س  .الصرف أثرا بالغا على مستوى امعيشة عر العديد من الق

مو ااقتصادي  الفرع اأول: العاقة بين سعر الصرف وال

اولت أخفقت   مو ااقتصادي وأنظمة الصرف بسبب عدم إثبات الدراسات التطبيقية ال ت العاقة بن ال
يف الرمي امعلن، والذي  وجود دليل تطبيقي يؤكد العاقة، ويعود ذلك إ اعتماد الدراسات السابقة على التص
يف الفعلي امطبق نتيجة الضغوط ال يتعرض ها ااقتصاد، وذلك حسب ما تفرضه نظري  تلف عن التص

وف من د على  "ا مود"، ونتيجة لذلك قام العديد من ااقتصادين بإجراء دراسات تست وف من ا التعوم" و"ا

                                                 
 .120عبد اجيد قدي، مرجع سابق، ص. 1

وكالطاهر لطرش،  2 يات الب امعيةتق زائر ، ، ، الطبعة الرابعة، ديوان امطبوعات ا  .105ص.  ،2005ا

3 Antoine Parent, Op.cit, p.100. 
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بية، واستخرجوا أدلة تطبيقية تؤكد العاقة رغم عدم ماثل امعلومات ، من بن 1بيانات واقعية من سوق العمات آج
د:  تلك الدراسات 

ة  Mudellالدراسة ال قام ها  - اعية قبل 1995ي س مو ااقتصادي ي الدول الص ، وال حاولت مقارنة ال
مو ااقتصادي كان أكثر سرعة ي الفرة آو  وبعد اهيار نظام بريتون وودز، وتوصل الباحث من خاها إ أن ال

 .2أي ي ظل سعر الصرف الثابت
ة  Perraultو Bailliu، Lafranceدراسة قام ها  - ص ، و 2001ي س دولة من ااقتصاديات  25ال 

اشئة للفرة  تبن أن نظام سعر الصرف العائم يصاحب مو اقتصادي سريع جدا ي الدول امفتوحة ، 1998-1973ال
ة  قام نفس الباحثن بدراسة أثر نظام الصرف  2002على تدفقات رأس امال وال ها أسواق مالية متطورة، وي س

مو ااقتصادي  ، وبن أن نظام الصرف يكون ي إطار سياسة نقدية صلبة 1998-1973دولة للفرة  60لـ على ال
مو ااقتصادي  .  3تستهدف ال

ة  Ghoshدراسة  - ، وال تقوم على اختبار العاقة بن اختيار نظام سعر الصرف وتطاير 1997وآخرون س
ا اتج الداخلي ا م وتباين مستوى العمالة، وقد توصل الباحثون إ أن ااقتصاد الكلي امقاس بتباين معدل مو ال

حجم اإنتاج والعمالة هي أكثر تطايرا ي ظل نظام الصرف الثابت من آنظمة امعومة، وأن قوة التغرات غر مرتبطة 
مو ااقتصادي من خال آثر على   .4بالصدمات احتملة لاقتصاد وعليه، نقوم بتحليل أثر سعر الصرف على ال

 ااستثمار، البطالة وتدفق رؤوس آموال.
 أوا: اأثر على ااستثمار

مو ااقتصادي، حيث أن تراكم رأس امال فيه   يعتر نظام سعر الصرف الثابت من آنظمة امساندة لل
فاض حالة عدم التأكد ال تعمل على زيادة معدل ااستثمار، وذلك  سيكون أعلى، ويرجع السبب ي ذلك إ ا

د من تقلبات سعر الصرف  فاض ي معدات التضخم، وا صائص ال يتميز ها من توفر للمصداقية وا كم ا
فاض تكلفة التغطية، وتذبذبات أسعار الفائدة، وعليه سيكون معدل ااستثمار أعلى نظرا انتفاء امخاطرة أو ا

سبة ٓنظمة سعر الصرف امرنة.  والعكس بال

                                                 
شورة، جامعة أي بكر بلقايد، (2010-1970دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )علي بن قدور،  1 ، مذكرة دكتورا غر م

 .40، ص. 2013-2012تلمسان، 
2 Mundell R, Exchange rate systems and economic growth, Revista di politica economica, Vol 85, 1995, p.p. 03-

36 
3
 Bailliu J et autres, les taux de change flottants: une nouvelle analyse, Banque du Canada, Canada, 2001, p. 347-

377.   
4 Ghosh A and authors, Does the nominal exchange rate regime matter?, NBER working paper, n°5874, p. 13-26. 
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مو ااقتصادي عن   من جانب آخر، وي ظل أنظمة الصرف امرنة مكن للدولة امسامة ي رفع معدات ال
ية  فاض سعر صرف العملة الوط قدي باستخدام سياسة نقدية توسعية، ما يؤدي إ ا طريق الرفع من امعروض ال

خفض لر  افسية ي السوق العامية، فتزيد الصادرات وت ية أكثر ت تجات الوط عل ام اجع حافز حيازها، وهذا ما 
اتج.    الواردات، وبالتا يزيد ااستثمار وال

 ثانيا: اأثر على البطالة
تقل آثر التباد بن سعر الصرف والبطالة عن طريق العرض   والطلب على ي ظل أنظمة الصرف امرنة ي

فض من العرض احتمل، وذلك  ، و قيقي يرفع من معدل البطالة التواز فيض سعر الصرف ا العمل، حيث أن 
قيقي  إذا كانت آجور اامية تعتمد على أسعار امستهلك وليس على أسعار اإنتاج. فتخفيض سعر الصرف ا

سبة ٓسعار اإن سبة سيؤدي إ رفع أسعار ااستهاك بال تاج، وخاصة ي حالة ارتفاع التكاليف اامية للعمل بال
خفض الطلب عليه، وهذا ما يؤدي إ ارتفاع معدات البطالة. لكن  ٓسعار اإنتاج، وهذا سرتفع تكلفة العمل، وي

تقل آثارها عن  قيقي ومعدات البطالة ليست أحادية، حيث أن هذ العاقة ت طريق العاقة بن سعر الصرف ا
شاط ويرفع الصادرات، وهذا ما يؤدي إ التقليل من البطالة.  فز ال  العرض، فتخفيض سعر الصرف 

قيقي يضعف من شروط التبادل، وهذا سيمس   فيض سعر الصرف ا زية فإن  ظرية الكي وبالعودة إ ال
 التا ترتفع معدات البطالة.بأرباح الشركات، ما يؤدي إ تراجع الطلب على العمل من طرف امؤسسات، وب

 ثالثا: اأثر على تدفق رؤوس اأموال
ا الدول ال   يساهم ارتفاع أسعار الفائدة احلية بامقارنة مع نظرها الدولية ي تدفق رؤوس آموال با

 ارتفعت فيها أسعار الفائدة، وذلك لاستفادة من الفرق ي أسعار الفائدة.
آموال على البلدان ال تعرف معدات كبرة للفقر ي إنعاش الوضع ااقتصادي، يساهم تدفق رؤوس  

ابية على امستوى امعيشي واإقال من تداعيات تراجع الدخول ونقص  آمر الذي يسمح بتحقيق مكاسب إ
صيص رؤوس آموال وانتقاله من الدول ال ها الفقراء خصوصا. إن عملية   تتمتع بوفرها مقارنة الفرص ال يعا م

افع  دث م بالدول ال تعا من ندرها سيساهم ي تشجيع زيادة ااستثمار ي الدول امتلقية، آمر الذي 
مو، ااستهاك...أ تظرة )زيادة ااحتياطات الدولية وااستثمار احلي، ال كفيلة بتحسن  اقتصادية واجتماعية م

اقص كلما  ظروف العيش وزيادة الرفاهية. ظرية تقوم على افراض أساسي وهو أن العوائد على رأس امال تت وهذ ال
ازدادت مصانع وآات جديدة، غر أن الواقع أثبت غر ذلك، حيث أن اإنتاجية تكون أعلى ي الدول ال تتوفر 

ية آساسية امادية امتقدمة.   ها اليد العاملة اماهرة، والب
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قود إن التقلبات ا  فض من عرض ال ادة ي سعر الصرف ستؤثر على تدفق رؤوس آموال، وهذا ما 
صر التوقعات دورا جوهريا ي تدفق رؤوس آموال، فامستثمرون  ا يلعب ع قيقي وبالتا ترتفع أسعار الفائدة، وه ا

ليل العائد وامخاطرة، فإذا كانت العوائد امتوقعة اء على  تزيد عن تكلفة تقلبات أسعار الصرف  يتخذون قراراهم ب
فإهم يوجهون استثماراهم إ تلك البلدان، أما إذا زادت تكلفة تقلبات أسعار الصرف عن آرباح امتوقعة من 

 . 1استثماراهم فلن يوجهوا رؤوس أمواهم إ تلك الدول

 التضخم العاقة بين سعر الصرف و الفرع الثاني: 

من بن أهم العوامل امسامة ي تفاقم ظاهرة الفقر، وهذا عر اآثار السلبية ال يعتر التضخم واحدا  
مارسها على القدرة الشرائية لدخول الفئات اهشة، ومسامته ي خلق بيئة غر مائمة لاستثمارات العمومية 

فيز الطلب الكلي. تتدخل السلطات العمومية اصة، وتداعيات ذلك على البطالة و من خال سياسة سعر  وا
وات أساسية هي  :2الصرف للتأثر على آسعار احلية من خال ثاث ق

 أوا: عبر نظرية تعادل القوة الشرائية
سبة ال يرتفع   فس ال فاض ب وفقا لذلك فإن سعر صرف العملة احلية مقابل العمات آخرى ميل إ اا

عار ي الدولة احلية فيما م يتغر الوضع السعري ي غرها من الدول ال ها مستوى آسعار، فإذا تضاعفت آس
تشرك معها ي التجارة، فإن قيمة التعادل للعملة احلية سوف تصبح أقل ما كانت عليه من قبل، وتعمل اموازنة 

د اختاله  .3السلعية على إعادة التوازن ع
اة تخفيض قيمة العملة  ثانيا: عبر ق

بية، وهو ما يؤدي إ رفع آسعار نتيجة ارتفاع أسعار  يؤدي  ذلك إ ارتفاع سعر صرف العمات آج
ل  قق هذا التأثر ا يزال  الواردات بالعملة احلية، إا أن قوة التأثر على آسعار احلية والفرة ال يستغرقها 

ها: نسبة الواردات إ إما السلع جدل، وذلك راجع إ أن قوة التأثر وسرعته تعتمد على  تلفة م عوامل 

                                                 
مية الرافدين، جامعة اموصل، أثر تقلبات سعر الصرف على بعض متغيرات ااقتصاد الكليفواز جار اه نايف وسعدون حسن فرحان،  1 العدد  ،لة ت

 .171، ص. 2009العراق،  ،31، اجلد 93

 .119من بليلة، مرجع سابق، ص.  2

سن الغالي،  3 شر والتوزيع، عمان، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات ااقتصاديةعبد ا  .68، ص. 2011، دار صفاء لل
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تلف من اقتصاد آخر، حيث من امتوقع أن يزداد  امستهلكة، ودرجة اعة بدائل الواردات احلية ال  افسة ي ص ام
افسة ي اعة تأثر تغرات سعر الصرف مع زيادة نسبة الواردات إ إما السلع امستهلكة، وزيادة درجة ام  .1الص

اة اأجور  ثالثا: عبر ق
فيض العملة مدى استجابة آجور اامية وآسعار لذلك، فكلما ارتفعت   تعتمد اآثار امرغوبة من 

قيقية، ومع ارتفاع درجة ربط أثر  تيجة لتخفيض قيمة العملة كلما قل التغر ي آجور ا الزيادة ي آجور اامية ك
اتج آجور مع  قيقية وعلى مستوى ال امستوى العام لأسعار سيكون أثر تغر سعر الصرف اامي على آجور ا

 قليا، وعليه فإن ربط آجور مؤشر السعر العام يتطلب مرونة ي سعر الصرف.

 الفرع الثالث: العاقة بين سعر الصرف والدخل   

ي سياسة اإقال من الفقر  يةوأحد الرهانات آساسيعد الدخل من أهم امؤثرات ي مستوى امعيشة  
سن امؤشرات ااقتصادية وااجتماعية للبلد ي  وتداعياته، ويرز أثر الدخل ي سعر الصرف ي سياق امسامة ي 

اهن  :2ا
ي حالة ارتفاع أسعار الفائدة احلية بامقارنة مع أسعار الفائدة السائدة ي الدول آخرى، سيؤدي ذلك إ  أوا:

زيادة تدفق رؤوس آموال ما يؤدي إ ارتفاع امداخيل فيها، ما يؤدي إ زيادة طلبها الكلي ما ي ذلك الطلب 
ه تلك آموا قدي ي البلد على الواردات من البلد الذي صدرت م فاض الدخل ال ل، كذلك يؤدي ذلك التدفق ا

فاض طلبها الداخلي ما ي ذلك الطلب على الواردات، ونتيجة  ه تلك آموال، ويؤدي بذلك إ ا الذي صدرت م
فاض وارداته يتحقق فائض ي ا التن السابقتن أي زيادة الطلب على صادرات البلد امصدر لرأس امال وا ساب ا

اتج من التدفق الرأما للخارج مؤديا  اري معوضا العجز الذي حدث ي حساب رأس امال طويل آجل ال ا
ي مقابلها. فاض سعر الصرف آج  ارتفاع سعر صرف عملتها احلية مقابل ا

فيض قيمة ا ثانيا: ليا أو  لعملة عر الرفع من العرض تؤدي الزيادة ي الدخل امتأتية من ارتفاع أسعار الفائدة 
ه اإنفاق على الواردات ٓها تقع ضمن اإنفاق ااستهاكي، لذا  قدي إ زيادة اإنفاق ااستهاكي، ومن ضم ال
شاط ااقتصادي سيؤدي إ زيادة الطلب على الواردات، الذي يؤدي بدور إ زيادة الطلب على العملة  فزيادة ال

                                                 
قد وسعر حسن العمر،  1 لة جامعة املك سعود، اجلد الصرف على التضخم في ااقتصاد الكويتيتأثير عرض ال  .335، ص. 1997، الرياض، 9، 

 .122-121من بليلة، مرجع سابق، ص.  2
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بية لتمويل الطلب ع فاض سعر صرفها آج فاض الطلب على العملة احلية وا لى الواردات، وهذا يؤدي إ ا
بية  .  1مقابل العملة آج

قدية على سعر الصرف ومستوى المعيشة  المطلب الثالث: أثر السياسة ال

اة سعر الصرف من خال العديد من ا  قدية تأثراها على مستوى امعيشة عر ق آليات مارس السياسة ال
قدية وأسعار الفائدة.  أمها: الكتلة ال

قدية  الفرع اأول: الكتلة ال

اصر   صيص اموارد ااقتصادية وتوزيع الدخل بن ع اهات  مارس أسعار الصرف تأثرات كبرة ي ا
. اصلة ي سعر الصرف اامي عن مستوا التواز  اإنتاج، من خال التقلبات ا

افسية لاقتصادأوا: في ظل   اعتماد سعر صرف يحقق القدرة الت
فيض قيمة العملة عن طريق انتهاج سياسة نقدية توسعية من خال الرفع من   د  ا وع ي ظل هذا اا

افسية لاقتصاد ي السوق  قق قدرة ت تلف أدواها الكمية والكيفية، فإن ذلك سوف  قدي باستخدام  امعروض ال
و السلع امتاجر ها، إضافة إ زيادة اإنتاج احلي بدا من السلع الدولية، وسيؤد ي إ جذب اموارد ااقتصادية 

سن مستوى معيشة آفراد ي آجل الطويل، وذلك  فيف الفقر و ا  امستوردة، ما يرتب عليه تأثرات موجبة با
اهن:  عر ا

مو اا -1 اصلة ي ال مو ااقتصاديأ ي آجل القصر، يتمثل بالزيادة ا قتصادي )كون الصادرات دالة ي ال
ها ي آجل الطويل؛  والتأثرات امتبادلة فيما بي

قيق التوازن ي سوق اموارد  -2 اصر اإنتاج وزيادة كفاءة ااستخدام، ومن م  صيص اموارد ي أسواق ع بإعادة 
اصر امستخدمة. امؤدية إ عوائد حقيقية لتلك اموارد  ، ما له تأثرات ي مستوى فقر الع

 ثانيا: في ظل اعتماد أسعار صرف مغالى بها
افسية ي السوق العامية، من   فاض القدرة الت ي ظل اعتماد أسعار صرف مغا ها فإها سوف تؤدي إ ا

سبية بن السلع امتاجر ها والسل راف خال إعادة مط العاقات السعرية ال ع غر امتاجر ها، ما قد يؤدي إ ا

                                                 
1  ، ظرية والتطبيقأمد حسن الرفاعي وخالد واصف الوز شر، عمان، مبادئ ااقتصاد الكلي بين ال  .368، ص. 2007، دار وائل لل
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جزء كبر من اموارد ااقتصادية عن تكاليف الفرصة البديلة، وقد تتجه اموارد إ إنتاج سلع غر متاجر ها، ما يرتب 
اهن رئيسين ا زيادة معدات الفقر، ال مارس تأثرها با  :1عليه من تأثرات سالبة با

سبية بن السلع امتاجر ها والسلع غر  -1 اصل ي الصادرات نتيجة إعادة مط العاقات السعرية ال الراجع ا
مو ااقتصادي؛  امتاجر ها، وما يرتب عليها من آثار سلبية ي ال

فاض مستوى اإنتاج احلي -2 ا ا عكس با افسية للسلع امستوردة ما قد ي ، وتراجع دخول ارتفاع القدرة الت
فاض آجور، واسيما إذا ما محورت معدات البطالة امتزايدة ي إطار  تجن فضا عن تزايد معدات البطالة وا ام
العمالة غر اماهرة، لتؤدي إ زيادة تباين الدخل وتزايد فجوة الفقر ي هذ البلدان. وعلى الرغم من أن امغااة ي 

ضر والريف، من أسعار الصرف ها تأثر  ابية ي معدات الفقر تتباين بن ا ات سالبة، فإها قد متلك جوانب إ
خفض والفقراء، كما أها تعزز من قدراهم اإنفاقية ي آجل  خال توفرها امتطلبات الغذائية لفئات الدخل ام

 . 2القصر
قيقية، لغرض زيادة لذلك، فغالبا ما يتم تعزيز الصادرات عن طريق الوصول بسعر ا  لصرف إ توازناته ا

تجيها. أما  سبية لقطاع السلع التجارية لتؤدي إ زيادة عوائد الصادرات هذ السلع، ومن م زيادة عوائد م ية ال الر
ب أن يرافق ذلك مع توفر امستلزمات الرئي تجن للسلع، ولكن  سية القطاع الريفي، فإنه يؤدي إ زيادة عوائد ام

ظام التسويقي. قل وفاعلية ال سن شروط ال  مدخات اإنتاج، و
قيق   اء على ذلك، فإن سياسة أسعار الصرف ترتبط أساسا برامج ااستقرار ااقتصادي، ومن م  وب

ديد أسع فيف معدات الفقر، إا أن  ا التأثر ي خفض التباين، و ار أهداف سياساها ااقتصادية الكلية با
قدية، معرض للعديد من التأثرات والصدمات أو القيود  قق أهداف السياسة ال الصرف ي أطرها التوازنية وما 
قدية، فضا عن التغيرات اهيكلية، وتدهور شروط التبادل التجاري ي آجل  ااقتصادية وي مقدمتها الصدمات ال

سبة إ الفقراء ي آجل الطويل، كما أن ضيق السوق القصر، ورما تأخذ هذ امتغرات حاات استقرار  ية أفضل بال
، والقيود اموضوعة على حركة رأس امال يشكان عائقا إضافيا ي طريق تكييف أسواق الصرف، بالشكل الذي  اما

سبة إ معدات الفقر. اخ قد يشكل تأثرات غر مرغوب فيها بال  يعكس سعر التوازن، وهذا ام
 

 

                                                 
جفي وأمد فتحي عبد اجيد، مرجع سابق، ص. سام ت 1  .181وفيق ال

جفي،  2 ات ااقتصادية لأمن الغذائي والفقر في الوطن العربي: إشكالية الوضع الراهن ومأزق المستقبلسام توفيق ال كمة، المتضم ، بيت ا
 .26-25، ص. 1999بغداد، 
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 فرع الثاني: أسعار الفائدةال

يعد سعر الفائدة أحد أدوات سعر الصرف امؤثرة ي معدات الفقر، من خال العديد من امتغرات ال 
يعد الفقر دالة ها، إا أن الدراسات امتعلقة هذا اموضوع تعد ضئيلة، وذلك للتأثرات غر امباشرة ال مارسها 

فقد انبثقت رؤى ومسارات مكن أن تؤثر أسعار الفائدة من خاها ي  ،وعليه .فقرأسعار الفائدة ي معدات ال
 الفقر، وال تتمثل فيما يلي:

 تأثير سعر الفائدة في معدل نمو ااستثمار أوا:
قدية التوسعية آثارا مباشرة ي أسعار الفائدة وااستثمار وتزايد معدات اإنتاج  مارس السياسة ال

ت التشغيلأ، ومن م التخفيف من معدات الفقر من خال خفض وااستخدام  )واسيما ي اقتصاديات 
اصل ي ااستثمار والطلب الكلي إ  فاض ا معدات البطالة، وزيادة متوسط دخول الفقراء، ي حن يؤدي اا

د مستواها السائد خفض مستوى الدخل وااستخدام ومستوى آسعار، وبافراض بقاء مستوى آجور اامي ة ع
فاض مستوى ااستخدام، وهذا  قيقية ستولد تأثرات دورية ي ا )ي ظل مود آجورأ، لتؤدي إ زيادة آجور ا

 .1يرتب عليه آثار سلبية ي معدات الفقر
ا التخفيف من معدات الفقر بوصفه إحدى أدوا ت بعبارة أخرى، فإن سعر الفائدة يؤدي دورا مهما با

شاطات ااستثمارية امرتبطة بالسلع آساسية للفقراء. فإذا كانت  قدية، إذ أنه يعمل على توسيع ال السياسة ال
سياسات إدارة الطلب على قدر من كفاءة آداء لتحقيق معدل موجب لسعر الفائدة أكر من التضخم، فإن جانبا  

و إسراتيجية كثافة العمل، وهذا يع ي مضمونه خلق فرص عمل جديدة لكل  كبرا من ااستثمار مكن توجيهه 
شاط اإنتاجي، وبالتا فإن هذا التوسع ي استخدام العمل يؤثر ي الفقر  وحدة من رأس امال امستخدم ي ال

اهن  :2با
ا رفع مستوى آجور. -1  أن زيادة الطلب على العمل تؤثر ي ا
هائية إسراتيجية   -2 صر العمل. ومن م فإن احصلة ال أن هذ الزيادات ي الطلب سوف توسع قاعدة استخدام ع

اتج . مو ااقتصادي لل اتج، وامسامة ي تسريع ال  كثافة العمل هو خفض معدل زيادة رأس امال إ ال
 

 

                                                 
جفي وأمد فتحي عبد اجيد، مرجع سابق، ص.  1  .184سام توفيق ال
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 تأثير سعر الفائدة في معدات الفقر ثانيا:
ي، ما يساعد من خال تأثراه  ابية ي زيادة ااستثمار احلي إذ متد تأثراها ي حركة رأس امال آج ا اا

اجات آساسية، فضا عن توسيع قاعدة ااستخدام  ها تلك امرتبطة با شاطات ااستثمارية وم ي توسيع قاعدة ال
ي وتدفقه يعتمدان على مقارنة معدل العوائد ن قرار ااستثمار آجبدورها تساعد ي خفض الفقر، حيث أال 

اصلة ي أسعار الفائدة، فضا عن التغرات ال تضفيها  ليا وخارجيا، نتيجة للتغرات ا امتوقعة من هذ آصول 
شاطات ااستثمارية القصرة أو طويلة آجل. وي السياق ي على تلك العوائد، سواء ي إطار ال  أسعار الصرف آج

 .1نفسه، فإن ٓسعار الفائدة آثارها ي معدل الفقر الذي يتمثل من خال تأثرها غر امباشر ي أسعار الصرف
  تدفق رؤوس اأموال على: تأثير سعر الفائدة اثالث

قيق  ي، وما يولد من  ا تدفق رأس امال آج اصلة ي أسعار الفائدة أثرا كبرا با مارس التغرات ا
اهن: عكس با اصل ي اادخار احلي، ما قد ي قص ا اوز ال ات ي ميزان امدفوعات، و  التحسي

سبية للسلع امتاجر ها،  -1 ها من تغيرات ي آسعار ال اصلة ي أسعار الصرف وما يتولد ع يتمثل ي التغرات ا
فيضها. ا تزايد معدات الفقر أو   وقد يرك آثار با

ي واسيما ي آجل الطويل، ودور ي زيادة مستوى  -2 يتمثل ي الفوائد امتحققة من تدفق ااستثمار آج
فيف الفقر. ابية ي  هما من نتائج إ مو ااقتصادي، وما يرتب ع  ااستخدام وال

قدية على   المختلفةمستوى المعيشة في ظل أنظمة الصرف الفرع الثالث: فعالية تأثير السياسة ال

ة على مستوى امعيشة تبعا ٓنظمة الصرف السائدة ي الدولة بن أنظمة     قدية آثارا متباي مارس السياسة ال
 الصرف الثابتة وأنظمة الصرف امعومة.

قدية في ظل أنظمة الصرف الثابتة  أوا: تأثير السياسة ال
قدية يتبع   ركي ظل أسعار الصرف الثابتة تأثر السياسة ال قل رؤوس ة التامحركة رؤوس آموال بن ا ة لت

قل  ركة غر التامة لت  رؤوس آموال. آموال، وحالة ا
قل رؤوس اأموال:  -1 وك امركزية للحفاظ على حالة الحركة التامة لت ي ظل نظام أسعار الصرف الثابتة تتدخل الب

ديدها ع د امستويات ال م  قد احلي ع ركة التامة لرؤوس آموال قيمة ال ن طريق ااتفاقات الدولية، وي ظل ا
وك امركزية أن تتبع  فإن الفروقات ي أسعار الفائدة تشجع على تدفق رؤوس آموال، وعليه فمن غر اممكن على الب

                                                 
 .184امرجع السابق، ص.  1
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سعر الفائدة  ، وا مكن لسعر الفائدة أن يتحرك بعيدا عنسياسة نقدية مستقلة، وعليه فهو يعتر متغر خارجي
قدي يعتر متغر داخلي يتبع وضعية ميزان امدفوعات، فالفائض فيه يستلزم توسعا نقديا أما  ه فالعرض ال ي، وم آج

قدي العجز اسبه اانكماش ال  .1في
يات  ح دمات �يبن الشكل أدنا م ح توازن سوق السلع وا قد   ، م ح توازن سوق ال  م

ح توازن ميزان امدفوعات و  و قل رؤوس آموال، ويكون ميزان م ركة التامة لت ط أفقي بسبب ا الذي مثل 
Bpامدفوعات متوازنا  ي  = دما يكون سعر الفائدة احلي يساوي سعر الفائدة آج �ع = د أي ∗� ، وع

ك امركزي  ،توازنغر م Bpيث يكون  مستوى لسعر الفائدة تكون تدفقات رؤوس آموال قوية ه فعلى الب وم
ح  رك م  .′LMإ  LMالتدخل للحفاظ على ثبات سعر الصرف وهذا ما 

قدي في إطار نظام سعر صرف ثابت وحركة تامة لرؤوس اأموالأثر  :(15) شكل رقم  التوسع ال

 
Source: Didiere Marteau, Monnaie, Banque et marchés financiers, Economica, Paris, 2008, 

p.256. 

قطة آصلية  إن قدي الذي يبدأ من ال ح التوسع ال قل م إ اليمن، يتحرك ااقتصاد ي  LM، ي
قطة  قطة Yمع دخل مرتفع يقدر بـ آجل القصر إ ال د ال   ايشهد ميزان امدفوعات عجز  . لكن ع

ك اكبر  ا ي ظل نظام سعر الصرف الثابت، فيجب على الب دث ضغط على سعر الصرف ليتدهور، وما أن ، ما 
خفض ال قود احلية، وبالتا ي صل مقابلها على ال بية و قود آج تيجة امركزي أن يتدخل ليبيع ال قدي، وك عرض ال

ح  عمليا مع  .ي آجل الطويل إ اليسار ح يصل إ مستوى التوازن آصلي  ′LMلذلك يعود م
قطة  ركة التامة لرؤوس آموال، ا يصل ااقتصاد )أبداأ إ ال اوب رؤوس آموال يكون سريعا وقويا  ،ا ٓن 

                                                 
زائر، مبادئ التحليل ااقتصادي الكلي مع تمارين ومسائل محلولةصا تومي،  1 شر، ا  .223، ص. 2009، الطبعة الثانية، دار أسامة لل
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را ،جدا ك امركزي  ب هروب رؤوس آموال يث يكون الب قدي آصلي لتج وبالتا  ،على معاكسة التوسع ال
 .1حدوث عجز ي ميزان امدفوعات

، وهذا   قدية ي ظل نظام سعر الصرف الثابت مارس أثرا مؤقتا على مستوى الدخل التواز إن السياسة ال
قدي  فاض ي العرض ال ك امركزي لتعويض اا ه بشرط عدم تدخل الب اتج عن العجز ي ميزان امدفوعات، وم ال

ما  قدي، بي فاض العرض ال قدي، حيث يؤدي العجز فيه إ ا فإن حالة ميزان امدفوعات تؤثر مباشرة ي العرض ال
قدية صعب التحكم  عل السياسة ال قدي، آمر الذي  الفائض ي ميزان امدفوعات يؤدي إ زيادة ي العرض ال

قدية سواء كانت توسعية أو انكماشية سيكون فيها خاصة  ي آجل الطويل. أما ي آجل القصر فإن السياسة ال
 .2ها أثر مؤقت، وهذا آثر سرعان ما يزول نتيجة استعادة التوازن ي ميزان امدفوعات

قل ة غير التامة لفي حالة الحرك -2 ك امركزي سياسة  رؤوس اأموال:ت دما مارس الب ها ع نقدية توسعية اهدف م
قدية   قدي باستخدام أدوات السياسة ال هو تقليل الفقر والرفع من مستوى امعيشة، فإنه يرفع من مستوى العرض ال

تقل دات العمومية ي السوق امفتوحة في ح  كالتدخل مشريا للس فاض  ′LMإ  LMم ، فإن ذلك سيؤدي إ ا
. أسعار الفائدة، ما يؤدي ذلك إ   زيادة ي امستوى التواز للدخل. وهذا ما يظهر الشكل التا

قدية التوسع :(16) شكل رقم  ة غير تامة لرؤوس اأموالية في ظل نظام سعر صرف ثابت وحركالسياسة ال

 
زائر الطبعة الثانية، ،مبادئ التحليل ااقتصادي الكليصا تومي،  المصدر: شر، ا  .722.، ص9200 ،دار أسامة لل
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فاض ي سعر الفائدة احلي يؤدي إ زيادة الدخل التواز  قدي واا من  إن اارتفاع ي مستوى العرض ال Y  إY فاض ي معدل الفائدة احلي إ عجز ي ميزان امدفوعات، و ي آجل القصر والتوسع  ،يؤدي اا
قدي يؤدي إ مشكل التعقيم بيةومع قل ،ال ب أن يعد   ة ااحتياطات من العملة آج قود ويرجع إما  زون ال ل 

ريك  ب التخفيض من العملة لغرض  Bpللوضع آصلي، أو  قطة يث  = Eمر إ ال i , y.  إذا احتفظ
تفظ  سعر الصرف مستوا آصلي  ك امركزي  قود هي أن الب زون ال فإن نتيجة آجل الطويل للزيادة ي 

ي أقل، فالدخل العامي قود كلها سوف تعود إ كذا سعر الفائدة احلي و و  مديونية أكر وباحتياطي أج زون ال
 آصلي.وضع التوازن 

قدي احلي أي أها غر عقيمة،   قدية أثر على حجم امعروض ال من خال ما سبق، يتضح أن للسياسة ال
تقل ميزان امدفوعات إ  ه فالتخفيض ي قيمة العملة سوف يرفع من الدخل ويقلص من أسعار الفائدة، وي وم

ه يعود   ي آجل الطويل إ وضعية التوازن. وضعية فائض خال مسار التعديل ي آجل القصر، لك
قدية في ظل أسعار الصرف المرنة.   ثانيا: تأثير السياسة ال

، وي ظل سعر   اتج التواز ك امركزي إ استخدام سياسة نقدية توسعية من أجل الرفع من ال يلجأ الب
قدي، إذ أن  ك امركزي أن يتحكم ي امعروض ال آلية سعر الصرف ستتكفل بتوازن ميزان الصرف امرن يستطيع الب

ي. وبافراض وجود اقتصاد صغر مفتوح، وعدم حدوث  قد آج امدفوعات دون التأثر على ااحتياطات من ال
ركة التامة وغر التامة لرؤوس آموال. قدية ي ظل ا  تغير ي مستوى آسعار، نستعرض فعالية السياسة ال

قل رؤوس اأموال:حالة الحركة التامة  -1 قود ما فيها احتياطي ظل سعر الصرف امرن يكو  لت زون ال ات ن 
ح  ه فإن وضعية م ك امركزي، وم ددا بواسطة الب ي واائتمان احلي  تكون مثبتة بواسطة  LMالصرف آج

قدية قدي ي ظل سعر الصرف  الشكل أدنا يبن   و .السياسة ال ركة التامة لرؤوس آموالأثر التوسع ال  .امرن وا
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قدي في ظل سعر الصرف المرن والحركة التامة لرؤوس اأموال :(17) شكل رقم  أثر التوسع ال

 

زائرالطبعة الثانية، ، مبادئ التحليل ااقتصادي الكليصا تومي،  المصدر: شر، ا  .132.، ص9200 ،دار أسامة لل

قطة  قود  مثل ال تج p)مع ثبات  M̅التوازن آصلي لأسواق الثاثة، إن زيادة الكمية اامية لل أ ي
د  قيقي ويصبح ع قود ا زون ال قيقية. زيادة ي  ب  فائض ي عرض آرصدة ا للوصول إ التوازن 

قطة  و ال رك التوازن  فاض معدل الفائدة الذي يؤدي إ  د هذ آخرة .ا ي  ع يكون معدل الفائدة آج i∗ اك ه ارج، فتتدهور العملة ما يؤدي إ أكر من معدات الفائدة احلية، فيكون ه روب لرؤوس آموال إ ا
ح  افسية ليتوسع الطلب على السلع احلية، فيتحرك م زيادة أسعار الواردات وتصبح بذلك السلع احلية أكثر ت

(IS إ اليمن أIS′  قطة ركه لغاية الوصول إ ال قطة تتوازن آسواق اويتواصل  د هذ ال  .1لثاثة، وع
قدية ي ظل أسعار الصرف امرنة تكون أكثر فعالية ي زيادة  تج أن السياسة ال اء على ما سبق، نست ب
فاض أسعار الفائدة احلية، وهذا ما يؤدي إ زيادة حجم ااستثمار  قدي يؤدي إ ا الدخل، لكون أن التوسع ال

 تتحسن مستويات معيشة آفراد ويتقلص الفقر.احلي ما يؤدي إ مزيد من التوظيف، وبالتا 

قل ة غير التامة لفي حالة الحرك -2 ي ا  رؤوس اأموال:ت قد آج ك امركزي من ال الة احتياطات الب ي هذ ا
قدية ي آجلن القصر والطويل، حيث تعتر قد مكن التحكم فيه من طرف السلطة ال ه فعرض ال  تتغر، وم

وات ال تؤثر عرها التغرات ي بية من أهم الق قيقية وأسعار السلع احلية مقارنة بأسعار السلع آج  آجور ا
قدية ي ظل نظام الصرف امرن  شاط ااقتصادي. والشكل اموا يوضح تأثر السياسة ال قدية على ال السياسة ال

ركة غر ا قل رؤوس آموال. لتامةوا  لت

                                                 
1  ،  .195مرجع سابق، ص. حسيبة مدا
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)معدل الفائدة احلي = معدل 
 الفائدة العاميأ
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قدية في ظل(: 18شكل رقم )  الحركة غير التامة لرؤوس اأموالو  أسعار الصرف المرنة أثر السياسة ال

 
زائرالطبعة الثانية، ، مبادئ التحليل ااقتصادي الكليصا تومي،  المصدر:  شر، ا  .223.، ص2009 ،دار أسامة لل

ح  إن           قدي ي ظل نظام سعر الصرف امرن، تؤدي إ انتقال م كما هو  ′LMإ  LMالتوسع ال
دث تدهورا ي حساب رأس امال، أدناح ي الشكل موض فاض أسعار الفائدة احلية ما  سعر وعليه ف، وبالتا ا

فاظ على توازن سوق الصرف  اري من أجل ا ساب ا خفض بشكل كاف إلغاء الزيادة ي ا ب أن ي الصرف 
ي. ح  آج فاض ي سعر الصرف يسبب انتقال م ح ′Bpإ اليمن  Bpإن اا إ  IS، وانتقال م
قيقي من   ′ISاليمن  تيجة لزيادة الدخل ا إ  Yك

1Y. 
قدية على ااقتصاد هو عن   اة امهمة ال تؤثر عرها السياسة ال إذن، ي ظل أسعار الصرف امرنة تكون الق

سي للسلع احلية بامقا قيقية، والسعر ال تج عن تغ رنة معطريق التغرات ي آجور ا بية ال ت ر سعر الصرف، آج
قدي يؤدي إ تدهور العملة ما يرفع الصادرات ويقلص الواردات، وبالتا يرتفع الدخل، وهو ما يساهم  فالتوسع ال

سن مستوى معيشة آفراد.  ي 
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 خاصة الفصل الثالث:
قدية إحدى آدوات الرئيسية إدارة  واها تعتر السياسة ال ااقتصاد الكلي من خال الدور الذي مارسه ق

سن مستوى امعيشة. ي خفض الفقر ي امدين القصر والطويل،   و
التضخم بشكل سلي على مستوى امعيشة، حيث ترز بوضوح آثار على فئات اجتمع ال توصف  يؤثر

لتضخم وتداعياته على معدات الفقر من خال تأثراته محدودية دخوها وتد مستوياها امعيشية، وتتضح تبعات ا
مو ااقتصادي والتفاوت ي توزيع الدخول، آمر الذي يقتضي من صانعي  اي ال امباشرة وغر امباشرة عر ق
قيق معدات مو  حو الذي يضمن التوزيع العادل للثروات، و ة التضخم وإدارته على ال قدية معا السياسة ال

سن من مستواهم امعيشياقتصا دم وضعية الفقراء و  .انكماشيةعر تطبيق سياسة نقدية  دي 
سبة لتفاوت الدخول ي آجل القصر. أما  قدية اانكماشية إ تأثرات غر مرغوبة بال تؤدي السياسة ال

افع ال يكتسبها الفقراء قد تتحقق من خال تباطؤ معدات التضخم ال تسمح  رائية باحافظة على القدرة الشام
قدية تتحكم ي كل من متوسط التضخم والتغر ي  . أما ي آجل الطويلللتحويات والدخول الثابتة فالسياسة ال

مو ااقتصادي وتوزيع الدخل، ومن م ي رفاهية الفقراء،  الطلب الكلي، وذلك لتأثراها الفاعلة ي معدات ال
دما تكون ا  ٓسواق غر مكتملة. واسيما ع

هما يؤثر ي اآخر، ولذلك تعلن كل  مو ااقتصادي عاقة وطيدة بالفقر ومستويات امعيشة فكل م لل
هوض بامستويات ااقتصادية كافة ية ال مو ااقتصادي بكافة  ،الدول سعيها سواء كانت فقرة أو غ وخصوصا ال

قيق الرفاهية و ،أشكاله مو ااقتصادي يعمل على زيادة مستوى امعيشة ويوفر ف فيض الفقر.ما له من أثر على  ال
دمات وفرص العمل  مو ااقتصادي إ زيادة ي آجور  ،إضافيةاالزيادة ي السلع وا إضافة إ ذلك يؤدي ال

اقص ي  دمات، والقضاء على الفقر دون ت قدية، وبالتا فرص أفضل من ا قيقية أو الدخول ال مستوى ا
 .ااستهاك وااستثمار واإنتاج

وات أمها  مو ااقتصادي، وبالتا على مستوى امعيشة عر عدة ق قدية تأثرها على ال مارس السياسة ال
اة سعر الصرف اة اائتمان وق اة أسعار الفائدة، ق قيق ذلك بانتهاج سياسة نقدية توسعية، غر أها ق ، ومكن 

قدية وامؤدية تواجه صعوبات عديدة ي  فيض الفقر، فاإجراءات التوسعية للسياسة ال سن مستوى امعيشة و ا  ا
تلف ي نتائجه ي آجل الطويل،  فيض معدات الفقر ي آجل القصر، قد  ويعود إ رفع دخول الفقراء و

قدية التوسعية قد حققت خفضا للفقر على حساب  معدل الفقر إ مستوا آول، وبذلك قد تكون السياسة ال
 .اابتدائيارتفاع التضخم، ما يتطلب اعتماد سياسة نقدية انكماشية إعادة معدل التضخم إ مستوا 
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صيص اموارد اا  اهات  اصر مارس أسعار الصرف تأثرات كبرة ي ا قتصادية وتوزيع الدخل بن ع
اصلة ي سعر الصرف اامي عن مستوا التواز قدية تأثراها و  ،اإنتاج، من خال التقلبات ا مارس السياسة ال
اة سعر الصرف من خال العديد من اآليات أمها قدية وأسعار الفائدة، على مستوى امعيشة عر ق في ف: الكتلة ال

قدية على ااقتصاد هو عن طريق التغرات ي ظل أسعار  اة امهمة ال تؤثر عرها السياسة ال الصرف امرنة تكون الق
سي للسلع احلية بامقا قيقية، والسعر ال تج عن تغآجور ا بية ال ت قدي رنة مع آج ر سعر الصرف، فالتوسع ال

سن يؤدي إ تدهور العملة ما يرفع الصادرات ويقلص  الواردات، وبالتا يرتفع الدخل، وهو ما يساهم ي 
قدية عدمة الفعالية. أما مستوى معيشة آفراد.  ي ظل أسعار الصرف الثابتة فتكون السياسة ال
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 تمهيد:

زائر ملة من التغرات والتطورات ال ترجع أساسا إ عدم استقرار  قدية امتبعة ي ا عرفت السياسة ال
ظام ااقتصادي امتبع آنذاك،  ربة دامت ثاثة عقود تقريبا اأوضاع ااقتصادية السائدة، وإ تغير طبيعة ال فبعد 

، حيث أثبتت السياسة  زائر نفسها مضطرة إ مراجعة طريقة تسير اقتصادها الوط من التخطيط امركزي وجدت ا
يادية وتداخلها مع باقي  قدية ال ميزت با ااقتصادية امتبعة خال تلك الفرة فشلها، على غرار السياسة ال

ريدها من اأهداف اموكلة إليها. هذا ما أدى إ تراجع ااقتصاد السياسات ااقتص ادية اأخرى، إضافة إ 
ظام ااشراكي إ اقتصاد  تلف امؤشرات ااقتصادية الكلية فيه، ما جعل حتمية اانتقال من ال زائري وتدهور  ا

قدية مكان ه. هذا اانتقال أعاد للسياسة ال تها ودورها احوري ي تسير ااقتصاد من خال السوق أمرا ا مفر م
 ملة من اإصاحات ااقتصادية سواء الذاتية أو تلك امرمة مع امؤسسات امالية الدولية.

قد والقرض ويعتر  تصف  90/10قانون ال ذ م عطفا حاما ي اإصاحات ااقتصادية ال شرع فيها م م
ات هدف تكريس اقتصاد الس ظومة امصرفية والعملة والسياسة  ، حيث أعادوق أو التوجه الليراالثماني ااعتبار للم

قدية زائر، م تقسيم هذا الفصل إ امباحث التالية:أكثر وبغرض اإمام . . ال قدية ي ا   بتطور السياسة ال

قدية قبل  المبحث قد والقرض صدور اأول: السياسة ال  ؛90/10قانون ال

قدية  الثاني:المبحث  قد والقرض وتعدياته وفي ظل ااتفاق مع اإصاحات ال في ظل قانون ال
 المؤسسات المالية الدولية؛

قدية المبحث الثالث قد والقرض بعد صدور: السياسة ال  .90/10 قانون ال
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قدية قبل  المبحث قد والقرض صدور اأول: السياسة ال   90/10قانون ال

مط  زائر نظام التسير امركزي امدعم لفكرة توجيه ااقتصاد، معتمدة ي ذلك على ال ت ا بعد ااستقال تب
امي دور الدولة سواء من  قدية، ااقتصادية وااجتماعية، ليفسح اجال أمام ت امركزي ي تسير وإدارة امؤسسات ال

شاط ااقتصادي أو من حيث إنشاء ا ظيم ال اعية ناحية ت مشاريع اإسراتيجية، إذ محت بتأسيس قاعدة ص
قدية امطبقة آنذاك، وال نرز خصائصها فيما  هاز امصري وعلى السياسة ال ضخمة، كل هذا كان له تأثر على ا

 سيأي. 

 : الجهاز المصرفي الجزائري بعد ااستقالالمطلب اأول

زائر غداة ااستقال نظاما مصرفيا  ، ورثت ا ه تابع للمستعمر وقائم على أساس اقتصاد ليرا واسعا، لك
ماعية  رب التحريرية إ جانب امغادرة ا تائج ال خلفتها ا غر أها واجهت وضعا اقتصاديا صعبا بسبب ال

شاط ااقتصادي ي الباد. نتيجة لذلك قامت كومة  للمعمرين اأوربين الذين كانوا يسيطرون سيطرة تامة على ال ا
، وبعدها 1971(، م إصاح 1969-1966( تلتها مرحلة التأميم )1965-1962بإضفاء السيادة خال الفرة )

قدي   .88/06وتكييف اإصاح  86/12اإصاح ال

 (1965-1962)السيادة  مرحلة إضفاء الفرع اأول:

زائري     دوق ا زائري، الص ك امركزي ا ة العمومية، الب زي ميزت بإنشاء ثاث مؤسسات رئيسية وهي: ا
مية  دوق الوط للتوفر وااحتياط (CAD)للت ية.  (CNEP)، الص  مع تأسيس العملة الوط

ة العموميةأوا:     الخزي
هيزية  29/08/19621 م تأسيسها ي   ح قروض استثمارية للقطاع ااقتصادي، وقروض  وال تكفلت م

 للقطاع الفاحي امسر ذاتيا.
ك المركزي الجزائري  ثانيا:   (BCA)الب

، 01/01/1963، وباشر نشاطه الفعلي ي 13/12/1962امؤرخ ي  62/144تأسس موجب القانون رقم  
ية ها شخصيتها امالية واستقاها اما بشكل  زائري بالعاصمة، ي شكل إدارة عمومية وط ك امركزي ا حدد مقر الب

افظ  لس إدارة يضم  ك من  ظيمات احاسبة العمومية. يتكون هذا الب ية بت ك امركزي بعيد عن تلك امع الب

                                                           

ريدة الرمية رقم   28/08/1962الصادرة ي  10ا 1
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زائري مهورية مرسوم رئاسي، يساعد احافظ مدير عام يقرحه وهو رئيسه، يقرحه وزير ااقتصاد ل ا ه رئيس ا يعي
وع  د أعضاء مستشارين تت احافظ ليوافق عليه وزير ااقتصاد ويعن مرسوم رئاسي هو اآخر، إضافة إ ذلك 

قدية، يتكون هؤاء امستشارين من اقش فيه القضايا ال ال شورى ت  :1اختصاصاهم لتجسيد 
اعة والتجارة(؛ 5إ  2من  - اات عديدة ) الفاحة، الص رهم ي  ن تبعا   أعضاء معي
ك امركزي؛ 3إ  2من  - ة العمال واموظفن أحدهم من بن موظفي الب  أعضاء مثلون شر
مية ااق 10إ  4من  - اء على وظائفهم ي الدولة وخرة شؤون القرض وامسامة ي ت ون ب تصاد أعضاء يعي

 )امؤسسات ااقتصادية واإدارات واهيئات العمومية وشبه العمومية(.
زائري قد أسل  ك امركزي ا  :2امهام التاليةدت للب
زائري ي  - ار ا ية مثلة ي الدي ية مع ااحتكار التام ها؛ وم ذلك بإصدار عملة وط أفريل  10إصدار العملة الوط

 ؛64/111موجب القانون رقم  1964
بية والذهب بيعا وشراء واحتفاظا؛ -  تسير احتياطات العملة اأج
وك التجارية وإدارها ومراقبتها بتغير معدات الفائدة وااحتياطي اإجباري، وتداول بعض  - ح القروض للب م

 اأوراق امالية؛
اصة؛ - دات ا ائية الس دات العمومية وبصفة استث  إعادة خصم الس
ح ا - سبة ا تتعدى م اري لديه ب ة العمومية تسبيقات مالية على حساها ا من اإيرادات العامة العادية  %5زي

ة امالية السابقة.   احققة من الس
زائري خال الفرة  ك امركزي ا ح مباشر  (1964-1963) باإضافة إ مهامه التقليدية تكفل الب م

ة  وضع هذا  1965للقروض على شكل تسبيقات خصوصا للقطاع الفاحي امسر ذاتيا، وموجب قانون امالية لس
دودة، وبالتا اقتصر دور على وظيفة احاسب  حها تسبيقات غر  ة العمومية م زي ت تصرف ا ك كلية  الب

ة العمومية ه ا مباا ،البسيط للخزي قود.ما نتج ع  ة ي إصدار ال
 

                                                           

شورة، جامعة أي بكر بلقايد،  دكتورامذكرة ، فعالية قيادة السياسة ااقتصادية الدورية المغلقة: مقاربة قياسية لحالة الجزائرتار بن عابد،  1 غر م
 .250ص. ، 2014 تلمسان،

2  : ك امركزي رقم  15-9امواد  -  ارجع إ  ؛110، ص. 10 عدد، جريدة رمية 1962ديسمر  13لـ  144-62من القانون اأساسي للب
مهورية، جريدة رمية عدد  1964أفريل  10مضي ي  111-64القانون رقم  -                  ة           10مؤرخة ي  13عن رئاسة ا أفريل وامتضم

ي قدية الوط  ؛443، ص. 1964ة إنشاء العملة  ال
قديمود ميدات،  -                 زائر، 3بعة طال، مدخل التحليل ال امعية، ا  .129-127، ص ص. 2005، ديوان امطبوعات ا
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مية ثالثا: دوق الجزائري للت  (CAD) الص
مهمة أساسية وهي امساعدة على مويل  07/05/1963الصادر ي  63/165تأسس مقتضى القانون رقم 

قيق اانطاق  مية ااقتصادية و قيق متطلبات الت ططات وبرامج استثمارية هدف  ااستثمارات اإنتاجية، ووضع 
شاط هذا  دوق ي مويل امؤسسات العمومية امتواجدة آنذاك وي كل اميادين، ف اعي، كما ساهم هذا الص الص

دوق كان م ركزا أساسا حول مركزة اموارد امتأتية من ميزانية الدولة، وكذلك اموارد امتأتية عن طريق امساعدات الص
ظمات التعاون ملها من فرنسا عن طريق م ارجية وامقدمة ي   .1ا

ة العمومية وامؤسسات العمومية، وم يلعب دور    زي مية ظهر كوسيط فعلي بن ا دوق الوط للت فالص
ك إا موجب امرسوم رقم  ح القروض طويلة اأجل. 71/47كب ة العمومية ي م زي ل ا  حيث حل 

ي للتوفير وااحتياط  رابعا: دوق الوط  (CNEP)الص
دوق ي مع اإدخارات 64/227، موجب القانون رقم 1964أوت  10م تأسيسه ي  ، وتتمثل مهمة الص

اء،  دوق يقوم بتمويل ثاثة أنواع من العمليات، مويل الب ال القرض فإن الص الصغرة للعائات واأفراد، أما ي 
ية.  فعة الوط اصة ذات ام ماعات احلية، باإضافة إ مويل بعض العمليات ا  مويل ا

ة  ك  ،1971ولكن ابتداء من س دوق الوط للتوفر وااحتياط كب وبقرار من وزارة امالية م تكريس الص
اء سكن، أو لشراء سكن جديد، أو مويل مشاركة امقرض ي تعاونية  ح قروض إما لب وط للسكن، حيث يقوم م

 عقارية.

 (1969-1966)مرحلة التأميم الفرع الثاني: 

زائري ي م ك امركزي ا وات اأو لاستقال دور بصورة فعالة، وذلك لوجود العديد من  يلعب الب الس
زائري آنذاك، ولذلك ظهرت مرحلة جديدة من مراحل تكوين  هاز امصري ا بية ضمن مكونات ا وك اأج الب

بية وال وك اأج زائري عرفت مرحلة التأميمات، حيث ميزت هذ امرحلة بتأميم الب ظام امصري ا  أصبحت تعمل ال
، كما  وا مباشرا ي تلك امرحلة من مركز رقاي إداري إ مركز رقاي ما ك امركزي الذي عرف  إ جانب الب

وك. ان الب زائري و لس القرض ا  أعطيت بعض وظائفه إ 
وك أولية، وتتمثل ي كل من  ارية جزائرية ميت ب وك  ك الوط  ي هذ امرحلة م إنشاء ثاثة ب الب

زائري  زائري (BNA)ا زائري  (CPA)، القرض الشعي ا ارجي ا ك ا حيث أصبح اهدف من  (BEA)والب
ظرة  ، حيث كانت ال اولة تغطية كل حاجيات التمويل ي ميع القطاعات ي ااقتصاد الوط وك هو  هذ الب

                                                           
1
 Mourad Goumiri, L’offre de monnaie en Algérie, édition Enag, 1993, p.71. 
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وك ك من هذ الب اء التمويل بعدد من الفروع ااقتصادية، وهذا ما  السائدة آنذاك هي ضرورة أن يتكفل كل ب أث
ة  كي، غر أن هذا امبدأ ألغي س ظام الب وك 1968يسمى بالتخصص ي ال . إذا خال هذ امرحلة م إنشاء الب

 التالية:
ي الجزائري  أوا: ك الوط  (BNA)الب

ك وفق امرسوم الصادر ي  ، وقد ضم هذا  ، ليكون أداة19661 جوان 13أنشئ هذا الب للتخطيط اما
وك ذات اأنظمة امشاهة له، وال نعددها فيما يلي ك بعد ذلك ميع الب  :2الب

زائري التونسي ي شهر جويلية  - ك التسليف العقاري ا  ؛1966ب
اعي والتجاري ي شهر جويلية  - ك التسليف الص  ؛1967ب
ك باريس الوط ي شهر جانفي  -  ؛1968ب
ك - خفضة ي شهر جوان  ب  .1968باريس والباد ام

زائري إ جانب العمليات امصرفية التقليدية  ك الوط ا ومن أهم اأنشطة الوظيفية ال يقوم ها الب
اعيا كان أو زراعيا. وك اإيداع، مويل القطاع ااقتصادي العمومي ص اصة بب  ا

 (CPA)القرض الشعبي الجزائري  ثانيا:
زائر، وقد تأسس على أنقاض 1966ماي  14م تأسيسه ي  اري يتم تأسيسه ي ا ك  ، وهو ثا ب

ت فيه بعد ذلك  زائري للقرض الشعي، م اند دوق امركزي ا ابة، والص ة وع طي القرض الشعي للجزائر بوهران وقس
بية أخرى هي: شركة مرسيليا للقرض، وامؤسسة الفرنس وك أج زائر ثاثة ب ك امختلط ا ك، وأخرا الب ية للقرض والب

 .3مصر -
زائرية، باإضافة إ مويل   وك ا زائري ميع العمليات امصرفية التقليدية كغر من الب مارس القرض الشعي ا

اء والري والصيد البحري، كما أنه يقوم بتمويل عدد كبر من  القطاع العام وخاصة السياحة واأشغال العمومية، والب
رة اعات احلية والتقليدية وامهن ا اصة، قصد تدعيم الص  .4امؤسسات ا

 
 

                                                           

1  ، وكشاكر القزوي زائر، محاضرات في اقتصاد الب امعية، ا  .59، ص. 2000، ديوان امطبوعات ا

قديمود ميدات،  2 امعية، مدخل للتحليل ال  . 130، ص. 2000، ديوان امطبوعات ا

 .189الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص.  3

 .132مود ميدات، مرجع سابق، ص.  4
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ك الخارجي الجزائري  ثالثا:  (BEA)الب
زائري ي أول أكتوبر  ارجي ا ك ا ، وقد م إنشاؤ على أنقاض 67/204، موجب اأمر 1967تأسس الب

، الشركة  بية هي: القرض الليو وك أج ك مسة ب اعي للجزائر وامتوسط، وب ك الص العامة، قرض الشمال، الب
 .1باركليز

زائري، يهتم بتمويل التجارة    ك الوط ا زائر بعد الب ك ي ا زائري ثا أكر ب ارجي ا ك ا يعتر الب
ميتها عن طريق التسهيات امصرفية ال يقدم هوض هذ التجارة، وت ارجية، وذلك بقصد ال ها، كما يتعامل مع ا

بية  وك اأج دمج مع بعض الب ارج خاصة ي الدول العربية، كما أنه م اأفراد بوضع ودائعهم فيه. له عدة فروع ي ا
ارج  .2ي ا

ظام المصرفي وإصاح الفرع الثالث:   1971ال

ظام امصري خال الفرة السابقة، كان لز  اما على السلطات أن تقوم نظرا لإختاات الكبرة ال شهدها ال
 بإصاحات تساير وضعها ااقتصادي.

 دوافع اإصاح أوا:
 :3ما يلي 1971من بن أهم الدوافع ال أدت إ إصاح 

ة  غياب قانون مصري عضوي: - ظيم دور الوساطة  1970م تعرف الفرة السابقة لس أي قانون متماسك يتعلق بت
اك قوانن  اد إ القانون التشريعي، وهو ما انعكس سلبا على الواقع امالية، بل كانت ه سجمة بااست مبعثرة وغر م

 العملي؛
قدية السلطات مستوى على نزاعات وجود - ك مهام بدقة ِدد م القانون أن حيث ال اات امركزي، الب  ال وا

اقض بروز ي ساهم ما فيها، التدخل امالية لوزارة مكن ك امالية وزارة بن ت  من امَتخذة اأوامر ي امركزي والب
 ِقبلهما؛

وك اأولية بسبب تداخل  - قدية أو على مستوى الب زاعات سواء على مستوى السلطات ال وجود العديد من ال
 الوظائف وامهام؛

                                                           

  .190الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص.  1
زائر، ااقتصادي الكليالتحليل عمر صخري،   2 امعية، ا   .221، ص. 2000، ديوان امطبوعات ا
ظام المصرفي من قبل اإستقال إلى فترة اإصاحاتصا مفتاح،  3 كومات،أداء ال ظمات و ا -08 ، امؤمر العملي الدو حول اأداء امتميز للم

 .108ص.  ،، جامعة ورقلة2005مارس  09
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ة  - زي العمومية هي اأخرى بتمويل التدخل امباشر مؤسسات الوساطة امالية ي التمويل، باإضافة إ قيام ا
ها   وك فكانت عملياها اإقراضية خاصة بقروض ااستغال رغم أمية اموارد ال تتمتع ها، ولك ااستثمار، أما الب

دودة. اات   كانت توظف ي 
ة  ثانيا:  1971مبادئ اإصاح المالي لس

قاط ال جاء ها هذا اإصاح ما يلي  : 1من أهم ال
ك ليس له سلطة القرار ي هذا اجال عن طريق دراسة ملفات  - وك على مويل امؤسسات العمومية، فالب إجبار الب

وك  ه يستجيب لطلب امؤسسات العمومية مهما كانت وضعيتها امالية، وتقوم الب ليل وضعيته، ولك القرض و
ح قروض متوسطة وقصرة اأجل؛  خال هذ امرحلة م

كي؛مؤسإجبار ا - مع ذلك أنه من الواجب على كل مؤسسة أن تقوم بفتح  سات العمومية على التوطن الب
ك وحيد، يتضمن حسابا لاستثمار وآخر لاستغال؛  حساب وحيد على مستوى ب

ية على امسامة ي ميزانية الدولة، وذلك إ جانب الدفع العادي  - إجبار امؤسسات العمومية والشركات الوط
ة  وي؛ 1977للضرائب، وقد م إيقاف العمل هذا اإجراء س  موجب قانون امالية الس

هيز،  - دات  ة وتصدر مقابلها س زي ع امؤسسات من استعمال أموال التمويل الذاي، حيث يتم إيداعها لدى ا م
وية؛  تدفع عليها فوائد س

ص تقدم القرو  - ع كل تعامل ما بن امؤسسات فيما  عل كل م ض والتسبيقات لبعضها البعض، بالشكل الذي 
كها؛ رة على الّلجوء مباشرة إ ب  مؤسسة 

ك امركزي أوا؛ - صول على موافقة الب بية، ولكن بشرط ا  إمكانية حصول امؤسسات العمومية على قروض أج
اذ قرار ااستثمار؛ -  وزارة التخطيط هي امسؤولة عن ا
لس  - مية تأسيس  وك بعد إدماجها ي الت ية للمؤسسات امصرفية كهيآت مراقبة للب ة التق القرض واللج

 ااقتصادية؛
ة  - مية، وي س زائري للت دوق ا اد مهام جديدة للص يونيو  07امؤرخ ي  72/26جاء اأمر رقم  1972م إس

ك ا 1972 مية إ الب زائري للت دوق ا مية.امتضمن تغير إسم الص  زائري للت

                                                           

  .184 -177، ص. ص.  سابق مرجع، الطاهر لطرش  1
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ك  كن جديدين ما: ب ظومة امصرفية بإضافة ب تباعا لعملية اإصاح قامت الدولة بإعادة هيكلة ام
مية الريفية  مية احلية (BADR)الفاحة والت ك الت هاز ، (BDL)، وب هاز امصري بعد إعادة هيكلة ا ليصبح ا

 :1يتكون من امصري
ك مركزي؛ -  ب

ك  - زائري الب مية ا ك) للت  ؛(ااستثمارات ب

زائري، الشعي القرض  - ك ا ارجي الب زائري، ا ك ا زائري الوط الب وك وهي ا  القطاع مويل مهمتها أولية ب
اعي، دمات؛ وقطاع التجاري الص  ا

ك - مية الفاحة ب  الفاحي؛ القطاع مويل ومهمته الريفية والت

ك - مية ب  وامتوسطة؛ الصغرة العامة امؤسسات بتمويل مكلف الريفية الت

دوق - ك دور يؤدي والذي وااحتياط للتوفر الوط الص  .السكن ب
 1971نتائج إصاح  ثالثا:

تائج التالية:  لقد ترتب عن هذا اإصاح ال
زائري  - ك ا ة والب زي فيذ القرارات امتخذة من طرف ا وك التجارية إ أداة لت مية؛ويل الب  للت
قود امساعدة، دون أن تكون له سلطة رفض ذلك؛ - قدية وال زائري إ آلة لطبع اأوراق ال ك امركزي ا  ويل الب
صوص  - ك امركزي وبا وك لدورها التقليدي ي تعبئة اادخار، نظرا إمكانية إعادة التمويل من طرف الب إمال الب

صم؛ فاض معدات إعادة ا  مع ا
ة ت - زي وك التجارية، نظرا لعدم مكن امراكم ديون ا زائري والب ك امركزي ا ؤسسات العمومية من تسديد ا الب

وك لتغطية العجز، وهذ القروض نفسها م تكن ديوها  ة، الشيء الذي كان يؤدي ها إ الّلجوء للب زي ا ا
 تسدد، ما أدخلها ي دائرة العجز الدائم. 

قدية ،بصفة عامة         قيقية والدائرة امالية وال ظيم ااقتصادي خلطا كليا بن الدائرة ا وع من الت  د ي هذا ال
الة  يا، وي هذ ا ه فيزيائيا أو عي مع التسلط الكلي لأو على الثانية، وهذ هي مة التخطيط امركزي الذي يعر ع

                                                           

  زائري ظام امصري ا ة يتكون ال ها  20من  2015ي س اريًا م كًا  تلط و  06ب ك  وك عمومية، وب ي.  13ب ك خاص أج  ،مؤسسات مالية 09ب
ظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالميةآدم حديدي، و  مكاتب مثيل، انظر: سليمان ناصر 07 ك الجزائر تأهيل ال ة، أي دور لب ؟ الراه

مية  زائرية للت  .15، ص. 2015جوان  ،12، عدد ااقتصاديةاجلة ا

1
 .228-227، مرجع سابق، ص. ص. حسيبة مدا  
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قد إ دور امتغر امر  قدية شكل "سياسة امراقبة"، وا تعدوا يتقلص دور ال ما تأخذ السياسة ال ية، بي افق للخطة العي
قدية حيادية. قد إذن سلي والسياسة ال طة، فدور ال  ي الواقع أن تكون وسيلة لتحقيق هذ ا

قدية الفرع الرابع: قدي ) مرحلة اإصاحات المالية وال   (88/06وتكييف اإصاح  86/12اإصاح ال

دوديتها،  ات  ات وبداية الثماني زائري خال السبعي ظام اما ا أظهرت اإصاحات ال أدخلت على ال
رد  وك فكانت  قود فقط، أما الب زائري على إصدار ال ك امركزي ا ة العمومية واقتصار دور الب زي ة ا ي ظل هيم

اديق لتسجيل العمليات. وعليه، كان إصاح الوضع أمر هج التسير أو من حيث امهام  ص حتمي من جانب م
سيد ي قانون  ك، وقانون  86/12اموكلة إليها، وهذا ما م  ظام القرض والب اص باستقالية  88/06امتعلق ب ا

هاز امصري ي إطار استقالية امؤسسات امالية  .1ا

ة أوا:  قدي لس  "86/12" 1986اإصاح ال
زا ة لقد تعرضت ا فاض امفاجئ ي أسعار البرول، نتج  1986ئر س إ أزمة اقتصادية كان سببها اا

ارجية ونسبة خدمات الدين،  اد ي حجم امديونية ا ها اختال على مستوى ميزان امدفوعات نتيجة اارتفاع ا ع
 بسبب تقلص موارد الدولة من عائدات الصادرات. 

زائرية بإدخال ملة من اإصاحات ال كانت هدف إ  كومة ا انقة، قامت ا فط ا ت ضغط أزمة ال
و اقتصاد يقوم على أسس وقواعد السوق، ولذلك م إصدار قانون  ظام ااقتصادي ومبادئه ومؤسساته  التحول بال

كي جديد هو القانون رقم  وك والقروض، هدفه اأساسي  1986أوت  19امؤرخ ي  86/12ب ظام الب امتعلق ب
وك التجارية كما تقتضيه قواعد  ك امركزي والب ددا بوضوح مهام ودور الب ظومة امصرفية،  إصاح جذري للم
قدية جم الكتلة ال ظيمها  قدية ي ت ظام امصري ذو امستوين، مع إعادة ااعتبار لدور وأمية السياسة ال  ومبادئ ال

قيق أهداف السياسة ااقتصادية الكلية، معتمدا ي ذلك على امخطط الوط للقرض،  امتداولة، ومراقبتها ماشيا و
2ومستعما آليات وأدوات نقدية إحداث التوسع أو اانكماش امطلوب

. 

ضع متطلبات وحاجات ااقتصاد الكلي، وليس احتياج ات وهكذا أصبحت سياسة اائتمان امصري 
ه نوع من ااستقالية وامرونة ي تعديل أسعار الفائدة اامية امطبقة من طرف  امؤسسات، اأمر الذي نتج ع

ح اائتمان.  وك، مع ضبط وتعديل إجراءات التعامل مع امؤسسات فيما يتعلق بشروط م  الب
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يقوم القانون بإرساء امبادئ وموجب هذا القانون م إدخال تعديات جذرية على الوظيفة امصرفية، حيث 
قاط  ها القانون ي ال از أهم امبادئ والقواعد اأساسية ال تضم شاط امصري، ومكن إ العامة والقواعد التقليدية لل

 :1التالية
وك، وأصبح يتكفل بامهام  -1 ك للب ك امركزي دور كب وك امركزيموجب هذا القانون استعاد الب ة، إا التقليدية للب

 هذ امهام تبدوا ي أحيان كثرة مقيدة، وال تتمثل فيما يلي:أن 
ديد شروطه؛ -     مارسة حق اإصدار و
فيذها؛ -    ية للقرض، والسهر على ت طة الوط  مسؤوا عن وضع ا
فيسة؛ -    ص ااستراد والتصدير للذهب وامعادن ال  اإنفراد بكل العمليات ال 
صم؛اسر  -    ديد معدات إعادة ا قدية مثل   جاع حق ملك أدوات السياسة ال
دد امخطط الوط للقرض؛   -    ة، ولكن ي إطار ما   تقدم تسبيقات للخزي

استعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خال تعبئة اادخار وتوزيع القروض ي إطار امخطط  -2
وك أن تستلم الودائع مهما كان شكلها ومدها، وأصبح أيضا الوط للقرض، وأصب ح بعد هذا القانون بإمكان الب

ديد مدها أو لأشكال ال تأخذها، كما استعادت حق متابعة استخدام  ح القروض دون  بإمكاها أن تقوم م
؛  القرض ورد

ك امركزي كمقرض أخر، و  -3 وك التجارية، اأمر الذي مح موجب هذا القانون م الفصل بن الب بن نشاطات الب
 بإقامة نظام مصري على مستوين؛

مية  -4 هاز امصري ي توفر اموارد امالية الضرورية للت ة امتعاظم ي مويل ااستثمارات، وإشراك ا زي تقليص دور ا
فيذ ذلك.  ااقتصادية، إا أن القانون م يضع آليات ت

ل قانون  قائص والعيوب، فلم يستطع التكيف مع اإصاحات ال قامت ها السلطات  1986م  من ال
ة  . وعليه، فإن بعض اأحكام ال 1988العمومية، وخاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية س

ظيم جاء ها م تعد تتماشى وهذ القوانن، كما أنه م يأخذ بااعتبار امستجدات ال طرأ ت على مستوى الت
وك   قدي مع هذ القوانن بالشكل الذي يسمح بانسجام الب ديد لاقتصاد، وكان من الازم أن يكيف القانون ال ا

 .86/12امعدل وامتمم للقانون  88/06كمؤسسات مع القانون، وي هذا اإطار بالذات جاء القانون 
 

                                                           
11  Ammour Ben halima, le système bancaire Algérien (textes et realité),  , 2

ème
 édition, édition Dahlab, 2001, p. p. 

62-63.   
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 وتكييف اإصاح 1988قانون ثانيا: 
ز  سيد برنامج إصاحي موسشرعت ا ة ائر ي   88/01، وهذا بصدور القانون رقم 1988ع بداية من س

اذ  1988جانفي  12الصادر ي  حه حرية ا وامتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ااقتصادية، حيث م
ديد لاقتصاد، وأصبح من الازم أن  ظيم ا القرار بشكل حقيقي مسايرة امستجدات ال طرأت على مستوى الت

وك كمؤسسات مع قدي مع هذ القوانن بالشكل الذي يسمح بانسجام الب القانون، وي هذا  يتكيف القانون ال
. 1السابق الذكر 86/12امعـدل وامتمم للقانون  1988جانفي  12الصادر ي  88/06اإطار بالذات جاء القانون 

وك التجارية كمساهم وشريك  امبدأ اأساسي هذا القانون هو تطبيق ااستقال اما للمؤسسات امالية وجعل الب
ومية اإقتصادية، مع متعها حرية التصرف ي التمويل أو رفض ملفات القرض ما حصص كاملة ي امؤسسات العم

وية واالتزام  وك، ال تتميز بالشخصية امع وفق معيار امردودية، كما أكد هذا القانون على الطابع التجاري للب
احية والقدرة على إبرام العقود بكل استقالية طبقا لقوانن التجارة واأحكام امعمول ه ك من ال ا. ويأخذ الب

اديق امسامة ترجع ملكيتها  ،القانونية صفة شركة مسامة موعة من ص يتكون رأماها من أسهم تقوم بتسيرها 
 .2للدولة

ديد امبادئ والقواعد ال قام عليها قانون مبادئ القانون:  -1 قاط التالية 88/06مكن   : 3ي ال
ديد لاقتصاد وامؤسسات؛إعطاء ااستقالية  - ظيم ا وك ي إطار الت  للب
كي؛ -  التخلي عن مبدأ التوطن الب

ضع  - ك  ضع مبدأ ااستقالية امالية والتوازن احاسي، وهذا يع أن نشاط الب ارية  ك شخصية  يعتر الب
ب أن يأخذ أ اء نشاطه مبدأ الرحية وامردودية، ولكي ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون إ قواعد التجارة، و ث

؛ ا ب أن يكيف نشاطاته ي هذا اا  قق ذلك 
دات صادرة  - صول على أسهم أو س ، كا كية أن تقوم بعمليات التوظيف اما مكن للمؤسسات امالية غر الب

مهور من أجل عن مؤسسات تعمل داخل الراب الوط أو خارجه. مكن أيضا مؤسسات القرض  أن تلجأ إ ا
ها أن تلجأ إ طلب ديون خارجية؛  ااقراض على امدى الطويل، كما مك

قدية. - ك امركزي ي تسير السياسة ال  وعلى امستوى الكلي م دعم دور الب
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كية:  -2 ظيمية للمؤسسات الب دف إ إصاح يعتر هذا القانون تكميليا للقانون السابق، والذي يهالعاقات الت
ظيمه للعاقات التالية اميكية من خال ت علها أكثر فعالية ودي كية   : 1اهياكل امالية للمؤسسات الب

وك والمؤسسات ااقتصادية العمومية: -أ ظيم العاقة التمويلية  العاقة التمويلية بين الب سعى هذا القانون إ ت
ك ملزما بتمويل هذ  وك، فلم يعد الب وك اأولية وامؤسسات العمومية، وذلك من خال توسيع مهام الب بن الب

حها، للحد م ن تصاعد ديون امؤسسات امؤسسات بل أصبح بإمكانه تقييم امخاطرة ووضع حدود للقروض ال م
كي.العمومية  ظام الب  ا ال

ح   رية ي اختيار لتمويل امشاريع ااستثمارية ذات امردودية العالية، فالقروض ا م ك ا كما أصبح للب
سبة لاستثمارات اإسراتيجية بعيدة  للمؤسسات إا على أساس مردوديتها امالية وقدرها على التسديد، أما بال

وك اأولية امسامة ي امدى وغر مؤكدة امردودية فإن م مية، ولكن مكن للب زائري للت ك ا ويلها يتكلف به الب
 ولكن ي ظل شروط مالية خاصة. ،مويلها

كي،   كية، وذلك لصعوبة التحكم ي التوطن والتخصص الب وك كذلك تأخذ مبدأ الرشادة الب أصبحت الب
رية ي اختيار الب افع أكر خصوصا بعد استقاليتها. كما ومن م أصبح للمؤسسات العمومية ا قق ها م ك الذي 

ك امركزي، وال  ددها الب اء امعدات امدارة ال  ديد معدات الفائدة باستث ك من جهته أصبح بإمكانه  أن الب
دد كل امعدات اأخرى،  ديد للحدود القصوى والدنيا معدات الفائدة وال حوها  وهذا ما يوحي تتمثل ي 

ق  وك ا ة، ومن جهة أخرى أصبح للب ديدها إداريا ولفرة معي ي معدات الفائدة بعد أن كان يتم  بالتحرير التدر
اسبها، وكذلك حرية اختيار الزبائن.  ي رفض التمويل الذي ا ي

وك اأولية: -ب ك المركزي والب ك امركزي  العاقة بين الب ح هذا القانون للب ظم وامراقب م زائري دور ام ا
ك  فيذيا للمخطط الوط للقرض، كما أن هذا الب تل امكانة اأو باعتبار عونا استشاريا وت ، فهو  ظام اما لل

ص امادة  قدي. ووفقا ل اسبة لتحقيق ااستقرار ال اذ اإجراءات ام ك امركزي  03سلطة ا من نفس القانون فإن الب
صم للمؤسسات هو امسؤو  ديد أسقف معدات إعادة ا قدية،  ل اأول واأخر عن تسير أدوات السياسة ال

ديد معدات الفائدة امدارة.  القرضية، و
وك اأولية على حشد اموارد امالية من   فيز الب زائري وفقا هذا القانون دور ي  ك امركزي ا كما يؤدي الب

قود إ معاير مضبوطة طرف امتعاملن ااقتصا د هذا القانون خلق ال دين، خصوصا من طرف العائات. كما يس
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وك مستقبا إ تضخم السيولة دون مقابل مادي، ومن م  وحة لاقتصاد من طرف الب ح ا تؤدي القروض امم
قدي.  ظهور التضخم ال

ة العمومية:  -ج ك المركزي والخزي ظيم العاقة بن الطرفن من خال  88/06 اهتم قانونالعاقة بين الب بت
ها  ة العمومية، خصوصا بعد رفع العبء ع ك امركزي للخزي د من تسبيقات الب ظيمه لتغطية الذمم غر امدفوعة، ا ت
ة  ول هذا القانون للخزي وك. كما  يا فيما يتعلق بتمويل ااقتصاد الذي أصبح شيئا فشيئا من اختصاص الب تدر

دات التجهيز مع العم ة أو س زي تاجها عن طريق إصدار أذونات ا صول على اموارد امالية ال  ومية إمكانية ا
قدية.  إمكانية مشاركتها ي السوق ال

ح ااستقالية  ،من خال ما سبق  زائرية ي تفعيل الوساطة امالية من خال م يظهر جليا رغبة السلطات ا
زائ ك امركزي ا فذا للمخطط الوط للقرض. ولكن هذ احاوات لإصاح  للب ظما نقديا وماليا وم ري باعتبار م

زائري  ظر من جديد ي اميكانيزمات امالية لاقتصاد ا كانت فاشلة جراء التطبيق السيء ها، ما استلزم إعادة ال
ات.     خال مرحلة التسعي

قدية ومقاباتها خال الفترة المطلب الثاني  (1989-1970): الكتلة ال

ظام ااقتصادي قدية ي ااقتصاد بطبيعة ال تهج ي الدولة تتأثر امتغرات ال ، وعليه سيتم التطرق ي هذا ام
زائر خال الفرة امطلب إ قدية ومقاباها ي ا  (.1989-1970) مكونات الكتلة ال

قود في ااقتصاد الجزائري  الفرع اأول:  عرض ال

ذ  زائر م مية ااقتصادية امعتمدة، وما أن ا قود غر مستقل عن نوع تسير وطبيعة الت  1965إن عرض ال

مية اقتصادية شاملة وسريعة ي كل القطاعات، اأمر  انتهجت التسير ااقتصادي امركزي، فإها أرادت أن تقيم ت
قدي، الشيء الذي  الذي أدى ها ي كثر من اأحيان إ ااعتماد ي مويل ااستثمارات على امزيد من اإصدار ال

قدية الضخمة وعجز القطاعات ااقتصادية، وقلة مردوديتها سواء قطاع الفاحة أو  ه عدم توازن بن الكتلة ال نتج ع
دمات، وهو ما أدى بالضرورة إ ارتفاع ي اأسعار،  اعة أو ا امي اأسواق غر الرميةالص  .1وقلة ي السلع وت
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ك  ضع جموعة معقدة من القرارات مختلف اأعوان امالين، وال تتمثل ي ب قود  وما كان عرض ال
وك اأولية ة العمومية والب زي هج أوكلت مهمة اإصدار *اإصدار وا زائر كغرها من الدول ال انتهجت هذا ال . فا

قود بالدرجة  قدين وامالين، أي أن دراسة عرض ال اأو إ وزارة امالية، ال تقوم بالوصاية على كل اأعوان ال
، ح تسمح بتمويل وتسير ااقتصاد وفقا لأهداف امخططة. قود الواجب إصدار  يرجع أساسا إ تقدير كمية ال

قديةأوا:    تطور الكتلة ال
قدية على كل أنواع وسائل الدفع الفوري اموجودة حوزة اأعوان ااقتصادين داخل الراب   توي الكتلة ال

د امؤسسات امالية وامصرفية. قود والودائع ع كية واأنواع اأخرى من ال قود الورقية الب ، وتتكون أساسا من ال  الوط
قود، إذ تتباين هذ اأخرة من دولة  قدية ال اهتمت بدراسة ظاهرة عرض ال اك العديد من اجمعات ال ه
ظام اما  تلف أيضا من حيث تعددها حسب طبيعة وتطور ال موع، و أخرى سواء من حيث مكونات كل 

معات نقدية فقط وهي  د ثاثة  زائر  قدي لكل دولة. ففي ا  .M3و M1 ،M2وال
هاز امصري وال تشمل على:   M1مثل  -1  قود اائتمانية ي التداول خارج ا قدية وتضم: ال  امتاحات ال
قدية؛ -  اأوراق ال
قود امعدنية امساعدة؛ -  ال
وك؛ - ت الطلب لدى الب  ودائع 
ة العامة ومصا الصكوك الريدية  - زي  .(CCP)ودائع لدى ا
قدية مفهومها الواسع، ويثل الوم :M2 قدياجمع ال -2   ضم كل من: كتلة ال

قدية -    ؛  M1امتاحات ال
وك التجارية، وتشتمل على التوظيفات قصرة اأجل  - صول عليها من ميزانيات الب ا ا قود ال مك أشبا ال

ة(. زي  )الودائع أجل وأذونات ا
قدي -3   ضم:يو  سيولة ااقتصاد،: M3 اجمع ال
قدية  -  ؛M2الكتلة ال
اديق اادخار  - تلف امؤسسات امالية اأخرى كص وات لدى  التوظيفات قصرة اأجل اأقل من ثاث س

ة طويلة اأجل.  زي دات ا  وس

                                                           

ة  * قدي واما لس ك امركزي، هذا اأخر كان   1971قبل اإصاح ال ية عوض الب ة العمومية هي امصدر الرئيسي إصدار وتسير العملة الوط زي كانت ا
فيذ هذ السياسة أكثر من كونه مؤسسة إصدار وتسي قود.يشبه جهاز ت  ر لل
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قدية          زائر هو مؤشر الكتلة ال ا إ أن اجمع اأساسي الذي تعتمد ا ، وفيما يلي جدول M2ونشر ه
قدية يظه قدية  M1ر تطور امتاحات ال زائر خال الفرة M2 والكتلة ال  .(1989-1970)ي ا

قدية في الجزائر خال الفترة: (6)جدول رقم   (1989 – 1970) تطور الكتلة ال
 

ة  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس
M1 11.6 12.9 16.7 21.4 24.2 32 41.1 48.5 62.2 72.1 
M2 13.1 13.9 18.1 20.4 28.5 33.7 43.6 52 67.5 79.7 
ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس
M1 84.4 97.9 125.3 152.8 180.4 202.2 204.8 223.9 252.2 250 
M2 93.6 109.2 137.9 165.9 194.7 223.9 227 257.9 293 308.1 

Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique 

monétaire en  Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

زائر، حيث انتقلت من  قدية ارتفاعا مذها ي ا ة  11.6لقد عرفت الكتلة ال إ  1970مليار دج س
ة  250 قدية  1989مليار دج س سبة للمتاحات ال مرة،   21.55، أي أن حجمها اإما قد تضاعف بــ (M1)بال

اها الواسع  قدية مع ة  13.1ارتفاعا مضاعفا حيث انتقلت من  (M2)كما عرفت الكتلة ال إ  1970مليار دج س
ة  308.1 قدية  23.51، أي أها تضاعفت بـ 1989مليار دج س مرة. إن هذا اارتفاع الكبر ي معدل الكتلة ال

. هوض بااقتصاد الوط موية ال هدف إ ال زائر جموعة من امخططات الت  يرجع إ تطبيق ا
قدية  ثانيا: تطور مكونات الكتلة ال

اصر التالية قدية من الع  :1تتكون الكتلة ال
قود الورقية:  -1 قود ال وت وقطع نقدية، وتعتر من امكونات اأساسية للكتلة تتمثل ي ال ك الورقية من ب

زائر؛ قدية با  ال
قود الكتابية:  -2 ك آخر، ال ك إ حساب ب قود امتداولة عن طريق الكتابة من حساب ب تتمثل ي ال

اديق  اري وص ساب ا وك، وودائع مراكز ا ت الطلب لدى الب  التوفر؛وتتكون أساسا من الودائع 
قود:  -3 اصة امسرة من أشبا ال صول على فوائد، والودائع ا تتكون من الودائع أجل امودعة بغرض ا

اصر يطلق عليها اسم "السيولة  قبل مؤسسات القرض، وهي مثل اأموال اموظفة لأعوان ااقتصادين، وهذ الع
  احلية".

                                                           

  .167بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص.  1

 مليار دج الوحدة:
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زائر قد تضاعف بـ  قود الورقية ي ا إ غاية  1964مرة خال الفرة اممتدة من  30.6إن تداول ال
قود الكتابية فقد تضاعف بـ 1985 ما تداول ال قود  62.8، بي مرة خال نفس الفرة، ي حن سجلت أشبا ال

قدية خال الفرة  وعليه فقدمرة ي الفرة نفسها،  254.5زيادة معترة وصلت إ  ظهر تطور هيكل الكتلة ال
 كما يلي: (1964-1989)

قدية خال الفترة: (7) جدول رقم  (1989 – 1964) هيكل الكتلة ال
 

قدية اصر الكتلة ال  المرحلة اأولى ع
1964-1971 

 المرحلة الثانية
 1972-1978 

 المرحلة الثالثة
1979-1985 

 المرحلة الرابعة

1986-1989 
قود الورقية  38.3 37.9 40.3 40 ال

قود الكتابية  47.42 53.2 53 52.3 ال
قود  14.28 8.9 6.7 7.7 أشبا ال

 100 100 100 100 المجموع
 بااعتماد على: باحثةمن إعداد ال المصدر: 

Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique monétaire en  

Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p.p. 138-146. 

سي خال الفرة  قدية ميزت بالثبات ال دول ياحظ أن مكونات الكتلة ال ، (1989-1964)من خال ا
قدية، على العكس من ذلك تشكل  قود الكتابية احتلت حصة اأسد ضمن مكونات الكتلة ال غر أنه ياحظ أن ال

قدية بالرغم من تطورها الطفيف خال امرحلة الثالثة  قود نسبة ضئيلة من مكونات الكتلة ال ال والرابعة أشبا ال
  .1989إ  1979امتدت من 

قديةالمتغيرات الفرع الثاني:   ال

حاول إبراز تطورها ي هذ الفرة هي:  قدية ال س  امتغرات ال
قدية؛   -  القاعدة ال
قدي؛ -  امضاعف ال
 سيولة ااقتصاد؛  -
قود. -  سرعة دوران ال
قدية جد حساسة، حيث مكن أن تشكل خطرا كبرا على توازن ااقتصاد الكلي إذا   تعتر هذ امتغرات ال

قدية.م تؤخذ   بعن ااعتبار من قبل السلطات ال
 

 % الوحدة:
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قديةأوا:   القاعدة ال
وك التجارية ي  قود اموجودة لدى الب هاز امصري وال قود اموجودة خارج ا قدية من ال تتألف القاعدة ال

ك امركزي، وهي تشكل ما يعرف بااحتي ارية امفتوحة ها على مستوى الب ها، إضافة للحسابات ا اطات خزائ
زائر خال الفرة  قدية ي ا دول اموا يظهر تطور القاعدة ال كية، وا  .(1989-1970)الب

قدية في الجزائر خال الفترة  :(8)جدول رقم   (1989-1970)تطور القاعدة ال
ة  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس

قدية  35.8 28.7 21.9 18.6 13.6 10.6 9.3 7.2 6.0 4.8 القاعدة ال

ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس
قدية  125.0 111.5 102.4 91.1 78.7 69.9 61.0 50.6 48.6 43.3 القاعدة ال

Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique 

monétaire en  Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

قدية تطور  دول ناحظ أن القاعدة ال بشكل كبر خال فرة الدراسة، حيث انتقلت من  تمن خال ا
ة  4.8 ة  125إ  1970مليار دج س مرة، ويرجع السبب ي  26.04، أي أها تضاعفت بـ 1989مليار دج س

زائرية؛ ففي امخطط الرباعي اأول  مية امعتمدة من قبل الدولة ا ططات الت  (1973-1970)ذلك إ تطبيق 
قدية ما يقارب امرتن، وخال امخطط الرباعي الثا  بقي معدل الزيادة ي  (1977-1974)تضاعفت القاعدة ال

قدية ثابتا حي  ث بلغ مرتن تقريبا.مو القاعدة ال
قدية، حيث أها  (1985-1980)شهدت الفرة   ماسي اأول زيادة ي مو القاعدة ال أي مرحلة امخطط ا

فاض  1.82تضاعفت بـ  مرة، لكن اماحظ أن وترة موها أقل من امراحل السابقة، ويرجع السبب ي ذلك إ اا
ة  زائر ي مرحلة تطهر ما للمؤسسات بداية من س فيذ امشاريع ااستثمارية، حيث دخلت ا امسجل ي وترة ت

قدية ارتفا (1989-1986)، أما خال الفرة 1982 مرة، غر أن موها  1.37عا قدر بـ فقد شهدت القاعدة ال
فاض أسعار البرول. فض مقارنة بامراحل السابقة نتيجة ا  ا

قود امتداولة لدى  زائر موا متواصا، وهي مكونة ي أغلبها من ال قدية ي ا إذن، لقد عرفت القاعدة ال
فاض نسبة ا قدي من جهة وا مهور، وبالتا ارتفاع نسبة التفضيل ال وك من جهة أخرى، ا احتياطات لدى الب
. صر اموا رى ي الع قدي كما س عكس على امضاعف ال  وهو ما سوف ي

 
 

 

 مليار دج الوحدة:
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قديثانيا:   المضاعف ال
زائر خال الفرة قدي ي ا دول اموا تطور امضاعف ال  .(1989 -1970) يظهر ا

قدي في الجزائر خال الفترة : (9)جدول رقم   (1989 -1970)تطور المضاعف ال
ة   1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس

قدي  2.2 2.4 2.4 2.3 2.5 2.4 2.2 2.5 2.3 2.7 المضاعف ال
ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس

قدي  2.5 2.6 2.5 2.5 2.8 2.8 2.7 2.7 2.2 2.2 المضاعف ال
Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique 

monétaire en  Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

قدي ضعيف إذ م يتجاوز الثاثة    دول ناحظ أن امضاعف ال  1984، حيث بلغ س (3)من خال ا
هاز امصري، كما أن  2.8أقصى قيمة له بـ  1985و قدي إ ضعف ا مرة، ويرجع الضعف ي قيمة امضاعف ال

قدي لدى امتعاملن  دور ي توفر وسائل الدفع يبقى ضعيفا جدا، باإضافة إ ارتفاع نسبة التفضيل ال
ة   %82.68ااقتصادين، الشيء الذي أدى إ ارتفاع نسبة التسرب من الودائع، إذ وصلت إ   . 1980س

ك امركزي  سي، وهذا ما فتح اجال أمام الب قدي ميز بااستقرار ال إذن، مكن القول بأن امضاعف ال
قدية. قدية من خال التحكم ي القاعدة ال  استخدامه ي التأثر على الكتلة ال

 سيولة ااقتصادثالثا: 
ام، كون  اتج الداخلي ا مو ااقتصادي الذي يعكس مدى تطور ال قدية مرتبط مستوى ال إن مو الكتلة ال
اتج، إذ مكن إجراء مقارنة بن هذين  قدية إما تكمن بقياسها بكمية ال أن الفائدة ااقتصادية من دراسة الكتلة ال

قدية امتغرين ي آن واحد، باستعمال معدل سيولة ااقتصاد ا زون الكتلة ال اتج  M2لذي يقيس نسبة  إ ال
زون وسائل الدفع امتاحة مختلف الوحدات ااقتصادية  الداخلي اامي، أو باأحرى أها تقيس درجة استخدام 

ام. اتج الداخلي ا  للحصول على ذلك امستوى من ال
 إذن مكن قياس سيولة ااقتصاد بتطبيق امعادلة التالية:

قدية سيو  اتج الداخلي الخام  / (M2)لة ااقتصاد = الكتلة ال  100 ×ال

   
 
 
 

 مرة الوحدة:
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زائر خال الفرة   (1989 -1970)وفيما يلي جدول يظهر تطور سيولة ااقتصاد ي ا
 (1989 -1970)تطور سيولة ااقتصاد في الجزائر خال الفترة : (10)جدول رقم 

ة  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس
 62.16 64.35 59.55 58.86 54.8 46.36 58.86 59.65 55.59 54.3 سيولة ااقتصاد

ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس
 73 84 82 77 76.77 73.80 70.99 66.44 57.01 57.57 سيولة ااقتصاد

Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique 

monétaire en  Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

دول ياحظ أن معدل سيولة ااقتصاد قد عرف ارتفاعا متواصا خال فرة الدراسة، وقد  من خال ا
ة  ا ضعف  %84إ  1988وصل س سبة مرتفعة نسبيا، وتفسر ل وهي أعلى قيمة له خال هذ الفرة، وهذ ال

قود بن الوحدات ااقتصادية.   دوران ال
ااقتصاد مؤشرا لتطور الوساطة امالية، حيث أن نقدنة ااقتصاد يعتر من جانب آخر، يعتر ارتفاع سيولة  

سبة للجزائر ال تتميز بتمويل تضخمي لاستثمارات خال  ال بال مو، كما هو ا صر مهم ي امراحل اأو لل ع
 هذ الفرة.

ا صورة واضحة عن نسبة احتفاظ الوحدات ااقتصا  قدية إن مؤشر سيولة ااقتصاد يعطي ل دية بالوحدات ال
ة، وتتأثر هذ اأخرة من  تفظ اأفراد بأرصدة كبرة نسبيا خال الس ة(، وبالتا  خال وحدة الزمن )عادة الس
دما يزيد مستوى اأسعار فإن ذلك مارس تأثر ي  ظرية بالتغرات ال يعرفها امستوى العام لأسعار، فع احية ال ال

قي وز هذ اأرصدة من سلع وخدمات فيض القيمة ا قدية، أو باأحرى أن مقدار ما  قية هذ اأرصدة ال
فاض اأسعار، إذ سرتفع القوة الشرائية  فاضا عن مستوا السابق، أو حدوث العكس ي حالة ا سيشهد ا

قدية.  للوحدات ال

قودرابعا:    سرعة دوران ال
قدية، أو باأحرى متوسط عدد امرات ال يتم موجبها  يقيس هذا امؤشر كثافة استخدام الكميات ال

ة(.  ال زم معن )عادة س قود خال  زون كمية ال  استخدام 
ام اتج الداخلي ا قدية مثلة   (PIB)إن امقارنة بن تطور ال شاطات ااقتصادية، والكتلة ال كمتغر مثل ال

قو  (M2) ي صول على سرعة دوران ال ا من ا     حسب العاقة التالية:      (V) دمك

V = PIB / M2 
 

 % الوحدة:
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قود  قود ي شكل عاطل.(V)وفيما يلي جدول يظهر سرعة دوران ال  ، باإضافة إ امدة امتوسطة لاحتفاظ بال
قود ومدة ااحتفاظ بها في الجزائر خال الفترةتطور سرعة دوران : (11)جدول رقم   (1989-1970) ال

   
ة  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس

V 1.8 1.8 1.7 1.7 2.1 1.8 1.7 1.7 1.5 1.6 
K 200 200 212 212 171 200 212 212 240 225 

ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس
V 1.7 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 
K 212 200 240 257 257 277 277 300 300 257 

 بااعتماد على: باحثةمن إعداد ال  المصدر:
Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique monétaire en  

Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

   k = 1/v × 360حيث: 
ها تبقى ضعيفة إذ م تتجاوز  قود تذبذبا كبرا، ولك مرة، حيث ي بعض  2.1لقد عرفت سرعة دوران ال

ا. اها معي فاض سيعزز ا فضت ي البعض اآخر، وكل ارتفاع أو ا وات ارتفعت سرعتها وا  الس
فاض حجم اأرصدة العاطلة، وزيادة حجم اأرصدة   قود فإن ذلك يع ا دما تزيد سرعة دوران ال فع

خفض سرعة  دما ت قدية. وع ام معدل أكر من معدل زيادة الكتلة ال اتج الداخلي ا شطة، ومرد ذلك إ زيادة ال ال
قود فإن ذلك سيعزز حجم اأرصدة العاطلة، وبالتا  اتج دوران ال شطة لكون معدل زيادة ال تتقلص اأرصدة ال

قدية.  ام أقل من معدل مو الكتلة ال  الداخلي ا
موية   د بداية تطبيق امخططات الت قود تكون كبرة ع دول أن سرعة دوران ال ما مكن ماحظته من هذا ا

ماسي اأول، م تبدأ هة  سواء امخطط الرباعي اأول أو الثا أو امخطط ا وات التطبيق. ي ا فاض مرور س باا
قود عاطلة كبرة جدا، إذ أها بلغت ي امتوسط  د أن الفرة امتوسطة ال يتم ااحتفاظ فيها بال يوم  233امقابلة 

ة.  من الس
ق  ية ال يتم ااحتفاظ فيها بال قود وارتفاع متوسط امدة الزم فاض سرعة دوران ال ود عاطلة مكن تفسر ا

 إ العوامل التالية: 
ت تأثر: -1 كية، وهذا  قود الب فاض دوران ال  ا

صوص؛ -       كية ي قطاع اإنتاج با قود الب صار التعامل بال  ا
دودة؛ -       اطق جغرافية  وك ومركزها ي م  ضعف شبكة الب

 )يوم( K)مرة(،  V الوحدة:
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قود من  -       التفضيل الكبر للسيولة بسبب ندرة السلع ااستهاكية، اأمر الذي أدى إ احتفاظ اأفراد بال
 أجل انتهاز كل فرصة يتيحها السوق؛

زائرية. -2 از من طرف العائات ا  وجود ميل كبر لاكت

قدية ف الفرع الثالث:  (1989-1970)ي الجزائر خال الفترة مقابات الكتلة ال

هاز       قود ا يتم بصفة عشوائية، وإما يتم ذلك ي حالة حصول ا قدية مسؤولية إصدار ال إن تو السلطات ال
موعات  اصر يتم تقييدها ضمن أصوله، م يتكفل بعملية اإصدار، ومكن أن ميز بن ثاثة  امصري على عدة ع

تلفة وأ ية  ا على جهات وط ارج، قروض لاقتصاد وقروض من اأصول ال تشكل دي بية هي: الذمم على ا ج
 للدولة.

 الذمم على الخارج أوا:
ارج، وتتضمن اأصول  وك التجارية على ا ك امركزي والب ارج ي اأرصدة الصافية للب تتمثل الذمم على ا

 :1التالية
، حيث يقيم ااحتياطي من الذهب   الذهب: -1 ضع إعادة تقييمه حسب أسعار ي أسواق التبادل الدو الذي 

. دن الدو  كل ستة أشهر حسب سعر ي سوق ل
ضع أسعارها إ  أصول جاهزة تحت الطلب على الخارج: -2 بية وال  د كل العمات اأج يضم هذا الب

 السوق حسب العرض والطلب عليها.
دوق استقرار الصرف -3 تفظ ها بالعمات قروض لص ها أصول  ية، لك : هذ القروض تكون بالعملة الوط

ك امركزي  ية، أو يقوم بطلب قروض من الب بية مقابل العملة الوط دوق ببيع العمات اأج بية، حيث يقوم الص اأج
دما يقوم ما يلي دوق ع ح هذ القروض للص ية، وم  : بالعملة الوط

؛ - قد الدو دوق ال  تقدم قروض لص
ته؛ -  شراء العمات الصعبة امخصصة لتزويد باحتياطات خزي
؛ - قد الوط ة العامة مقابل ال زي دوق بشرائها من ا اصة، فيقوم الص  حيازة حقوق السحب ا
بية؛ - وك أج  تسديد االتزامات ال م اقراضها من ب
 أورو.إقراضها ي سوق عمات ا -
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 الذمم على الدولةثانيا: 
ك امركزي يبدوا  ة من قبل الب زي دات ا ة، فشراء س ك امركزي للخزي مثل هذ القروض العون الذي يوفر الب

وحة لصا هذ اأخرة. ة العامة فيما يلي مثابة قروض غر مباشرة م  : 1تتمثل القروض امقدمة للخزي
قود:  -1 ة؛ كسور ال زي  مبلغها امدون ي اموجودات مثل قيمة القطع امشراة من ا
ك امركزي بفتح حسابات جارية لدى مراكز الشيكات  الحسابات الجارية البريدية في بعض الدول: -2 يقوم الب

ة؛ ك امركزي يشكل مساعدة مالية للخزي  الريدية. الرصيد الدائن للحسابات ال يفتحها الب
ة: -3 ري مويل هذا السقف صعودا أو هبوطا حسب رصيد  المساعدات للخزي دد سقف هذ القروض، و

دوق استقرار الصرف.  ص
  قروض لاقتصاد ثالثا:

ك امركزي للقطاع امصري، وال تأخذ شكل إعادة خصم أو التدخل ي  مثل هذ القروض مساعدات الب
قدي أو باقي اأشكال  دالسوق ال ت ب  :2اأخرى اأقل أمية، هذ امساعدات توضع ي اميزانية 

دات الدين(؛ -1 ة وباقي س زي دات ا  اأوراق امالية الصادرة عن الدولة )س
دات؛ -2 قدي وسوق الس  باقي اأوراق امالية امتداولة ي السوق ال
اص؛ -3  اأوراق امالية الصادرة عن القطاع ا
ة على مصارفهم،  أوراق مالية -4 ون للخزي قيد التحصيل: تتمثل بشكل أساسي ي الشيكات ال يسحبها امدي

ك امركزي، وباقي اأوراق امالية ال حان ميعاد استحقاقها. صلها بواسطة الب ة ال  زي رروها أمر ا فيما يلي  و
زائر خال الفر  قدية ي ا  .(1989-1970)ة جدول يظهر تطور مقابات الكتلة ال
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قدية في الجزائر خال الفترة : (12)جدول رقم   (1989-1970)تطور مقابات الكتلة ال
 

ة  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الس
 12.3 11.0 9.1 9.8 6.5 7.1 4.6 2.2 1.5 1.5 الذمم على الخارج
 26.6 24.9 14.4 8.9 7.3 3.8 5.2 5.2 6.0 6.0 الذمم على الدولة
 59.9 51.7 40.1 37.3 29.0 21.8 18.5 13.6 8.4 6.9 قروض لاقتصاد

ة  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الس
 6.5 9.3 9.1 9.3 14.8 9.3 11.3 14.0 18.8 16.5 الذمم على الخارج

 157.2 147.3 123.2 101.1 76.6 67.7 52.7 36.2 25.2 33.0 دولةالذمم على ال
 209.4 192.0 180.6 176.9 174.6 156.0 133.0 112.8 88.6 68.5 قروض لاقتصاد

Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique 

monétaire en  Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 138-146. 

 الذمم على الخارج أوا:
ارج هي ي ارتفاع مستمر خال الفرة  دول ياحظ بأن الذمم على ا ، (1985-1970)من خال ا

ة  1.5حيث انتقلت من  ة  14.8إ  1970مليار دج س فاضا كبرا بعد 1985مليار دج س ، غر أها عرفت ا
ة  6.5ذلك حيث وصلت إ  فاض الشديد للعائدات البرولية 1989مليار دج س ، ويرجع السبب ي ذلك إ اا

فاض الشديد ي أسعار البرول، باإضافة إ اارتفاع  ال تشكل امورد الرئيسي لتحصيل العملة الصعبة بفعل اا
ارجية ال متص جزءالكبر ي حجم ام ارجية.  اديونية ا  كبرا من اأرصدة ا

 الذمم على الدولةثانيا: 
دول ياحظ بأن الذمم على الدولة قد مت بشكل كبر إذ انتقلت من  ة  6.0من خال ا مليار دج س

ة  157.2إ  1970 د أها  26.2، حيث تضاعفت بـ 1989مليار دج س مرة، لكن بالرجوع إ فرة الدراسة 
فاض، وهذا التغر راجع إ التغر ي رصيد اميزانية العامة للدولة، فكلما كان  و الزيادة أو اا عرفت تغرات كبرة 

هة امقابلة، وهذا راج اك عجز ي اميزانية العامة للدولة أدى ذلك إ زيادة الذمم على الدولة ي ا قيد ه ع إ ت
يها.  ا دائ ة  زي خفض الذمم على الدولة نتيجة تراجع مديونية ا الة العكسية فت كومي، أما ي ا  العجز ا

امي بصفة عامة، ويرجع السبب ي ذلك  (1989-1970)تتميز الذمم على الدولة خال الفرة         بطابعها امت
و تعميق نظ زائري  ة إ توجه ااقتصاد ا الذي يقتضي ملكية الدولة  1986ام التسير امركزي خصوصا قبل س

ة العامة،  زي لكل وسائل اإنتاج، فكل امؤسسات اإنتاجية كانت خاضعة إ رقابة الدولة أو باأحرى لقرارات ا
ة العامة بتمويله. زي تلف الوحدات ااقتصادية ستتكفل ا قدية من قبل   فكل احتياج للكميات ال

 مليار دج الوحدة:
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فقات          ة العامة، وتوليها مسؤولية مويل حجم هائل من ال زي دودية اموارد العامة ال تعتمد عليها ا وي ظل 
تلف امؤسسات العمومية ي إطار  ه  تجة، وتكفلها بتغطية العجز الذي تعا م تجة أو غر ام سواء للقطاعات ام

ة، وا تستطيع امؤسسات انتهاج الدولة لسياسة تدعيم اأسعار ا لرامية إ احافظة على أسعار إدارية ي حدود معي
تجاها بأسعار السوق، بل يتم بأسعار أقل وبكثر من أسعار التكلفة، وهو ما أسهم ي  ي ظل هذ امعطيات بيع م

قق العجز ي اميزانية، أين تدفع هذ ه من استمرار  امي عجز امؤسسات وما ترتب ع ة العمومية  ت زي الوضعية با
تاجها. تلف اموارد امالية ال   إ اللجوء للجهاز امصري للحصول على 

 قروض لاقتصادثالثا: 
دول ياحظ بأن القروض لاقتصاد شهدت موا كبرا خال فرة الدراسة، حيث انتقلت من  من خال ا

ة  6.9 ة  209.4إ  1970مليار دج س  مرة.  30.35، أي أها تضاعفت بـ1989مليار دج س
هاز امصري ي مويل  مو الكبر ي حجم القروض امقدمة لاقتصاد يدل على مدى أمية ا إن هذا ال
وك التجارية بتلبية احتياجات  قدية، فتتكفل الب قود من قبل السلطات ال ه من إصدار لل ااقتصاد، وما يرتب ع

ظام التسيتلف امؤسسات ااقتصادية وك التجارية ر امركزي؛ فخال مرحلة السبعي، خدمة ي ذلك ل ات كانت الب
ك امركزي يضمن عملية إعادة التمويل، أما عن مصدر سيولة  أداة لتوزيع القروض على امؤسسات العمومية ما دام الب

وك لدورها ي ت ك امركزي، وذلك ي ظل إمال الب وك التجارية فهو الب ات اادخار، أما ي مرحلة الثماني عبئةالب
ة العمومية، أما نوعية القروض  زي امي دور ا ح القروض لاقتصاد نتيجة ت وك التجارية ي م فراجعت أمية الب

ه امؤسسات العمومية آنذاك.  امقدمة فهي قروض موجهة أساسا لتغطية العجز الذي كانت تعا م

ق :ثالثالمطلب ال  (1989-1962) دية خال الفترةالسياسة ال

ها،   صائص وذلك ماشيا مع اأهداف امرجوة م قدية خال هذ الفرة مجموعة من ا ميزت السياسة ال
قدية آنذاك.  واأدوات ال استخدمتها السلطات ال

قدية الفرع اأول:   أهداف السياسة ال

دم  قدية ما  لقد انعكس مط تسير ااقتصاد القائم على التخطيط امركزي على توجيه وإدارة السياسة ال
قدية كموجه ومرشد  طة ااقتصادية وااجتماعية العامة امرسومة من طرف الدولة، فأبعدت الدائرة ال أهداف ا

قدية عبارة عن سياسة ائتم شاطات للقرارات ااقتصادية، والسياسة ال انية يأخذ فيها القرض اأولوية ي مويل ال
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قدية. وعلى العموم، تتمثل  وك، وهو الوسيلة امستعملة مراقبة الكتلة ال قدي للب شاط ال ااقتصادية وي ضبط ال
قيق هدفن أساسين ما: قدية خال هذ امرحلة ي   أهداف السياسة ال

ية الشاملة باس - مية الوط  تعمال ميع موارد اإنتاج؛قيق الت
قد داخليا وخارجيا )استقرار سعر الصرف(. -  ضمان استقرار ال

قديةالفرع الثاني:   أدوات السياسة ال

قدية امستخدمة خال هذ الفرة فتمثلت أساسا ي اأدوات امباشرة امتمثلة ي  سبة أدوات السياسة ال بال
اصة،  سياسة تأطر القروض، كما م ااعتماد دات العمومية وا ازل عن الس صم من خال الت على سياسة إعادة ا

ظيم  قدية بغرض ت بية، باإضافة إ التدخل ي السوق ال ية على الذهب أو العمات اأج وكذلك تسليفات ره
دات عمومية أي ما يسمى عمليات السوق امفتوحة، ورغم  ها س وك بالبيع ها والشراء م هذ اأدوات سيولة الب

ة إا أن الواقع يؤكد على عدم وجود سياسة نقدية حقيقية.   امستعملة واأهداف امعل

قدية خال الفترة الفرع الثالث:   (1989-1962)خصائص السياسة ال

ة  قدية خال الفرة اممتدة من س ة  1962إن السياسة ال كانت حيادية بسبب الدور   1989إ غاية س
قيق اأهداف وامهام اموكلة ها، والسبب ي  زائري، إذ م تتمكن تلك السياسة من  قود ي ااقتصاد ا السلي لل
صوص عليها ي  عدم فعاليتها خال تلك الفرة يرجع إ كون تلك اأخرة م تكن تتعدى كوها مفهوم نظري م

زائري على اأدوات امباشرة ي القوانن التشريعية بعيدا  ك امركزي ا عن الواقع التطبيقي، ضف إ ذلك اعتماد الب
وط به، وقد اعتر  وح من طرف جهاز مصري هش بعيد كل البعد عن الدور ام الرقابة والتحكم ي اائتمان امم

رد ملجأ لتمويل عجز اميزانية العامة ك امركزي  قدية خال هذ الفرة ي ، ومكن تلخيص خصائ1الب ص السياسة ال
صائص التالية:  ا

 التحديد المسبق لسعر الفائدةأوا: 
اات، كما ميزت أسعار الفائدة ي تلك امرحلة  دد أسعار الفائدة ي أغلب ا قدية  كانت السلطات ال

خفض، وأها سلبية م تغطي معدل التضخم الرمي، فخال الفرة  كان سعر  (1986-1972)بالثبات وامستوى ام

                                                           

مو ااقتصادي في الجزائرول عبد القادر،  1 قدية على ال  متاح على اموقع: ،16، ص. أثر السياسة ال
www.docstoc.com/docs/145254609  

http://www.docstoc.com/docs/145254609
http://www.docstoc.com/docs/145254609
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صم ا يتجاوز  ما أسعار الفائدة على القروض  ،%2.9و %2.6وأسعار الفائدة على الودائع بن  %2.75ا بي
 خال نفس الفرة.  %17و %6، ي حن تراوحت معدات التضخم بن %6و %4تراوحت بن 

 تكريس مبدأ التفريق في توزيع القروضثانيا: 
وحة  اص وامم وحة مؤسسات القطاع ا حيث يتم التفريق على أساس أسعار الفائدة بن القروض امم

وحة للقطاع العام أقل بـ للمؤسسات ا عن امطبقة على القطاع  %2.5لعمومية، حيث كانت أسعار الفائدة امم
ك امركزي، ما  اصة، باإضافة إ عدم استقالية الب وك ا اص، وأدت هذ السياسة إ غلق اجال أمام إنشاء الب ا

ه نظام مركزي لتخصيص اموارد امالية أدى إ تبذيرها ، حيث أن توفر موارد مالية نادرة بطريقة غر مثلى نتج ع
عدمة للمؤسسات العمومية م مثل حافزا ها لوضع امردودية امالية كهدف أساسي لإدارة، بل   وبتكلفة تكاد تكون م

 كان سببا ي عدم انضباطها.
قود التقليديةثالثا:   غياب وظائف ال

قود عبارة عن ظاهرة حسابية فقط،  كما أها م تكن أداة   ،وم تلعب دورها كمخزن للقيمةكانت ال
تهجة، ونظرا  موية ام قود خاضعة للخطة الت مية ااقتصادية، فقد كانت ال إسراتيجية من أجل التحكم ي الت

قود م تعد أداة لتكوين رأس امال، وإما كظاهرة عددية مكن من حس زائري على البرول فال اب اعتماد ااقتصاد ا
قود م تعد تتداول كرأس مال بل أصبحت كوسيلة  الكميات الرأمالية احصل عليها من الصادرات البرولية؛ أي أن ال

 لتداول الدخول احصل عليها من ريع البرول.

قدية  مبحثال قد والقرض وتعدياته وفي ظل ااتفاق مع المؤسسات الثاني: اإصاحات ال في ظل قانون ال
 الدوليةالمالية 

ات إا  ات والثماني على الرغم من سلسلة اإصاحات ال باشرها السلطات العمومية خال فرة السبعي
أن نتائجها كانت غر مرضية، وعليه وهدف تعميق مسار التحول ااقتصادي الذي بدأته، كان من الضروري مواصلة 

هاز امصري. وعليه، قامت السلطات بإصدار اإصاحات بأكثر عمق ومولية وإبراز الدور اهام الذي  يلعبه ا
طق  90/10القانون رقم  عطفا حاما فرضه م قد والتعديات الواردة عليه، والذي مثل صدور م امتعلق بالقرض وال

ظمات الدولية قدية بااتفاق مع ام  .التحول إ اقتصاد السوق، باإضافة إ القيام بالعديد من اإصاحات ال
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قد والقرض  المطلب اأول:  90/10قانون ال

قد  1990أفريل  14الصادر ي  90/10يعتر القانون رقم   نصا تشريعيا يعكس أمية والقرض امتعلق بال
كي، فباإضافة إ أنه أخذ بأهم اأفكار ال جاء ها قانونا  ظام الب ب أن يكون عليها ال  1986امكانة ال 

كي وأدائه.، فقد 1988و ظام الب ظيم ال  مل أفكارا جديدة فيما يتعلق بت

قد والقرضالفرع اأول:   أهداف قانون ال

قد والقرض  قيق ما يلي 90/10يهدف قانون ال  :1إ 
قد  - ك امركزي ي تسير شؤون ال ، مع رد ااعتبار لدور الب وضع حد لكل تدخل إداري ي القطاع امصري واما

ح اائتمان؛والقرض  ة العمومية من ثقل م زي رير ا  و
بية؛ - ية خاصة أو أج وك وط ارجية والسماح بإنشاء ب  تشجيع ااستثمارات ا
-  ، سبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق اما ويع مصادر التمويل للمتعاملن ااقتصادين، خصوصا بال ت

اد مرونة نسبية  قولة، وإ وك؛وبورصة القيم ام ديد سعر الفائدة من قبل الب  ي 
كي وامؤسسات العمومية أساسها ااستقالية التجارية والتعاقدية ي ظل جو  - هاز الب خلق عاقة جديدة بن ا

افسي؛  ت
صيص اموارد. -  إرساء قواعد اقتصاد السوق لتطوير عملية 

قد والقرض الفرع الثاني:   90/10مبادئ قانون ال

قاط التالية: مكن اختص  ارها ي ال
قدية ودائرة ميزانية الدولةأوا:   الفصل بين الدائرة ال

ظام السابق تلعب دورا أساسيا ي تدبر التمويل الازم، من خال اللجوء إ اموارد  ة ي ال زي كانت ا
قدية،  ة وصاحيات السلطة ال زي ديد، وقد خلق هذا اأمر تداخا بن صاحيات ا قدي ا امتأتية من اإصدار ال

 سة. وخلق أيضا تداخا بن أهدافها ال ا تكون دوما متجان

                                                           

1
     :   ، جامعة وهران، متاح على اموقع:، أهمية اإصاحات المالية والمصرفية في تحسين اأداء ااقتصاديتشام فاروق -ارجع إ

www.9alam.com 

مية ااقتصادية وااجتماعية، مشروع تقرير حول:  - ة آفاق الت ظومة اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،  إشكالية إصاح الم
 .20-19، ص. ص. 2000، الدورة السادسة عشر، نوفمر المصرفية

http://www.9alam.com/
http://www.9alam.com/
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قدية ودائرة ميزانية الدولة،  قد والقرض على مبدأ الفصل بن الدائرة ال اء على ما سبق، اعتمد قانون ال ب
ك امركزي م يعد يتميز  ة م تعد حرة ي الّلجوء إ عملية القرض، ومويل عجزها عن طريق الّلجوء إ الب زي فا

ضع إ بعض القواعد، ويسمح هذا امبدأ بتحقيق اأهداف بتلك التلقائية، وم يعد أيضا يتم با حدود،  بل أصبح 
 :1التالية

ة؛ - ك امركزي عن الدور امتعاظم للخزي  استقال الب
ة  - زي ك امركزي، والقيام بتسديد الديون السابقة امراكمة عليها؛تقليص ديون ا  ا الب
قد -  ية دورها بشكل فعال؛هيئة الظروف امائمة كي تؤدي السياسة ال
قدية. - د من اآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات ال  ا

ة العمومية ودائرة اائتمانثانيا:   الفصل بين دائرة الخزي
ظام اموجه تلعب الدور اأساسي ي مويل استثمارات امؤسسات العمومية، حيث مش  ة ي ال زي كانت ا

ظام امصري، وكان د ة إ امؤسسات، فجاء القانون ليضع ال زي ور يقتصر على تسجيل عبور اأموال من دائرة ا
ح القروض لاقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على مويل ااستثمارات اإسراتيجية  ة من م زي حدا لذلك، فأبعدت ا

 . 2امخططة من قبل الدولة
 :3تاليةيسمح الفصل بن هاتن الدائرتن ببلوغ اأهداف ال

ة ي مويل ااقتصاد؛ - زي اقص التزامات ا  ت
ح القروض؛ - وك وامؤسسات امالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك امتمثلة ي م  استعادة الب
دوى ااقتصادية للمشروع. - ضع إ قواعد إدارية، وإما يرتكز أساسا على مفهوم ا  أصبح توزيع القرض ا 

قدية والدائرة الحقيقية الفصل بينثالثا:   الدائرة ال
قدية تتخذ تبعا للقرارات  ظام السابق الذي كان يتب التخطيط امركزي لاقتصاد، كانت القرارات ال ي ال
اك أهداف  قيقية، أي تلك القرارات ال تتخذ على أساس كمي حقيقي ي هيئة التخطيط، وتبعا لذلك م تكن ه ا

 دف اأساسي هو تعبئة اموارد الازمة لتمويل الرامج امخططة.نقدية حتة، بل أن اه
قدية م   قدية، ويع ذلك أن القرارات ال قيقية وال قد والقرض مبدأ الفصل بن الدائرتن ا وقد تب قانون ال

قدية تتخذ تعد تتخذ تبعا للقرارات امتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، ولكن مثل هذ القرارات ال
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قدي السائد، والذي يتم تقدير من  اء على الوضع ال قدية، وب ددها السلطة ال قدية ال  على أساس اأهداف ال
موعة من اأهداف نلخص  قد والقرض يسمح بتحقيق  طرف هذ السلطة ذاها. إن تب مثل هذا امبدأ ي قانون ال

 :1أمها فيما يلي
ك امركزي - قدية؛ استعادة الب قدي، وامسؤول اأول عن تسير السياسة ال ظام ال  لدور ي قمة ال
ار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمااته داخليا بن امؤسسات العمومية والعائات وامؤسسات  - استعادة الدي

اصة؛  ا
قدية مكانتها كوسيلة من  - شيطها، واحتال السياسة ال قدية وت  وسائل الضبط ااقتصادي؛ريك السوق ال
اصة؛ - ح القروض يقوم على شروط غر مييزية على حسب امؤسسات العامة وامؤسسات ا  خلق وضع م
اذ القرارات امرتبطة  - وك، وجعله يؤدي دورا مهما ي ا ديد سعر الفائدة من طرف الب اد مرونة نسبية ي  إ

 بالقرض.
 مستقلةإنشاء سلطة نقدية وحيدة و رابعا: 

ة العمومية(، لكن مجيء  زي ك امركزي وا قدية مشتتة ي عدة مستويات )وزارة امالية، الب كانت السلطة ال
قد والقرض  قدية، وكان ذلك بإنشائه سلطة نقدية وحيدة  90/10قانون ال ألغي هذا التعدد ي مثيل السلطة ال

قد لس ال والقرض، فقد جعلها وحيدة ليضمن انسجام السياسة  ومستقلة عن أي جهة كانت أطلق عليها اسم 
قد، ويتفادى التعارض ي اأهداف فيذ هذ السياسة ما يضمن التحكم ي تسير ال قدية، ومستقلة ليضمن ت  .2ال

 وضع نظام مصرفي على مستويينخامسا: 
قد والقرض ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصري على مستوين، مع  ك جاء قانون ال الفصل بن مفهوم الب

ح اائتمان، وموجب  وك اأخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة امدخرات وم امركزي كملجأ أخر لإقراض، وبن مهام الب
وك؛ يراقب نشاطها ويتابع عملياها، كما أصبح بإمكانه أن  ك الب ك امركزي مثل فعا ب هذا الفصل أصبح الب

قدي.يوظف مركز كملجأ أخر لإقراض   ي التأثر على سيولة ااقتصاد حسب ما يقتضيه الوضع ال
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قد والقرض الفرع الثالث:  ظيمات الجديدة التي استحدثها قانون ال  90/10الهياكل والت

ظيماته، وال تتمثل فيما يلي: قدي وت ظام ال قد والقرض تعديات مهمة على هيكل ال  أدخل قانون ال

ك الجزائر أوا:  ب
زائر ي مادته يعرف  ك ا قد والقرض ب وية  11قانون ال ية تتمتع بالشخصية امع بأنه: "مؤسسة وط

"  .1وااستقال اما
زائر إ قواعد احاسبة التجارية باعتبار تاجرا، وتعود ملكية رأس ماله بالكامل إ الدولة.   ك ا ضع ب

ضع أيضا أحكام القانون  ضع للتسجيل ي السجل التجاري، وا  امؤرخ  88/01وعلى الرغم من ذلك فهو ا 
مومية ااقتصادية، ويستطيع أن يفتح فروعا له أو وامتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الع 1988جانفي  11ي 

 .2تار مراسلن أو مثلن له ي أي نقطة من الراب الوط كلما رأى ذلك ضروريا
زائر احافظ ونوابه، حيث يعن كل من احافظ ونوابه مراسيم رئاسية مدة   ك ا وات و 6يتو إدارة ب  5س

، وهي قابلة لل وات على التوا تجديد مرة واحدة، كما يتم إهاء مهامهم مراسيم رئاسية أيضا ويكون ذلك ي س
طأ الفادح.  حالتن فقط، إما العجز الصحي امثبت بقوانن أو ا

فيذية، بيع وشراء   تلف اإجراءات الت اذ  ك امركزي )ا تتمثل امهام اأساسية للمحافظ ي إدارة أعمال الب
قولة وغر الس إدارة امؤسسات اأخرى...(، كما يقوم بتمثيله لدى  اأماك ام ك ي  قولة، تعين مثلي الب ام

كومة ي سائر  وك امركزية التابعة لدول أخرى واهيآت امالية الدولية، كما مكن أن تستشر ا السلطات العمومية والب
قد والقرض.  امسائل امتعلقة بال

قد والقرض ثانيا:  مجلس ال
ظر إ امهام  قد والقرض بال اصر اأساسية ال جاء ها قانون ال قد والقرض من الع لس ال يعتر إنشاء 
زائر،  ك ا لس إدارة ب قد والقرض وظيفتن،  لس ال حت له، ويؤدي  اموكلة إليه، والسلطات الواسعة ال م

قدية ي الباد، و  افظ رئيسا ونوابه الثاثة كأعضاء وثاثة موظفن سامين يتكون هذا اجلس من ووظيفة السلطة ال
كومة، ن موجب مرسوم من رئيس ا كما يعن ثاث مستخلفن ليعوضوا اأعضاء الثاثة إذا اقتضت الضرورة،   معي
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ق له استشارة أي مؤس انا استشارية، و قد والقرض أن يشكل من بن اأعضاء  سة أو أي شخص ومكن جلس ال
قد والقرض بصاحيات واسعة وفيما يلي أم إذا رأى ذلك ضروريا. لس ال  :1هايتمتع 

ك: -1 زائر وااتفاقيات وذلك بطلب من  باعتبار مجلس إدارة الب ك ا ظيم ب يقوم بإجراء مداوات حول ت
ك  قولة والثابتة، ضف إ ذلك قيامه بتحديد ميزانية الب احافظ، كما يتمتع أيضا بصاحية بيع وشراء اأموال ام

يط به من تعديات.  وإجراء كل ما 
قود باعتبار سلطة نقدية: -2 ظيم إصدار ال وك يقوم بت ك ي عاقته مع الب فيذ عمليات الب دد شروط ت  ،

وك وامؤسسات امالية  قدية، يضع شروط فتح الفروع وامكاتب التمثيلية للب وامؤسسات امالية، يسر السياسة ال
ظيم سوق الصرف ومراقب وك وامؤسسات امالية مع الزبائن، وت ذر ي تسير الب دد قواعد ا بية، كما  ة اأج

 الصرف.
 هيآت الرقابة المصرفية ثالثا:

فاظ  كي، وذلك من أجل ا ظام الب قد والقرض إنشاء هيآت تعمل على مراقبة ال لقد م موجب قانون ال
مهور، وتتمثل هذ اهيآت فيما يلي: فاظ على أموال ا سن وكذلك ا  على السر ا

ة الرقابة المصرفية:  -1 ة مكلفة مراقبة لج وك وامؤسسات هي  ضع ها الب حسن تطبيق القوانن واأنظمة ال 
 امالية، ومعاقبة امخالفات امثبتة.

ة امصرفية فيما يلي   :2تتمثل أهم وظائف اللج
وك وامؤسسات امالية؛ - ظيم الب ق ي التحري حول تسير وت  تلعب دورا وقائيا، حيث ها ا
قل إ عن امكان؛القيام بالتحقيق الوقائي عن ط - دات أو الت  ريق متابعة الوثائق وامست
؛ - ظام اما ظيم العمل ما يتماشى والتحوات اهيكلية لل  ت
يف الديون حسب  - ذر وامتمثلة ي تقسيم وتغطية اأخطار وتص ص احرام قواعد ا وك فيما  الرقابة على الب

 درجة خطورها؛
ظيم  - وك وتصحيح اأخطاء امرتكبة إن وجدت.التحري حول تسير وت  الب
كي، تتزايد مركزية المخاطر:  -2 ديد الذي يتميز حرية امبادرة وقواعد السوق ي العمل الب ي إطار الوضع ا

كي على التقليل من  ظام الب مع كل امعلومات بغية مساعدة ال زائر أن  ك ا اول ب امخاطر امرتبطة بالقروض، و
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اء على ذلك، م تأسيس مصلحة مركزية امخاطر تدعى "مركز امخاطر" تتكفل ممع أماء هذ ام خاطر. ب
وحة، وامبالغ امسحوبة والضمانات امعطاة لكل قرض من ميع  امستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض امم

ح قرضا إا  ك أن م وك وامؤسسات امالية. وعليه، ا مكن أي ب بعد استشارها، فهذا اإجراء من شأنه كشف الب
وك وامؤسسات امالية امعلومات امرتبطة بالقروض والزبائن ال تشكل  ح الب ودراسة امخاطر امرتبطة بالقرض، وم

تملة.   اطر 
ها  :1باإضافة إ الوظيفة اإعامية مركزية امخاطر، فإن وجودها يسمح بتحقيق غايات متعددة نذكر م

اء على معطيات سليمة نسبيا؛ - وك وامؤسسات امالية فرصة ااختيار ما بن القروض امتاحة ب ح الب  م
زائر ما يسمح بتسير أفضل لسياسة  - ك ا تركيز امعلومات امرتبطة بالقروض ذات امخاطر ي خلية واحدة بب

 القرض؛
ضوع معاير وقواعد العمل، مراقبة ومتابعة نشاطات امؤسسات امالية ومعرفة م - ال ا دى العمل الذي تقوم به ي 

زائر. ك ا ددها ب ذر وال   خاصة فيما يتعلق بقواعد ا
زائر، إا أن ذلك ا  على الرغم من وجود هيئةمركزية عوارض الدفع:  -3 ك ا "مركزية امخاطر" على مستوى ب

زائر موجب القانون رقم يلغي بشكل كامل امخاطر امرتبطة بالقروض، و  ك ا  22امؤرخ ي  92/02لذلك قام ب
، وفرض على كل هيئة مالية اانضمام إليها، وتقدم كل امعلومات 2بإنشاء مركزية لعوارض الدفع 1992 مارس

 الضرورية ها، وتتمثل ي: 
وادث امسجلة - ظيم وتسير بطاقة مركزية لعوارض الدفع، وال تتضمن ميع ا امرتبطة مشاكل الدفع أو تسديد  ت

 القروض؛
ها من تبعات، وتبليغها للوسطاء امالين وإ أية سلطة أخرى هتم  - جر ع نشر قائمة عوارض الدفع وما مكن أن ي

 هذا الشأن.
هاز ليكمل عمل بقية اهيآت ال سبق ذكرها،  جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد: -4 جاء هذا ا

هاز موجب القانون رقم وذلك   92/03بضبط قواعد العمل بأهم أدوات الدفع وهي الشيك، وقد م إنشاء هذا ا
ميع امعلومات امرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، والقيام  1992مارس  22امؤرخ ي  من أجل 

ين، ويهدف مركز الوقاية ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد إ  بتبليغ هذ امعلومات إ الوسطاء امالين امع
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صر الغش وخلق قواعد  طوي على ع ظام امصري من امعامات ال ت للتعامل اما الذي يقوم على مبدأ تطهر ال
 ااستفادة من مزايا التعامل ها.

قد والقرض، ولكن م العمل ها فعليا  170م تأسيسها مقتضى امادة هيأة التأمين على الودائع:  -5 من قانون ال
قد والقر  2003أوت  26لأمر الرئاسي الصادر ي  03/10موجب القانون رقم   ض.امعدل لقانون ال

قد والقرض المطلب  الثاني: التعديات الواردة على قانون ال

ة  1990شهدت الفرة ال تلت   قد والقرض بغية معا زئية على قانون ال إدخال بعض التعديات ا
قدية مع امتطلبات ااقتصادية، وتتمثل هذ  اإختاات ال شهدها هذ امرحلة، وكذلك تكييف اأوضاع ال

 التعديات فيما يلي:

قد والقرض 01/01اأمر رقم  الفرع اأول:  المتعلق بال

قد والقرض، حيث أدخل  90/10ليعدل ويتمم القانون  2001فيفري  27جاء هذا اأمر ي   امتعلق بال
قدية لتعزيز  زائر والسلطة ال ك ا لس إدارة ب قد والقرض وذلك بالفصل بن  بعض التعديات على قانون ال

قد والقرض، لس ال زائر و ك ا لس إدارة ب حيث أصبح يتو  ااستقالية، فبموجب هذا التعديل م الفصل بن 
لس اإدارة ومراقبان، حيث يتكون  افظ يساعد ثاث نواب، و زائر وإدارته ومراقبته على التوا  ك ا تسير ب
لس  مهورية. أما  هم رئيس ا لس اإدارة من احافظ رئيسا ونواب احافظ كأعضاء وثاث موظفن سامين يعي

قد والقرض وي إطار هذا التعدي تارون ال زائر، وثاث شخصيات  ك ا لس إدارة ب ل فإنه يتكون من أعضاء من 
قدية  . 1حكم كفاءهم ي امسائل ااقتصادية وال

قد والقرض 03/11اأمر  الفرع الثاني:  المتعلق بال

زائر بالتزاماها  ظام امصري وقيام ا رير ال انب اما  استجابة متطلبات اانفتاح ااقتصادي ومواصلة  ي ا
ها اما مع امعاير العامية، أصبح من الازم وضع شروط ومقاييس صارمة خاصة بإنشاء  وامصري، وتكييف نظام أم
ليفة  ك ا كن خاصن وظهور فضائح مالية كبرة هما، وما ب وك ومراقبتها، وجاء هذا التعديل بعد إفاس ب الب

اعي ا ك التجاري والص كي ككل، وم يكن والب ظام الب زائري، وكان هذ اإفاسات اأثر السلي على مصداقية ال
ظام اما وامصري بتصحيح الثغرات ال ما زالت  كم ال ظر ي القوانن ال  أمام السلطات العمومية سوى إعادة ال

                                                           

1
 .27/02/2001امؤرخ ي  90/10امعدل وامتمم للقانون  01/01اأمر   
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مهورية يصدر أمرا رئاسيا تسيء للعمل امصري، وتكون سببا للكثر من امشاكل، وهذ اأسباب جعل ت رئيس ا
قيق ملة من اأهداف مكن  2003أوت  26امؤرخ ي  03/11ت رقم  قد والقرض، وذلك من أجل  امتعلق بال

 :1تلخيصها فيما يلي
قد والقرض الذي مارس اختصاصات  - لس ال ك كمؤسسة، وبن  لس اإدارة امكلفة بتسير الب الفصل بن 

قد والقرض؛جوهرية  ال سياسة ال  ي 
ظيم  - قدية وسياسة الصرف، والت ال السياسة ال قد والقرض امخول باختصاصات ي  لس ال توسيع صاحيات 

 واإشراف وأنظمة الدفع؛ 
شاطات امتصلة بتسير مركزية امخاطر ومركزية  - ك وخاصة ال إقامة هيئة رقابية مكلفة مهمة متابعة نشاطات الب
قدية؛ا  مستحقات غر امدفوعة، والسوق ال

، ويشر هذا امضمون إ شروط عرض التقارير  - كومة ي اجال اما زائر وا ك ا يعزز القانون التشاور بن ب
تلف مؤسسات الدولة؛ زائر إ  ك ا  ااقتصادية وامالية والتقارير امتصلة بالتسير ال يرفعها ب

ة مشر  - شأ  ارجية؛ت ارجية وامديونية ا زائر ووزارة امالية لإشراف على تسير اأرصدة ا ك ا  كة بن ب
ظم سيولة أفضل ي إنسياب امعلومات امالية ال أصبحت ضرورية حكم مكافحة اآفات امعاصرة "تبييض  - ي

 اأموال"؛
وك وللساحة امالية واادخار  - العمومي الذي من شأنه أن يعزز شروط ومقاييس يسمح بضمان ماية أفضل للب

زائية ال يتعرض ها مرتكبوا امخالفات؛ وك، والعقوبات ا وك، ومسري الب  اعتماد الب
وك وامؤسسات امالية، ويستعمل على هذا  - ديد لرأس مال الب د اأد ا دد ا قد والقرض نظام  لس ال يصدر 

زائر على تعز  ك ا ديدة؛اأساس ب  يز التقييم لطلبات ااعتمادات ا
اصة  - دات، ويسمح بالتقييم وااطاع السريع على تطور الوضعية امالية ا يشكل قاعدة للرقابة على الوثائق وامست

ك.  بكل ب

 

 

                                                           

1
اة،    ظام المصرفي في ظل برنامج رما موسى ومسمش  افسة، خطر، الهيكلي اإصاحوضعية ال ظومة امصرفية ي األفية الثالثة: م ، ملتقى ام

يات، جامعة جيجل،   .2005جوان  7-6تق
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قد والقرض 10/04اأمر  الفرع الثالث:  المتعلق بال

ظم العمل امصري، من خال وضع  2010أوت  26جاء هذا اأمر ي   مراجعة القوانن والتشريعات ال ت
وك وامؤسسات امالية.  ة امصرفية ي مراقبة نشاط الب وك، وتفعيل دور اللج ح تراخيص اعتماد الب الشروط امتعلقة م

 :1أما عن أهم ما جاء به هذا اأمر مكن تلخيصه فيما يلي
زائر إ - ك ا ضع ب ضع إجراءات احاسبة العمومية ورقابة  ا  التزامات التسجيل ي السجل التجاري، وا 

رص على استقرار اأسعار باعتبار هدفا من أهداف السياسة  زائر ي ا ك ا لس احاسبة، وتتمثل مهمة ب
م فاظ عليها ل قد والقرض والصرف وا قدية، وي توفر أفضل الشروط ي ميادين ال و سريع لاقتصاد مع السهر ال

قدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل  ركة ال ظيم ا زائر بت ك ا ، وهذا الغرض يكلف ب قدي واما على ااستقرار ال
ظيم السيولة، ويسهر  ارج، وضبط سوق على حسن تسير التعهدات امالية اائتمانية توزيع القرض، وت ا ا

 ظام امصري وصابته؛ الصرف، والتأكد من سامة ال
وك وامؤسسات امالية وكذلك اإدارات امالية، وكل شخص مع تزويد  - زائر أن يطلب من الب ك ا مكن لب

 باإحصائيات وامعلومات ال يراها مفيدة لعرض الوضعية امالية؛
ظم الدفع وفعاليتها وسامتها، كما  - سن ل زائر على السر ا ك ا دد القواعد امطبقة على نظم الدفع رص ب

قد والقرض؛ لس ال  عن طريق نظام يصدر 
قد والقرض بوضع جهاز رقابة  - لس ال وك وامؤسسات امالية ضمن الشروط احددة موجب نظام يصدر  تلزم الب

سن للمسارات  داخلي يهدف إ التأكد من التحكم ي نشاطاها وااستعمال الفعال مواردها، وكذا السر ا
الداخلية وخاصة تلك ال تساعد على احافظة على مبالغها، وتضمن شفافية العمليات امصرفية ومصادرها، وتتبع 

مل امخاطر ما ي ذلك امخاطر العملية؛  صحة امعلومات امالية مع اأخذ بعن ااعتبار بصفة مائمة 
زائر ويسر مصلحة مركزية  - ك ا ظم ب اطر العماء ومركزية امستحقات غر ي اطر امؤسسات، ومركزية 

ب تزويدها بامعلومات الازمة. راط ي مركزيات امخاطر، و وك وامؤسسات امالية اا  امدفوعة، كما يتعن على الب
 
 
 

                                                           

قدية على آليات معالجة اختال ميزان المدفوعات كرم بوروشة،   1 مذكرة ماجستر غر ،  -(2012-1990الجزائر )دراسة حالة –أثر السياسة ال
شورة، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .99، ص. 2015-2014م
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 قد والقرضالمتعلق بال 17/10اأمر  الفرع الرابع:

ة   تصف س اد ي أسعار البرول بداية من م فاض ا ه من تراجع ي اإيرادات 2014نظرا لا ر ع ، وما ا
من اأمر رقم  45يعدل ويتمم امادة  2017أكتوبر  11امؤرخ ي  17/10امالية للدولة م إصدار أمر رئاسي رقم 

كم 03/111 زائر ابتداء من دخول هذا ا ك ا وات، ، وذلك بقيام ب ائي ومدة مس س فيذ بشكل استث حيز الت
دات امالي ة العمومية الس زي صوص  ةبشراء مباشرة عن ا ال تصدرها هذ اأخرة، من أجل امسامة على وجه ا

 ي:
ة العمومية؛ - زي  تغطية احتياجات مويل ا
 مويل الدين الداخلي العمومي؛ -
دوق الوط لاستثمار -  . مويل الص
بغي أن   از برنامج اإصاحات اهيكلية ااقتصادية واميزانية ال ي يتمثل اهدف من هذا التعديل ي مرافقة إ

وات كأقصى تقدير إ استعادة: مس س  تفضي ي هاية فرة ا
ة الدولة؛ -  توازن خزي
 توازن ميزان امدفوعات. -

قدية في ظل ااتف المطلب  اق مع المؤسسات المالية الدوليةالثالث: اإصاحات ال

تلف اأصعدة، وجدت   ات وعلى  زائري مع هاية الثماني على إثر الظروف الصعبة ال عرفها ااقتصاد ا
قدية وامالية الدولية، وعلى إثر  و اقتصاد السوق امدعوم من طرف امؤسسات ال زائر نفسها أمام خيار التوجه  ا

قد والقرض ذلك قامت بالعديد من ا تلف  90/10إصاحات إما بصفة ذاتية امتمثلة أساسا ي قانون ال و
 التعديات الواردة عليه مثلما سبقت اإشارة إليه، أو بااتفاق مع امؤسسات امالية الدولية، وال مثلت فيما يلي:

 
 
 
 

                                                           

1
قد والقرض، جريدة رمية رقم  03/11 لأمرامتمم  2017أكتوبر  11امؤرخ ي  17/10رقم  اأمر   ، ص. 2017أكتوبر  12الصادرة ي  57امتعلق بال
4. 



 .....................واقع الس ياسة النقدية ي اجزائر.......................................الفصل الرابع:.......................................

237 

 

 (1989برنامج ااستعداد اائتماني اأول )ماي  الفرع اأول:

زائر موجب هذا ااتفاق على  1989ماي  30عقد هذا ااتفاق ي    155.7ي سرية تامة، وحصلت ا

قدية امتخذة ي هذا ااتفاق نذكر  :1مليون وحدة سحب خاصة، ومن أهم الشروط ال

قدي وتقليص حجم اموازنة العامة؛ - د من التدفق ال قدية با  مراقبة توسع الكتلة ال
 رير اأسعار؛العمل على  -
 تطبيق أسعار فائدة موجبة؛ -
د من الضغوط التضخمية؛ -  ا
زائري مع السماح حرية تدفق رؤوس اأموال. - ار ا فيض أو انزاق الدي  مواصلة 
ظيمية، ذلك أن   احية التشريعية والت قدي خصوصا من ال أحدث هذا ااتفاق تغرا جذريا على الصعيد ال

قد والقرض اولة تطبيق شرو  ك امركزي بصفته السلطة 90/10ط ااتفاق توجت بصدور قانون ال ، والذي أعاد للب
ظام امصري، لتظهر بذلك أو مامح سياسة نقدية حقيقية.  قدية مكانته ضمن ال  ال

 (1991برنامج ااستعداد اائتماني الثاني )جوان  الفرع الثاني:

مليون وحدة  300أشهر، وم موجبه تقدم  10ومدة  1991جوان  03م التوقيع على هذا ااتفاق ي  
ة بـ  مليون وحدة حقوق سحب خاصة، م تتحصل  75حقوق سحب خاصة مقسمة على أربعة شرائح، كل شر

قدية ال اشرطت ي هذا  ود ااتفاق. أما عن اإجراءات ال ة الرابعة بسبب عدم التزامها بب زائر على الشر ا
 :2ااتفاق فتمثلت فيما يلي

قدية معلها ي حدود  - د من تطور الكتلة ال  مليار دج؛ 41العمل على ا
ويل العديد من ويل العديد من الس - لع من نظام اأسعار امراقبة إ نظام اأسعار ذات اهامش اأقصى، و

رة وهذا ي إطار القانون رقم   ؛89/12السلع إ نظام اأسعار ا
ار قصد التقليص من الفرق اموجود بن أسعار الصرف الرمية وأسعار الصرف اموازية على أن ا  - فيض الدي

 ؛%25فرق يتجاوز هذا ال

                                                           

1
 .224ص.  مرجع سابق،لو موسى بوخاري،   

2
قد الدولي على أداء الجهاز المصرفي في الجزائر أثردمان عبد الفتاح،    دوق ال زائري ي برامج ص ظام امصري ا ، ملتقى دو حول إصاح ال

ة، ص.   .557ظل التطورات العامية الراه
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صم ي أكتوبر  - إ  %10.5من  1991تعديل امعدات امطبقة على إعادة التمويل، حيث رفع معدل ا
وك من 11.5% زائر على  ،%20إ  %15، مع رفع امعدل امطبق على كشوف الب ك ا ديد سعر تدخل ب و

قدية بـ  .%17مستوى السوق ال
ة   ، وتضاؤل فرص الوصول إ  1992ابتداء من س وي ظل انعدام اليقن السياسي وارتفاع الصراع امد

ارجي، اتسع نطاق اإختاات ااقتصادية الكلية مع ارتفاع خدمة الدين )بلغت  (. ي ظل هذ %82التمويل ا
اصة ال  اك من حل سوى التوجه إ إعادة جدولة الديون العمومية وا أصبحت ضرورة حتمية اأوضاع م يكن ه

ها.   ا مفر م

 (  1994برنامج ااستقرار ااقتصادي )أفريل  الفرع الثالث:

ية ال   ت ضغط اأزمة ااقتصادية وامالية واأم ، و قد الدو دوق ال بعد فشل ااتفاقيتن السابقتن مع ص
زائرية مرغم ات، كانت السلطات ا زائر خال بداية التسعي قد عرفتها ا دوق ال ة على اللجوء للمرة الثالثة إ ص

ك العامي إبرام اتفاقية ي إطار برنامج ااستقرار ااقتصادي والذي متد من  إ غاية  1994ماي  22الدو والب
 .1995ماي  21

قديةأوا:   أهداف البرنامج ال
 :1مكن اختصارها فيما يلي

قدية  - د من توسع الكتلة ال ة  %21بتخفيض حجمها من  (M2)ا ة  %14إ  1993س ، وبالتا 1994س
قدي عن طريق دفع أسعار الفائدة اامية إ مستويات مرتفعة )البحث عن أسعار فائدة  التحكم ي التدفق ال

 حقيقية موجبة(؛
سبة  - ار ب دج( قصد تقليص الفرق بن أسعار  36دوار مقابل  1) 1994ي أفريل  %40.17فيض قيمة الدي

موذج التخفيض امرن لسعر الصرف؛ ،الصرف الرمية وأسعار الصرف ي السوق السوداء  تطبيقا ل
سبة  - اتج احلي اإما ب ة  %3قيق مو مستقر ومقبول ي ال ة  %6، 1994س مع إحداث  1995س

اصب شغل امتصاص البطالة؛  م

                                                           

1
 .195، ص. سابقمرجع بلعزوز بن علي،   
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قيق أسعار فائدة رير أسعار الفائدة  - ة على اادخار، وبالتا  وك، مع رفع معدات الفائدة الدائ ة للب امدي
سن فعاليته،  افسة على مستوى تعبئة امدخرات للمسامة ي مويل ااستثمارات و حقيقية موجبة، إحداث م

مو ااقتصادي امراد  قيقه خال هذ الفرة؛ وذلك بالرفع من إنتاجية رأس امال ومن م رفع معدل ال
د مستوى  - قدية ع زائر ي السوق ال ك ا  ؛%20جعل معدل تدخل ب
 ؛%10قيق استقرار ما بتخفيض معدل التضخم إ أقل من  -
ظمة العامية للتجارة، ومن م ااندماج ي العومة - ارجية مهيدا لانضمام للم  توفر الشروط الازمة لتحرير التجارة ا

 ااقتصادية؛
ارجية للعملة. -  رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة ا

قديةثانيا:   نتائج البرنامج ال
تائج التالية قيق ال  :1بعد انتهاء تطبيق الرنامج م 

ة  %49 تراجع معدل سيولة ااقتصاد من - ة  %39إ  1993س  ؛1995س
قيقي معدل  - اتج احلي ا ة  %0.4قيق معدل مو سلي على مستوى ال  ؛1994س
فاض معدل التضخم من  - ة  %29ا ة  %15إ  1994س  ؛1995س
صم دون امعدل احدد دوليا لتحفيز التوسع ي اائتمان؛ -  اعتماد سعر إعادة ا
سبة  - ة  %10ارتفاع اائتمان احلي ب  ؛1994س
موع السلع؛ %84ل نسبة اأسعار احررة إ حدود وصو  -  من 
ي من  - ار للدوار إ  23.4ارتفاع سعر الصرف اأج ار للدوار؛ 35.1دي  دي
فاض عجز اموازنة العامة إ  - ؛ %5.7ا اتج احلي اإما  من ال
كومة مديونيتها  - سبة فيض ا كومة ب فض معدل الديون اموجهة إ ا هاز امصري، حيث ا  %11.2ا ا

؛ 1995و 1994لس  %13.4و  على التوا
فاض نسبة خدمات الدين إ  - ة  %47.1ا اتج احلي اإما س ة  %82بعدما كانت  1994من ال س

 ؛1993
ة  4.71تسجيل عجز إما ي ميزان امدفوعات قدر  -  ؛1995مليار دوار س
وك ي ديسمر  -  .1995اإعان فعليا عن إقامة سوق صرف بن الب

                                                           

1
   :  ؛226. لو موسى بوخاري، مرجع سابق، ص -ارجع إ

 .560-559دمان عبد الفتاح، مرجع سابق، ص. ص.  -
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ت إ حد بعيد من بلوغ أهدافها الكمية على إثر   زائر مك قدية ي ا إذن، مكن القول بأن السياسة ال
ياتطبيق ما جاء من إجراءات ي برنامج ااستقرار ااقتصادي، ليعود التوازن وااستقر   .1ار تدر

 (1998ماي  -1995اتفاق القرض الموسع )ماي  الفرع الرابع:

زائر ي تطبيق اتفاق القرض اموسع الذي متد عل  ثاث  ىبعد انتهاء برنامج ااستقرار ااقتصادي شرعت ا
وات بدءا من  صلت موجبه على 1998ماي  21إ  1995ماي  22س مليون وحدة سحب  1169.28، 

ص ااتفاق كذلك على إعادة جدولة ثانية للقروض متوسطة وطويلة  %127.8خاصة، أي  زائر، كما ي من حصة ا
دن.  اأجل مع نادي باريس ونادي ل

 أهداف برنامج القرض الموسعأوا: 
قيق ما يلي  :2يهدف هذا الرنامج إ 

تائج احققة ي برنامج اا -  ستقرار ااقتصادي السابق؛متابعة وتدعيم ال
مو ااقتصادي؛ -  تسريع ال
متابعة وتعميق اإصاحات اهيكلية للتثبيت أو ااستقرار، فعلى الصعيد الداخلي تتمثل هذ اإصاحات ي  -

وك(، أما على الصعيد  كي وخوصصة امؤسسات العمومية )ما فيها الب ظام الب رير اأسعار، إصاح ال متابعة 
ارجية وإر  رير التجارة ا ارجي فيتعلق اأمر متابعة  ساء سعر الصرف امرن من خال إقامة سوق صرف ما بن ا

مركية.  ماية ا وك، باإضافة إ تقليص ا  الب
قدية المتخذة ضمن برنامج القرض الموسعثانيا:   التدابير ال

قيق ااستقرار ي اأسعار من خال  قدية مهمة  قيق اأهداف سابقة الذكر، أوكل للسياسة ال بغرض 
ذت فيض مستويا قدية. ولتحقيق ذلك ا د من تطور الكتلة ال ها من خال متابعة اهدف الوسيط امتمثل ي ا

قدية التالية  :3التدابر ال
قدية؛ -  متابعة تطوير السوق ال

                                                           

1
 .294بقبق ليلى امهان، مرجع سابق، ص.   

2
 Mohamed Cherif Ilman , Efficacité de la politique monétaire en Algérie (1990-2006) ; une appréciation 

critique, contribution aux 11
émes

 rencontres Euro –Méditerranéennes sur: le financement des économies des pays 

riverains de la méditerranée, Université de Nice, 15 et 16 novembre 2009, France, p. 15.   
3
 .229لو موسى بوخاري، مرجع سابق، ص.   
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ة  - اهات التضخم امقدرة للثاثي الرابع لس ة حقيقية موجبة مقاسة على أساس ا اعتماد معدات فائدة دائ
 ؛1995

صم ي إطار إدخال نظام امزايدة؛ -  اعتماد هيكلة امعدات اموجهة خاصة معدل إعادة ا
ية امزايدة على القروض؛ -  تطوير تق
ة؛ - زي ية امزايدة على أذونات ا  إدخال تق
 إلغاء القيود على هوامش معدات الفائدة؛ -
وك؛ -  إنشاء وتطوير سوق الصرف ما بن الب
 لسوق امفتوحة؛إدخال عمليات ا -
 دعم التدابر ااحرازية؛  -
تصف  - وك باستخدام جزء من امبالغ اموجهة لتسديد االتزامات وال توقفت ي م ، واهدف 1996إعادة رملة الب

ظيم ااحرازي؛ وك لتطبيق قواعد الت  من هذ العملية هو هيئة الب
فيز مشاركة القطاع - وك هدف  اص ي رأماها؛ إعادة هيكلة الب  ا
 وضع نظام للتأمن على الودائع؛ -
از اأعمال التمهيدية إقامة سوق رؤوس اأموال. -  إ

قدي ثالثا:  نتائج البرنامج في المجال ال
قدية كوسيلة ضبط نقدية واقتصادية،  إن تطبيق برنامج القرض اموسع مح بعودة ملحوظة للسياسة ال

اص وكسياسة إدارة الطلب، وه و ما يظهر جليا من خال بلوغ هذ السياسة معظم أهدافها وخصوصا اهدف ا
ازات احققة ي إطار هذا الرنامج من خال  بتحقيق ااستقرار ي اأسعار، وعموما مكن تلخيص أهم اا

 : 1امؤشرات التالية
قيقي  - اتج الداخلي ا ة  %3.8بلغ معدل مو ال خفض إ 1996س ة  %1.2 لي  ؛1997س
ة  %38.6معدل سيولة ااقتصاد بلغ  - ة  %36.3و 1995س  ؛1996س
ة  %28ارتفاع كبر ي معدل البطالة حيث بلغ  - ة  %28.3لرتفع إ  1996س  ؛1997س
فاض معدل التضخم حيث انتقل من  - ة  %18.6ا  ؛1997ي هاية  %5.7إ  1996س
ة  %3ث بلغ الرصيد امواز أصبح موجبا حي - ة  %2.4و 1996س  ؛ 1997س

                                                           

1
 .297-296ليلى بقبق امهان، مرجع سابق، ص. ص.   
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ة  4.2ارتفاع احتياطات الصرف ببلوغها  - ة  8و 1996مليار دوار س  ؛1997مليار دوار س
ة  - قيقية موجبة. 1997ابتداء من س  أصبحت معدات الفائدة ا
فيذ برنامج التصحيح   قدية وامالية الكلية احققة ي ظل ت من خال ما سبق وعلى الرغم من التوازنات ال

اهيكلي، إا أنه على الصعيد ااجتماعي قد تسبب ي تراجع كبر ي اأوضاع ااجتماعية ما دفع السلطات إ 
ددا إ اإصاحات الذاتية مع بداية  فرنامج التمويل اموسع وعلى الرغم من نتائجه . وعليه، 1999العودة 

موية شاملة بالباد.   قدية وامالية إا أنه م مثل استمرارية لسياسة ت احية ال ابية من ال  اا

قدية  بحثالم قد والقرضالثالث: السياسة ال  90/10 بعد صدور قانون ال

ة   زائر خال الفرة اممتدة من س قدية ي ا ة  1962لقد كانت السياسة ال حيادية  1990إ غاية س
وطة ها،  قيق اأهداف وامهام ام ، إذ م تتمكن تلك السياسة من  قود ي ااقتصاد الوط بسبب الدور السلي لل

صوص عليه والسبب ي عدم فعاليتها خال تلك الفرة يرجع أيضا لكون تل ك اأخرة م تكن سوى مفهوم نظري م
ك امركزي على اأدوات امباشرة ي الرقابة والتحكم  ي القوانن التشريعية بعيدا عن الواقع، ضف إ ذلك اعتماد الب
مية ااقتصادية قيق الت  ي اائتمان على مستوى جهاز مصري هش بعيد كل البعد عن الدور اموكل له، من خال 

رد ملجأ لتمويل عجز اميزانية العامة. ك امركزي  زائر، وقد اعتر الب  ي ا
قد والقرض   قدية للدولة  90/10لكن بصدور قانون ال ك امركزي بصفته السلطة ال أعيد ااعتبار للب

قد قد واائتمان، اأمر الذي انعكس على السياسة ال دت إليه مهام تسير ال زائرية، حيث أس ة ا ذ س ية امتبعة م
1990. 

قدية ومقاباتها خال الفترة  المطلب   (2016-1990)اأول: الكتلة ال

زائر ي سياسة اإصاح ااقتصادي ال ا هج الذي اعتمدته ا قدي على شك أن ال ارتكزت ي جانبها ال
قد والقرض  قبالغ اأثر  90/10قانون ال ارجية،دية على مستوى التوازنات ال وللوقوف على  وامالية الداخلية وا

اصر مكوناها قدية وع قوم بتحليل أهم متغرات الكتلة ال قدية، س ، وكذا مدى أثر اإصاحات على التوازنات ال
 مقاباها.
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قديةال الفرع اأول:  (2016-1990)خال الفترة  كتلة ال

قدية للفترة أوا:   (2016-1990)تطور الكتلة ال
ا تتبع  زائرمك قدية ي ا .  أهم التطورات ال مرت ها الكتلة ال دول التا  من خال ا

قدية :(13جدول رقم ) قدية  M1 تطور المتاحات ال  (2016-1990)ومكوناتهما خال الفترة  M2والكتلة ال
  

ة قود الورقية الس قود الكتابية ال قود M1 ال   M2  معدل نمو M2 أشبا ال
1990 134.94 135.14 270.08 72.92 343.0 11.31 
1991 157.2 167.79 325 90.27 415.27 21.07 
1992 184.85 184.86 369.7 146.2 515.9 24.23 
1993 211.3 235.6 446.9 180.5 627.42 21.62 
1994 222.98 252.84 475.8 247.7 723.51 15.31 
1995 249.76 269.3 519.1 280.45 799.56 10.51 
1996 290.9 298.2 589.1 325.95 915.05 14.44 
1997 337.6 334.0 671.6 410.0 1081.5 18.19 
1998 390.4 436.0 826.4 766.1 1592.5 47.25 
1999 440.0 465.2 905.2 884.2 1789.4 12.36 
2000 484.5 563.7 1048.2 974.3 2022.5 13.03 
2001 577.2 661.3 1238.5 1235.0 2473.5 22.3 
2002 664.7 751.6 1416.3 1485.2 2901.5 17.3 
2003 781.4 862.1 1643.5 1656.0 3299.5 13.72 
2004 874.3 1291.3 2165.6 1478.7 3644.3 10.45 
2005 921.0 1516.5 2437.5 1632.9 4070.4 11.69 
2006 1081.4 2086.2 3167.6 1766.1 4933.7 21.21 
2007 1284.5 2949.1 4233.6 1761.0 5994.6 21.5 
2008 1540.0 3424.9 4964.9 1991.0 6955.9 16.04 
2009 1829.4 3114.8 4944.2 2228.9 7173.1 3.12 
2010 2098.6 3657.8 5756.4 2524.3 8280.7 15.44 
2011 2571.5 4570.2 7141.7 2787.5 9929.2 19.91 
2012 2952.3 4729.2 7681.5 3333.6 11015.1 10.94 
2013 3204.0 5045.8 8249.8 3691.7 11941.5 8.41 
2014 3658.9 5944.1 9603.0 4083.7 13686.7 14.61 
2015 4108.0 5153.1 9261.1 4443.4 13704.5 0.13 
2016 4497.2 4909.8 9407.0 4409.3 13816.3 0.81 

 :ارجع إالمصدر: 
   - Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, 13

 ème
  

chapitre : Monnaie et crédit; 
- ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2006-2008, n° 39, Edition 2009, p.54; 

  - ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2009-2011, n° 42, Edition 2012, p.60; 

  - ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2013-2015, n° 46, Edition 2016, p.67; 

زائر،  - ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .11، ص. 2017، سبتمر 39، رقم ال
 

 مليار دج الوحدة:
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قدية  دول ناحظ أن امتاحات ال قدية  M1من خال ا ومكوناهما ي تطور مستمر،  M2والكتلة ال
قدية من  ة  270.08حيث انتقلت امتاحات ال ة  9407إ  1990مليار دج س أي أها  ،2016مليار دج س

قدية فقد ارتفعت هي اأخرى من  مرة، 34.83تضاعفت بـ سبة للكتلة ال ة  343أما بال لتبلغ  1990مليار دج س
ة  13816.3  مرة. 40.28، أي أها تضاعفت بـ 2016مليار دج س

قدية موا كبرا خال الفرة حيث قدر معدل موها ي امتوسط  )1993-1990 (شهدت الكتلة ال
زائري الذي تطلب تطبيق سياسة نقدية توسعية. ، %20.73بـ ويرجع السبب ي ذلك إ إعادة هيكلة ااقتصاد ا

قدية حيث قدرت ي امتوسط  (1997-1994 (أما خال الفرة احظ تراجعا ي معدات مو الكتلة ال ف
دولة وتطبيق برنامج %12.36بـ زائر ي إطار إعادة ا ، ويفسر هذا بالقيود والشروط الصارمة ال فرضت على ا

قدية فيه انكماشية، وال هدف إ خفض معدل  قدية التعديل اهيكلي الذي كانت السياسة ال مو الكتلة ال
فيض  قدي، باإضافة إ تطبيق برنامج تقشف صارم مثل ي  والبحث عن أساليب مويل جديدة بدل اإصدار ال

د من مويل ااستثمارات العمومية فيض العملة وتقليص حجم اإنفاق العام با ميد اأجور،   .1عجز اميزانية و
قدية، فخال هذ الفرة قدر معدل  (2004-2001)عرفت الفرة  قدية وللكتلة ال موا سريعا للمتاحات ال

قدية ي امتوسط بـ  ارجية %11.83مو الكتلة ال قدية الصافية ا ، ويرجع السبب ي ذلك إ الزيادة ي اأرصدة ال
زء من ع ه من ارتفاع ي اادخار اما  ائدات صادرات قطاع احروقات بسبب ارتفاع أسعار البرول، وما نتج ع

ية نتيجة ارتفاع حجم ادخار اأسر  قود بالعملة الوط )ودائع بالعملة الصعبة(، باإضافة إ ارتفاع قيمة أشبا ال
فيذ برنامج اإنعاش  قدي، باإضافة إ  اانطاق ي ت ية الراجع إ ااستقرار ال نتيجة الثقة ي العملة الوط

مهوريةقتصادي الذي اا  520ماير دوار ) 7، حيث خصص له مبلغ يقدر حوا 2001ي أفريل  أقر رئيس ا

وات ابتداء من أفريل   .2004إ أفريل  2001مليار دج( مدة متوسطة متد إ ثاثة س
قدية ارتفاعا متواصا  (2014-2005) خال الفرة مو ااقتصادي شهدت الكتلة ال وهي فرة دعم ال

ة  4070.4انتقلت من حيث  ة  13686.7لتصبح  2005مليار دج س ، إن هذا التوسع ي 2014مليار دج س
قدية راجع إ انتهاج الدولة لسياسة  موية ال طبقت خال هذ  ماليةحجم الكتلة ال توسعية جراء الرامج الت

 الفرة. 
فاض، فقد بلغ معدل موها ي  قدية فقد شهدت تذبذبا بن اارتفاع واا سبة معدات مو الكتلة ال بال

ة  قد والقرض والذي يراوح  %11.69ما قيمته  2005س لس ال وهي أد من امعدل امستهدف الذي حدد 

                                                           

 .190بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص. 1 
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%16.5و %15.8مابن 
قدية إ 1 تقل معدل مو الكتلة ال ة  %21.5م إ  2006ة س %21.21، لي س

قد والقرض وال تراوحت ما بن 2007 لس ال . إن هذ امعدات هي أعلى من امعدات امستهدفة ال حددها 
ة  %15.5و 14.8% ة  %18.5و %17.5ومابن  20062س ، لقد م التخفيف من حدة ارتفاع 20073س

قدية من خال التسديد امسبق للمديونية  ارجية س الكتلة ال  . 2006و 2005ا
ة  قدية تراجعا ي س ة  2008عرف معدل مو الكتلة ال وذلك  %16.04حيث قدر بـ  2007مقارنة بس

ارجية. فاض اأرصدة امالية ا  راجع إ تأثر اأزمة امالية العامية، وا
ة  قدية إ أد مستوياها، إذ وصلت إ  2009ي س فضت نسبة مو الكتلة ال فض  %3.12ا حيث ا
ة  %80معدل موها بـ   %12، وهذا امعدل بعيد عن امعدل امستهدف والذي يراوح ما بن 2008مقارنة بس

%13و
وك والذي يعود إ4 ت الطلب لدى الب فاض مو الودائع  التقلص القوي ي ودائع  ، ويفسر هذا الراجع با

ة عن اأزمة امالية العامية، حيث عرفت أسعار البرول  ا ارجية ال قطاع احروقات، اأمر الذي يعكس أثر الصدمة ا
فاضا من ة  99.99 ا ة  62.25إ  2008دوار للرميل س ، كما تراجعت قيمة العملة 2009دوار للرميل س

 .%13بـ 
قدي لكن معدل أقل من الفرة  (2011-2010)ميزت الفرة  ، (2008-2006)بالعودة إ التوسع ال

قدية بـ  ة  %15.44حيث قدر معدل مو الكتلة ال ة  %19.91و 2010س ، وقد ترافق هذا اارتفاع مع 2011س
قدي مع مواصلة حيوية القروض  ارجية دورها ي عملية اإنشاء ال  اموجهة لاقتصاد.اسرجاع اموجودات الصافية ا

قدية حيث بلغ   (2013-2012)خال الفرة  ة  %10.94تراجع معدل مو الكتلة ال ليواصل  2012س
ة  فاضه س ، إن هذا الراجع راجع أساسا إ الـتأثر باأزمة اأوربية، وإ %8.41حيث بلغ معدل موها  2013ا

ارجية، حيث بلغ  فاض الكبر ي معدات مو اموجودات الصافية ا فاض ي ودائع قطاع احروقات، وأيضا اا اا
ة  %7.3معدل موها  ة  2012س فض إ أد مستوياته س ر ذلك ببلوغه معدا جد ضعيف قدو  2013وا

قدي، خاصة أن %1.9بـ قدي ساهم ي إرساء قاعدة ااستقرار اما وال مو ال . إن هذا الراجع الكبر ي وترة ال
قدي  ارجية يفوق هيكليا اجمع ال ارجية إ M2صاي اموجودات ا ما  M2، حيث بلغت نسبة اموجودات ا

ة  %85.58مقابل  2012هاية  %135.6يعادل   .20045هاية س

                                                           
1
 Banque d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2005, 16 Avril 2006, p.160. 

2
 Banque d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2006, juillet 2007, p.146. 

3
 Banque d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2007, juillet 2008, p.168. 

4
 Banque d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2009, juillet 2010, p.166. 

5
قدية على ميزان المدفوعات في الجزائر للفترة )وليد بشيشي،    لة دراسات، جامعة اأغواط(2014-1990دراسة قياسية أثر السياسة ال العدد  ،، 

 .274، ص. 2016أ، جانفي 25
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قدية موا شبه معدوم حيث بلغ  (2016-2015)خال الفرة   %0.13عرف معدل مو الكتلة ال
فاض الشديد ي أسعار البرول بداية  2016و 2015س  %0.81و ، ويرجع السبب ي ذلك إ اا على التوا

ة  فاض الشديد 2014من السداسي الثا لس ارجية، وإ اا ه من تراجع كبر ي صاي اأرصدة ا ، وما ترتب ع
ت الطلب وأجل لقطاع احروقات   .1(%41.1-)للودائع 

قديةثانيا:   تطور مكونات الكتلة ال
قدية وأهم العوامل امتحكمة فيها خال الفرة  ا إ تطور الكتلة ال تطرق (2016-1990)بعدما تطرق ، س

ها.  اصر ال تتكون م  اآن إ الع
زائر قد تضاعف بـ  قود الورقية ي ا إ غاية  1990مرة خال الفرة اممتدة من  33.33إن تداول ال

قود الكتابية فقد تضاعف بـ 2016 ما تداول ال قود  36.33، بي مرة خال نفس الفرة، ي حن سجلت أشبا ال
قدية للفرة  60.47 زيادة معترة وصلت إ مرة ي الفرة نفسها، وفيما يلي جدول يظهر تطور هيكل الكتلة ال

(1990-2016) . 
قدية في الجزائر خال الفترة : (14)جدول رقم   (2016-1990)هيكل الكتلة ال

 
قدية اصر الكتلة ال  اأولى المرحلة ع

1990-1993 
الثانية المرحلة 

1994-2000 
الثالثة المرحلة 

2001-2004 
 الرابعةالمرحلة 

2005-2009 
المرحلة الخامسة 

2010-2014 
 السادسة المرحلة

 2015-2016 
قود الورقية   31.27  26.41  22.85  23.52  27.07  36.2 ال

قود الكتابية   36.56  43.66  44.95  28.95  29.35  .0438 ال
قود   32.17  29.93  32.2  47.53  43.58  25.76 أشبا ال

  100 100  100  100  100 100 المجموع
دول رقم باحثةمن إعداد ال المصدر:  (13) بااعتماد على ا

قدية خال الفرة  دول ياحظ جليا التغر الذي حدث ي هيكل الكتلة ال ، (2016-1990)من خال ا
قود ال احتلت حصة اأسد بداية من  (2004-1994)فخال الفرة  مهور إ حيازة أشبا ال ياحظ ميول ا

ة  قد الدو أي بداية من س دوق ال ، بعدما كانت مثل حصة ضئيلة 1994تطبيق اإصاحات امسطرة من قبل ص
قدية خال الفرة  ، وتفسر ذلك ا يتعلق بفاعلية %14.28إذ بلغت  (1989-1986)من مكونات الكتلة ال

 : هاز امصري أو تغر السلوك ااقتصادي لأفراد وامؤسسات، وإما يرجع السبب ي ذلك إ  ا
اوزها معدات التضخم؛ -      رير أسعار الفائدة، و

                                                           

قود في الجزائر للفترة علي صاري،   1 لة رؤى اقتصادية، العدد السابع، ديسمر 2013-2000سياسة عرض ال  .27، ص.2014، 

   % الوحدة:
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فط ي ا لزيادة مداخي -     أسواق العامية على طول امؤسسات البرولية من العملة الصعبة، نتيجة ارتفاع أسعار ال
 الفرة اأخرة؛

ار، اأمر الذي مح بالتعامل معدات فائدة موجبة. -     استقرار أسعار صرف الدي
قدية  (2016-2005)خال الفرة   قود ضمن مكونات الكتلة ال ناحظ تراجعا كبرا ي نصيب أشبا ال

قود الكتابية ال أصبحت تشكل صة اأعظم خاصة خال الفرة  مقابل ارتفاع حصة ال وذلك  (2016-2005)ا
:%44.4بـ  قود راجع أساسا إ فاض الكبر ي حجم أشبا ال  ، إن هذا اا
اعي  - ك التجاري والص ليفة والب ك ا كن خاصن ما: ب هاز امصري خاصة بعد إفاس ب ضعف الثقة ي ا

ة  زائري ي س  ؛2003ا
 قيمة العملة وتآكلها نتيجة ارتفاع معدل التضخم؛غياب الثقة ي  -
زية بسبب ارتفاع معدات التضخم. -  على الرغم من أن أسعار الفائدة موجبة إا أها غر 

قدية  (2016-2015) خال الفرة قود الورقية ضمن مكونات الكتلة ال ياحظ استمرار ارتفاع حصة ال
قود %31.27حيث شكلت  فاض حصة ال ، وهذا ما يدل %36.56الكتابية ال شكلت ي هذ الفرة  مع ا

قدية السائلة ديث أنظمة الدفع  ،على تفضيل اأسر لأرصدة ال زائر رغم  قدي ي ا وال ميز سلوكات الطلب ال
 .)نظام التسويات اإمالية الفورية للمبالغ الكبرة، وامدفوعات امستعجلة ونظام امقاصة االكرونية(

قديةالفرع الثاني:   المتغيرات ال

تطرق إليها ي هذ الفرة هي:  قدية ال س  امتغرات ال
قدي؛ -  امضاعف ال
 سيولة ااقتصاد؛ -
قود؛ -  سرعة دوران ال
قدي. -  معامل ااستقرار ال

قديأوا:   المضاعف ال
قدي ضعيفا خال الفرة  إذ بلغت أقصى قيمة وصل إليها أربعة  (2015-1990)لقد بقي امضاعف ال

ة  (4,0) قدي على طول فرة الدراسة.1999س  ، وي ما يلي جدول يظهر تطور امضاعف ال
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قدي في الجزائر خال الفترة : (15)جدول رقم   (2015-1990)تطور المضاعف ال
 

ة  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1990 الس
قدي  3.7 3.5 3.2 2.9 3.4 3.2 3.7 4.0 2.5 المضاعف ال

ة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الس
قدي  2.6 2.9 2.9 3.0 3.2 3.1 3.2 3.6 3.5 المضاعف ال

:المصدر:   ارجع إ
- Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique monétaire en  

Algérie », 26
ème

 session plénière, Algérie, Juillet 2005, p. p. 149-163; 

زائر،  - ك ا قدي للجزائرب وي ، التطور ااقتصادي وال  ؛163، ص. 2016نوفمر  ،2015التقرير الس
زائر،  - ك ا قدي للجزائرب وي  ،التطور ااقتصادي وال  ؛214، ص. 2011، جويلية 2010التقرير الس
زائر،  - ك ا قدي للجزائرب وي ، التطور ااقتصادي وال  .242، ص. 2009سبتمر ، 2008التقرير الس

 
قدي ارتفاعا خال الفرة  ة  2.5، حيث انتقل من (1999-1990)لقد عرف امضاعف ال  1990مرة س

ة  4.0إ  زائري، غر  1999مرة س هاز امصري ا ويرجع السبب ي هذا التحسن إ اإصاحات ال مست ا
ة  ة  2.6حيث وصل إ  2008أنه عرف تراجعا بعد ذلك وخاصة بعد س وذلك بسبب ارتفاع  ،2015مرة س

ظومة امصرفية بالشكل الذي جعلها قدي لدى امتعاملن ااقتصادين، وضعف ام عاجزة عن مع  نسبة التفضيل ال
مهور.  ادخار ا

قدي للقيمة ثاثة على اوز امضاعف ال ة    (3,0)الرغم من  وات بعد س أن  ، إا1990ي كثر من الس
 هذا امعدل يبقى ضعيفا،  وهذا رغم اإصاحات امصرفية الكثرة ال حدثت خال هذ الفرة.

 سيولة ااقتصادثانيا: 
.(2016-2000)لقد عرفت سيولة ااقتصاد ارتفاعا كبرا خال الفرة  دول التا  ، وهذا ما يظهر ا

 (2016-1990)تطور سيولة ااقتصاد في الجزائر خال الفترة : (16جدول رقم )
 

ة  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996 1994 1990 الس
 0.58 0.53 0.59 0.62 0.64 0.58 0.49 0.36 0.49 0.62 سيولة ااقتصاد

ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الس
 0.79 0.82 0.79 0.71 0.68 0.68 0.69 0.72 0.63 0.64 سيولة ااقتصاد

  بااعتماد على:باحثة من إعداد ال المصدر:
دول رقم معطيات  -  ؛(13)ا

- Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, 14
 ème

  chapitre: 
comptes économiques, p.p. 262-263; 

- ONS, Les comptes économiques de 2011 à 2016, n° 786, aout 2017, p. 14. 

 مرة الوحدة:

  % الوحدة:
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فاضا خال الفرة  ة  %62حيث انتقلت من  (1996-1990)لقد عرفت سيولة ااقتصاد ا  1990س
ة  %36إ  ، ويرجع السبب (2016-1990)، وهي أد نسبة وصلت إليها سيولة ااقتصاد خال الفرة 1996س

فاض إ اإصاحات امدعومة من طرف امؤسسات امالية الدولية خال الفرة  ، (1992-1990)وراء هذا اا
قدية اانكماشية ام قد الدو ي إطار برنامج التعديل اهيكلي. وإ السياسة ال دوق ال طبقة ضمن شروط ص

ة %56عاودت سيولة ااقتصاد اارتفاع بعد ذلك حيث بلغت  ة  %49و 1998 س بسبب سياسة  2000س
قدي، لتستمر ي اارتفاع خال الفرة فضت فيها قليا  (2014-2001) التوسع ال وات ال ا ماعدا بعض الس

ة  %58حيث بلغت  ة  %79و 2001س وهي نسب جد مرتفعة تعر عن اارتفاع الكبر ي السيولة  2014س
اموجودة ي ااقتصاد. إن هذا اارتفاع الكبر ي سيولة ااقتصاد راجع أساسا إ فائض رصيد اميزان التجاري بسبب 

مهورية، وال انطلقت ي ارتفاع أسعار الب موية ال أقرها رئيس ا رول من جهة، وإ التطبيق الفعلي للرامج الت
 .2014واستمرت إ غاية  2001أفريل 

ة  صف الثا من س فاض أسعار البرول ي ال ة  2014على الرغم من ا  2015والذي استمر خال س
ة  %82رتفاع حيث بلغت إا أن سيولة ااقتصاد استمرت ي اا 2016و ة  %79و 2015س ، وهذا ما 2016س

قدي ي ااقتصاد.   يدل على انتهاج سياسة التوسع ال
دمات ي حالة  إن ارتفاع سيولة ااقتصاد يوحي بوجود قوة شرائية كبرة مارس ضغطا على سوق السلع وا

 استخدامها.
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قودثالثا:   سرعة دوران ال
، والذي  دول التا قود من خال ا تلف امستجدات ال طرأت على سرعة دوران ال ا ماحظة  مك

ا تطورها خال الفرة   .(2016-1990)يوضح ل
قود في الجزائر خال الفترة : (17)جدول رقم   (2016-1990)تطور سرعة دوران ال

 
ة  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1996 1990 الس

V 1.62 2.81 1.78 2.04 1.71 1.56 1.59 1.69 1.86 1.72 
k= 1/v×360 222 128 202 176 210 230 226 213 193 209 

ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الس
V 1.56 1.59 1.39 1.45 1.47 1.47 1.39 1.26 1.21 1.26 

k= 1/v×360 230 226 259 248 245 245 259 285 297 285 

  باحثة بااعتماد على:من إعداد ال المصدر:
دول رقم معطيات  -  ؛(13)ا

- Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, 14
 ème

  chapitre: 
comptes économiques, p.p. 262-263; 

- ONS, Les comptes économiques de 2011 à 2016, n° 786, aout 2017, p. 14.    

يا خال الفرة  قود ارتفاعا تدر مرة  1.62حيث انتقلت من  (1996-1990)لقد عرفت سرعة دوران ال
ة  ة  2.81لتصبح  1990س ، ويرجع ذلك إ ظروف اأزمة ااقتصادية ال حتمت على اأفراد 1996مرة س

ازل ا نسبيا ردود أفعال  الت اصة لتغطية عجزهم، كانعكاس يفسر ل قدية اموجودة ي أرصدهم ا على الكميات ال
اأفراد لذلك اارتفاع الشديد ي مستوى اأسعار، ما دفعهم إ تقليص حجم اأرصدة العاطلة لديهم، بسبب 

زائر لسياسة إلغاء الدعم السلعي رير اأسعار ي إ ،انتهاج ا ود اتفاقيات و فيذ ب كومة امتعلقة بت طار سياسة ا
 برنامج التعديل اهيكلي.

ة  قود بعد س فضت سرعة دوران ال  1998مرة س  1.81ومرة  1.78حيث بلغت  1996لقد ا
زائر ي مرحلة اسرجاع نسي للتوازن الكلي بعد إعادة جدولة  1999و ، ويرجع ذلك إ دخول ا على التوا

ا حيازة الكميات الديون مهور  ، اأمر الذي مح فيما بعد باستقرار مستوى اأسعار، ومن م استقرار ي سلوك ا
قدية، أو ي كيفية استخدامها.  ال

ة  قود قليا س اهها العام بعد ذلك هو  2.04حيث بلغت  2000ارتفعت سرعة دوران ال مرة، غر أن ا
فاض حيث بلغت  ة  1.39اا ة  1.26و 2009مرة س مهور  ،2016مرة س وتفسرنا لذلك مرتبط بسلوك ا

قدية العاطلة.  الذي ميل إ ااحتفاظ بأرصدة نقدية عاطلة بدل استخدامها، مدعما بذلك مستوى اأرصدة ال

  )يوم( K)مرة(،  Vالوحدة: 
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قديرابعا:   معامل ااستقرار ال
ه بالعاقة التالية:  يعر ع

اك استقرار نقدي كامل، أما إذا كان  B = 1وحسب فريدمان فإنه إذا كان  فااقتصاد ي حالة انكماش  B < 1فه
زائر  قدي ي ا الة العكسية يكون ااقتصاد ي وضعية تضخم. وفيما يلي جدول يظهر معامل ااستقرار ال وي ا

 .(2016-1990)خال الفرة 
قدي في الجزائر خال الفترة : (18)جدول رقم   (2016-1990)تطور معامل ااستقرار ال

ة  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1995 1993 1992 1990 الس
B 0.36 0.98 2.02 0.3 26.1 0.48 8.88 2.47 0.85 0.61 0.51 

ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الس
B 1.71 2.15 0.89 -0.32 0.76 0.92 0.98 3.09 4.1 -0.03 0.16 

  باحثة بااعتماد على:من إعداد ال المصدر:
دول رقم معطيات  -  ؛(13)ا

- Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, 14
 ème

  chapitre: 
comptes économiques, p.p. 262-263; 

- ONS, Les comptes économiques de 2011 à 2016, n° 786, aout 2017, p. 14.  

قدي خال الفرة  دول ياحظ وجود تذبذب كبر ي معامل ااستقرار ال ، (2016-1990)من خال ا
ة  سبة لاقتصاد، حيث بلغ معامل  1992فخال س زائر استقرارا نقديا شبه كامل وهو وضع مثا بال حققت ا

قدي  ، ويرجع السبب ي ذلك إ اإصاحات امدعومة من طرف امؤسسات امالية الدولية خال 0.98ااستقرار ال
قدي حيث وصل (1992-1990) الفرة ة  2.02إ ، لكن سرعان ما ارتفع معامل ااستقرار ال وهو  1993ي س

وات  فاض بعد ذلك خال الس  1995، 1994ما يدل على وجود وضع تضخمي ي ااقتصاد، ليعاود اا
، وهو ما يدل على وجود وضع انكماشي ي ااقتصاد. 0.51و 0.3، 0.61حيث بلغ  1996و  على التوا
ة   قدي كثرا خال س وهو ما يدل على عدم وجود  26.10حيث بلغ  1998ارتفع معامل ااستقرار ال

اتج احلي اإما ما يدفع ارتفاع أكر ي  قدية أكر بكثر من مو ال استقرار نقدي، حيث ناحظ أن مو الكتلة ال
 معدل التضخم.

قدي خال س   فض معامل ااستقرار ال ، غر  0.48و 0.86حيث بلغ  2000و 1999ا على التوا
ة أنه ار  تيجة لتطبيق  8.88حيث بلغ  2001تفع س وهو معدل مرتفع ناتج عن تطبيق سياسة نقدية توسعية ك

 برنامج اإنعاش ااقتصادي.

B = 
  ∆M2/M2 

∆Y/Y 
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قدي خال الفرة   زائر نوعا من ااستقرار ال وات ال  (2012-2003)حققت ا ما عدا بعض الس
ة  2007و 2006حققت فيها وضع تضخمي كس  غر أها حققت معامل استقرار نقدي سالب خال س

اتج احلي 0.32-حيث بلغ  2009 ة واجه ااقتصاد وضع انكماشي ناتج عن تراجع قيمة ال ، ففي هذ الس
ة  وما  2008اإما ولذلك ظهرت اإشارة السالبة، وقد كان ذلك ناتج عن اأزمة امالية العامية ال حدثت ي س

ه ر ع ة ا زائري ي س من تراجع ي أسعار البرول، حيث انتقل سعر الرميل  2009ا من تبعات على ااقتصاد ا
ة  99.97الواحد من  ة  62.25إ  2008دوار للرميل س اتج احلي  2009دوار للرميل س وبالتا تراجع ال
ة  11043.7اإما من  ة  9968إ  2008مليار دج س  .2009مليار دج س

قدي حيث بلغ  2014و 2013خال س   ، وهو ما  4.10و 3.09ارتفع معامل ااستقرار ال على التوا
مو ااقتصادي خال هاتن  يدل على وجود وضع تضخمي ي ااقتصاد ناتج أساسا عن مويل برنامج دعم ال

اتج احلي اإم تن باستخدام سياسة نقدية توسعية دون مقابل من ال فاض أسعار البرول الس تيجة ا ا ك
تن  قدي حيث بلغ  2016و 2015خاهما. أما خال الس احظ تراجعا كبرا ي معامل ااستقرار ال  0.03-ف

قدية مت معدات  0.16و زائري، فالكتلة ال على التوا وهو ما يدل على وجود وضع انكماشي ي ااقتصاد ا
تن ة  %0.81و %0.13 حيث بلغ معدل موما جد ضعيفة خال هاتن الس اتج ي س مقابل تراجع ي قيمة ال

ة  %3.77-حيث بلغ معدل مو  2015 تيجة سالبة، أما ي س اتج لكن معدل  2016ولذلك ظهرت ال فقد ما ال
فاض أسعار البرول.    %4.91ضعيف حيث بلغ  تيجة استمرار ا  ك

قديةمقابات الكتلة الفرع الثالث:   (2016-1990)خال الفترة  ال

ارج، الذمم على الدولة والذمم   قدية من الذمم على ا كما سبقت اإشارة إليه تتكون مقابات الكتلة ال
قود. وفيما يلي جدول يظهر تطور مقابات الكتلة  اصر اأساسية لعملية إصدار ال على ااقتصاد، وال تشكل الع

زائر خال الفرة  قدية ي ا  .(2016-1990)ال
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قدية في الجزائر خال الفترة : (19)جدول رقم   (2016-1990)تطور مقابات الكتلة ال
 

ة ة الذمم على ااقتصاد الذمم على الدولة الذمم على الخارج الس  الذمم على ااقتصاد الذمم على الدولة الذمم على الخارج الس
1990 6.535 167.043 246.979 2004 3119.2 - 20.6 1535.0 
1991 24.286 158.97 325.848 2005 4179.7 - 933.2 1779.8 
1992 22.641 226.933 412.31 2006 5515.0 - 1304.1 1905.4 
1993 19.618 527.835 220.249 2007 7415.5 - 2193.1 2205.2 
1994 60.399 468.537 305.843 2008 10246.9 - 3627.3 2615.5 
1995 26.298 401.587 565.644 2009 10885.7 - 3488.9 3086.5 
1996 133.949 280.548 776.843 2010 11996.5 - 3392.9 3268.1 
1997 350.309 423.650 741.281 2011 13922.4 - 3406.6 3726.5 
1998 280.710 723.181 906.181 2012 14940.0 - 3334.0 4287.6 
1999 169.618 847.899 1150.733 2013 15225.2 - 3235.4 5156.3 
2000 775.9 677.5 993.7 2014 15734.5 - 1992.3 6504.6 
2001 1310.7 569.7 1078.4 2015 15375.4 567.5 7277.2 
2002 1755.7 578.6 1266.8 2016 12596.0 2682.2 7909.9 
2003 2342.6 423.4 1380.2  

:المصدر:   ارجع إ
      - Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011, 13

 ème
  

chapitre: Monnaie et crédit; 
  - ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2006-2008, n° 39, Edition 2009, p.54; 

  - ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2009-2011, n° 42, Edition 2012, p.60; 

  - ONS, l’Algérie en quelques chiffres, résultats 2013-2015, n° 46, Edition 2016, p.67; 

زائر،  - ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .10، ص. 2017سبتمر  ،39، رقم ال

  الذمم على الخارجأوا: 
ارج ارتباطا وثيقا بالصادرات من البرول، حيث أن أي تذبذب ي أسعار هذا اأخر   ترتبط الذمم على ا

دول ناحظ تذبذبا كبرا ي قيم  ارجية. وبالرجوع إ معطيات ا موع اأصول ا ابا على  يؤثر إما سلبا أو إ
ارجية خال الفرة  ة  6.53حيث انتقلت من  (1999-1990)اأرصدة ا مليار  169.62إ  1990مليار دج س

ة   مرة خال هذ الفرة. 26، أي أنه تضاعف بـ 1999دج س
ة          ارج ي س مليار دج أي بزيادة قدرت  24.28حيث بلغت  1991لقد ارتفعت الذمم على ا

ارجية 1991و 1990بن س  %271.63بـ موع اأرصدة ا فضت بعد ذلك حيث بلغ   19.62، غر أها ا

 مليار دج وحدة:ال
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ة  فاض أسعار البرول الذي بلغك  1993مليار دج  س ة بعدما كان  17.8 تيجة ا دوار للرميل ي هذ الس
ة  20.05 سعر   .1992دوار س

ة          فاض أسعار البرول ي س ارجية ارتفع حيث بلغ إا أن مقدار  1994على الرغم من ا  60.4اأرصدة ا
وك التجارية على إثر خفض قيمة العملة  زائر والب ك ا مليار دج، ويرجع السبب ي ذلك إ إعادة تثمن أصول ب
امي والعمل على رفع مستوى العرض، كما يرمي إ رفع  ية الذي يهدف إ امتصاص الطلب الداخلي امت الوط

ارج.مستوى الصادرات وخفض  سن رصيد الذمم على ا  الواردات، وبالتا 
ة          ارجية ال قدرت بـ  1996عرفت هاية س  26.27مليار دج مقابل  133.95ارتفاعا كبرا للموجودات ا

ة  ة  5.09، أي أها تضاعفت حوا 1995مليار دج ي هاية س  350.309ما يقارب  1997مرة، كما بلغت س
قدي.  مو ال ارج من أهم مصادر ال  مليار دج، لتصبح بذلك الذمم على ا

ارجية لتصل  (1999-1998)خال الفرة اموالية         فاض أسعار البرول إ تقلص حجم اأصول ا أدى ا
ة  169.618إ   .1999مليار دج س

ارج حيث انتقلت من ناحظ ارتفاعا كبرا ي حجم ا (2008-2000)خال الفرة          775.9لذمم على ا
ة  ة  10246.9إ  2000مليار دج س وية متوسطة قدرت بـ 2008مليار دج س ، ويرجع %135.62أي بزيادة س

ة  28.5السبب ي ذلك إ اارتفاع الكبر ي أسعار البرول الذي انتقل من   99.97إ  2000دوار للرميل س

ة   .2008دوار للرميل س
ة         ارجية لس ة  2008بعد الصدمة ا زائري خال س ها من تبعات على ااقتصاد ا ر ع من  2009وما ا

فاض ي أسعار البرول الذي انتقل من  فاض بـ 62.25دوار للرميل إ  99.97ا ، %37.8دوار للرميل أي ا
ارج من  ة  10885.7مليار دج إ  10246.9ولكن وعلى الرغم من ذلك ارتفعت الذمم على ا مليار دج س

2009. 
ارجية ارتفاعا حيث بلغت  (2011-2010)خال الفرة         مليار دج  11996.5شهدت اموجودات ا

، وجاء ذلك على إثر ارتفاع أسعار البرول ال انتقلت من  2011و 2010مليار دج س  13922.4و على التوا
ة  80.15 ة  112.94إ  2010دوار للرميل س ذ 2011دوار للرميل س ، وهو أعلى سعر بلغه البرول م

ة   .2016ااستقال وإ غاية س
فاض أسعار البرول  (2014-2012)خال الفرة        دوار للرميل  110.7من  انتقل والذيوعلى الرغم من ا
ة  ة  99.1إ  2012س ، وعلى الرغم من اأزمة امالية ال شهدها الوايات امتحدة 2014دوار للرميل س
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ة  ارج  2012اأمريكية وأوربا س فاض قيمة الدوار، إا أن الذمم على ا فاض الطلب على احروقات وا من ا
ة  14940استمرت ي اارتفاع خال هذ الفرة حيث انتقلت من  ج مليار د  15734.5لتبلغ  2012مليار دج س

ة   .2014س
ارجية ال انتقلت من  (2016-2015)شهدت الفرة        فاضا كبرا ي قيمة اأرصدة ا مليار دج  15375.4ا
ة  ة  12596إ  2015س  2016و 2015س  %18.08-و %2.28-معدل مو قدر بـ 2016مليار دج س

فاض ا تيجة حتمية لا فاض جاء ك . إن هذا اا تصف على التوا اد الذي شهدته أسعار البرول بداية من م
ة  52.8والذي بلغ  2014 ة  44.7و 2015دوار للرميل س ة  99.1بعدما بلغ  2016دوار للرميل س هاية س
2014. 
 الذمم على الدولةثانيا: 

 167.04، حيث انتقلت من (1993-1990)لقد عرفت الذمم على الدولة ارتفاعا كبرا خال الفرة  
ة  ة  527.8لتبلغ  1990مليار دج س فاض اأرصدة 1993مليار دج س ، ويرجع السبب ي هذا اارتفاع إ ا

فيذ  ة بت زي ارجية ال تستهلك جزءا كبرا من الصادرات، باإضافة إ قيام ا ارج بسبب ارتفاع امديونية ا على ا
دمي من جهة أخرى، باإضافة إ امشاريع ااستثمارية اإسراتيجية كاحروقات،  وااستثمارات ذات الطابع ا

وك على امؤسسات العمومية ي إطار ما يسمى بعملية تطهر امؤسسات العمومية.  قيامها بشراء ديون الب
مليار دج  468.6عرفت الذمم على الدولة تراجعا كبرا حيث انتقلت من  (1996-1994)خال الفرة 

ة  ة  280.6إ  1994س ، ويرجع السبب ي ذلك إ ارتفاع أسعار البرول من جهة، وإ 1996مليار دج س
قد الدو من جهة أخرى. دوق ال قدية امقررة من قبل ص  اانطاق ي تطبيق اإصاحات ال

ة  423.65عرفت الذمم على الدولة ارتفاعا حيث انتقلت من  (1999-1997)خال الفرة  مليار دج س
ة  847.9لتصل إ  1997 فاض ااحتياطات من العمات 1999مليار دج س ، ويرجع السبب ي ذلك إ ا

ة العمومية، حيث قامت هذ  زي فاض سعر الصرف وأسعار البرول، ما أدى إ عجز ا الصعبة باإضافة إ ا
زائر ي شكل  ك ا دولة ال بقيت ي ب اري، اأخرة باستعمال موارد إعادة ا ساب ا ة ي ا تسبيقات للخزي

قدية.  وعن طريق ااقراض من السوق ال
مليار دج  677.5ناحظ تراجعا ي الذمم على الدولة حيث انتقلت من  (2003-2000)خال الفرة 

ة  ة  423.4إ  2000س ة العمومية على القروض 2003مليار دج س زي ، وهذا ما يدل على تراجع اعتماد ا
قدي.هدف   اإصدار ال
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:  (2003-1990)إن ارتفاع رصيد الذمم على الدولة خال امرحلة        راجع أساسا إ
، وما فرضه من شروط كتخفيض قيمة  - قد الدو دوق ال ة عن الّلجوء إ ص ا مل الدولة لأعباء ااجتماعية ال

، رير اأسعار، تسريح العمال...ا ميد اأجور،  فاض ي مستوى امعيشة لفئات  العملة،  ه من ا وما نتج ع
 واسعة من السكان؛

وك؛ - ة العمومية بشراء ديون امؤسسات العمومية على الب زي  قيام ا
 تغطية خسائر الصرف. -

ة  ة  2004انطاقا من س ناحظ أن القروض امقدمة للدولة أصبحت ذات إشارة  2014وإ غاية س
ة  20.6-سالبة، حيث انتقلت من  ة  1992.3-إ  2004مليار دج س ويل 2014مليار دج س ، ما يع تراجع 

ة  ظام امصري، حيث انطاقا من س أصبحت  2004القروض امقدمة للدولة إ مستحقات صافية )حقوق( لدى ال
وك التجارية(، ونتي زائر والب ك ا ظام امصري )ب ا صافيا لدى ال ة العمومية دائ زي جة لذلك ا تساهم القروض ا

ة  ذ س قود م ظام امصري للدولة ي خلق ال ة  2004الصافية ي ال ة العمومية 2014وإ غاية س زي ، أن ودائع ا
قدية  زائر ا تشكل جزءا من الكتلة ال ك ا M2ي ب

1. 
ة،  زي ي مديونية ا ت تأثر التقلص التدر ول هذ القروض إ حقوق  إن هذا الراجع امستمر يعر عن 
ها كان بشكل تسديد مسبق، فضا عن تراكم اادخار اما من طرفها ي ظل وجود اموارد امتزايدة  فجزء م

ة  دوق ضبط اإيرادات الذي أنشئ ي س ظام ، وهذا الدين الص2001لص موع ال ا  ة العمومية  اي للخزي
ة   .2مليار دج 3627.3بـ  2008امصري الذي وصل أقصا س

قدية  (2016-2015)خال الفرة  ناحظ عودة القروض للدولة لتشكل جزءا من مقابات الكتلة ال
M2 ة  567.5، حيث بلغت تقل إ  2015مليار دج س ة  2682.2لت ع السبب ي ، ويرج2016مليار دج س

صف الثا من  اد الذي شهدته أسعار البرول بداية من ال فاض ا تيجة لا ارجية ك ذلك إ تراجع اأرصدة ا
ة  دوق ضبط اإيرادات، واستمرار الدولة ي مويل العديد من امشاريع ااستثمارية 2014س ، وتراجع اموارد امالية لص

فاض أسعار البرول، باإضافة إ مويل بعض السلع ااستهاكية ال م اانطاق فيها قبل ظهور  بوادر أزمة ا
وحة للشب اصب العمل.والقروض امم  اب ي إطار توفر م

 
                                                           

قدية وأثرها على التوازن الخارجي في الجزائر للفترة وليد بشيشي،  1  – Engle: دراسة قياسية باستخدام نموذج (2014-1990)أداء السياسة ال

Granger two step méthod ، مية، العدد  . 170ص. ، 2016، 6، اجلد 11لة ااسراتيجية والت
 امرجع السابق. 2
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 الذمم على ااقتصادثالثا: 
دول رقم   -1990)ياحظ أن الذمم على ااقتصاد عرفت ارتفاعا متواصا خال الفرة  (19)من خال ا

ة  246.98حيث انتقلت من  (1992 ة  412.31لتبلغ  1990مليار دج س خفض ي 1992مليار دج س ، لت
ة  رجة ال  220.25حيث بلغت  1993س فاض إ اأوضاع ااقتصادية ا مليار دج، ويرجع السبب ي هذا اا

زائر خال هذ امرحلة.     عاشتها ا
ة متوا اناحظ ارتفاع (1999-1994) خال الفرة صا ي حجم القروض اموجهة لاقتصاد ماعدا س

ة  305.84ال سجلت تراجعا طفيفا، حيث انتقلت من  1997 مليار دج  1150.73لتبلغ  1994مليار دج س
ة  وي قدر بـ 1999س  خال هذ الفرة. %46.04، معدل مو س

ة  فض حجم الذمم على ااقتصاد خال س اها  993.7إذ بلغ  2000ا مليار دج، غر أنه أخذ ا
ة  ة  2001متصاعدا بعد ذلك انطاقا من س ة  1078.4، حيث انتقل من 2016وإ غاية س مليار دج س

ة  7909.9إ  2001 وي متوسط قدر بـ 2016مليار دج س  خال هذ الفرة. %39.59، معدل مو س
ة  ، ويتعلق هذا التطور باأثر %8.5بـ رمت القروض لاقتصاد لكن معدل ضعيف قد 2001خال س

ة  وك العمومية. أما خال س افظ الب اتج عن استكمال برنامج إعادة هيكلة  فقد أدت السيولة الفائضة  2002ال
سن ظروف مويل ااستثمار والذي  وك إ زيادة حجم القروض امقدمة لاقتصاد، وذلك ي إطار  لدى الب

اص نسبة  موع القروض، حيث انتقلت من  %42.58استقطب فيه القطاع ا ة  1078.4من  مليار دج س
ة  1266.8إ  2001  .%17.47ـمعدل مو قدر ب 2002مليار دج س

ة  ة 2002استمر ارتفاع مقدار القروض امقدمة لاقتصاد خال الفرة التالية لس ارتفع  2007، فخال س
ة  تيجة ارتفاع حجم ااستثمار اموجه للمؤسسات امختلطة ي قطاع الطاقة واماء. أما ي س مقدار هذ القروض ك

ازلية ي وترةد مع فقد ترافق تعزيز انتعاش القروض لاقتصا 2008 قدية  بداية دورة ت ، حيث M2توسع الكتلة ال
قدية، على الرغم من أن حصة القروض  اة القرض ي انتقال آثار آخر التطورات ال ديد أمية ق يرز هذا الظرف ا

فاض طفيف حيث بلغت  اص توجد ي حالة ا ة  %52.14اموزعة للقطاع ا  .20081هاية س
ة  وك العاملة  وعلى 2009خال س الرغم من اأزمة امالية، ارتفعت القروض اموزعة من طرف الب

دات امصدرة من طرف امؤسسات بـ ة  %15.6للمؤسسات واأسر مباشرة أو عن طريق ااستثمار ي الس ي س
ة العمومية وامقدرة 2010 زي اجعة من طرف ا مليار دج، حيث  298.6بـ، وهذا خارج إعادة شراء القروض غر ال

                                                           

1
قدية والمالية في تحقيق التوازنات ااقتصادية الكلية في الجزائر خال الفترة إكن لونيس،    ، مذكرة (2014-1990)تقييم فعالية السياسة ال

زائر  شورة، جامعة ا  .209 ، ص.2017-2016، 3دكتورا غر م
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قيقي حت 1يعتر هذا زيادة قوية للقروض بامع ا صة الكرى من هذ القروض م شاط فإن ا ، أما من زاوية ال
زلية. اعة امعملية، إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وكذا التجارة وتصليح السيارات وامواد ام  لقطاع الص

اجعة من طرف تزايدت القروض لاق 2012و 2011خال س  تصاد ما فيها إعادة شراء القروض غر ال
صول على السكن والسيارات،  ها با ة العمومية، وسجلت القروض اموجهة لأسر ارتفاعا وخاصة ما تعلق م زي ا

فاض حصة القروض  2014و 2013أما خال س  فقد استمر ارتفاع القروض متوسطة وطويلة اأجل مع ا
ا مع التدابر التسهيلية ال جعلت تدابر دعم قصرة اأجل، و  سن هيكل وشروط التمويل تزام هذا ما يدل على 

 . 2الدولة أكثر فعالية ي إطار تشجيع تطور القروض السليمة للمؤسسات الصغرة وامتوسطة
ل بااستقرار اما ة قد  اطر كام اميكية ارتفاع القروض لاقتصاد يتضمن  بغي إن استمرار دي ، وال ي

ديدة لإشراف امصري ي إطار توجه إشراي من زاوية امخاطر أن تأخذها بعن ااعتبار، وقد بدأت  على اأدوات ا
ة  ديدة لإشراف امصري امركز على امخاطر ابتداء من س التكفل ها، وال خفت بفضل التدابر  2013اأدوات ا

 .3وميةامتخذة من طرف السلطات العم
مليار  7277.2استمر ارتفاع حجم القروض امقدمة لاقتصاد حيث بلغت  (2016-2015)خال الفرة 

ة  ة  7909.9و 2015دج س ، لكن اماحظ هو تراجع معدل مو هذ القروض فقد بلغ 2016مليار دج س
ة  11.88% ة  %26.14بعدما كان  2015س ة  2014س خفض أكثر س ويرجع ، %8.69حيث بلغ  2016لي

ه  ر ع زائري جراء تراجع أسعار البرول، وما ا السبب ي ذلك إ اأزمة امالية وااقتصادية ال مر ها ااقتصاد ا
فاض الشديد ي حجم السيولة  من تراجع ي حجم ااستثمارات خاصة اممولة من طرف الدولة، باإضافة إ اا

وك.  اموجودة على مستوى الب
 
 
 
 
 

                                                           

1
زائر،    ك ا وي للتطور ااقتصادي وااجتماعي في الجزائرب ة  التقرير الس  .169، ص.2011لية جوي، 2010س

2
زائر،    ك ا ة ب وي للتطور ااقتصادي وااجتماعي في الجزائر س  .157، ص. 2014نوفمر  ،2013التقرير الس

3
زائر،    ك ا ة ب قدية لس ة  2014التطورات ااقتصادية وال ، ديسمر 2015آخر التوجهات لس زائر أمام اجلس الشعي الوط ك ا افظ ب ، تدخل 

 .12، ص. 2015
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قديةالمطلب الثاني:   أهداف السياسة ال

قد والقرض   قدية، وقد شكل هذا  90/10لقد أعاد قانون ال ظومة امصرفية والعملة والسياسة ال ااعتبار للم
ات هدف تكريس اقتصاد  تصف الثماني ذ م عطفا حاما ي اإصاحات ااقتصادية ال شرع فيها م القانون م

 .1السوق أو التوجه الليرا

قد والقرض  قدية وفق قانون ال  90/10الفرع اأول: أهداف السياسة ال

قد والقرض   زائر لتحقيقها،  90/10لقد نص قانون ال ك ا قدية ال يسعى ب بشأن أهداف السياسة ال
ال العملة على القرض والصرف ي أفضل الظروف من أجل التطوير  فاظ ي  وأوضح أها تتمثل ي إنشاء وا

تجة ي ، من خال ترقية استغال كل اموارد ام تظم لاقتصاد الوط رص على ااستقرار الداخلي  ،الباد ام وا
ارجي للعملة  .2وا

قدية فيما يلي:  من خال نص امادة مكن استخاص أهداف السياسة ال
تظم لاقتصاد: - مية اقتصادية شاملة ومستدمة؛ التطوير الم قيق ت  مع 
تجة للباد: - البشرية وامادية، ما يع زيادة التشغيل  مع ااستخدام التام للموارد استغال كل الموارد الم

مو ااقتصادي والذي ا يتأتى إا ي اأجل امتوسط أو الطويل؛  وال
د من التضخم واستقرار سعر صرف العملة. ااستقرار الداخلي والخارجي للعملة: -  أي ا
وك،  16/94صدرت التعليمة رقم  09/04/1994بتاريخ   قدية وإعادة مويل الب امتعلقة بأدوات السياسة ال

قدية هو التحكم ي التضخم من خال امراقبة  امسة أن اهدف الرئيسي للسياسة ال وحسب ما ورد ي الفقرة ا
ارجية  مو اأرصدة ا مو، هذا الغرض م وضع سقف ل ظر هدف التضخم وال قدي والقرض بال ذرة للتوسع ال ا

زائرللم ك ا ارجية الصافية لب مو اأرصدة ا  . 3ظومة امصرفية، وسقف ل
ا نستخلص ما يلي: امسة إا أن  رغم عمومية الفقرة ا

ار، إ  - هائي هو التحكم ي التضخم الذي مكن أن يتوسع نتيجة التعديل اهام لسعر صرف الدي أن اهدف ال
رير بعض اأسعار؛  جانب 

قدية  - ديد مو الكتلة ال هائي م إبراز هدفن وسيطن ما:   وكتلة القرض. M2لتحقيق هذا اهدف ال
                                                           

1
قدية في الجزائراجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،     .32، ص. 2005، جويلية مشروع تقرير حول نظرة عن السياسة ال

2
 .39امرجع السابق، ص.   

3
 .43امرجع السابق ص.   
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قدية وفق اأ  03/11مر الفرع الثاني: أهداف السياسة ال

قد والقرض قام بإلغاء اأمر  2003أوت  26امؤرخ ي  03/11إن اأمر رقم    وتعويضه،  90/10امتعلق بال
قد  قدية، وترك مرونة جلس ال ديد معظم اأحكام امتعلقة بوسائل السياسة ال وتضمن هذا القانون امصري ا
زائر فقد حددت مهامه الرئيسية ي  ك ا ال تطور ااستخدام. أما فيما يتعلق بالصاحيات العامة لب والقرض ي 

ص على ما يلي: "تتمثل  2003أوت  26امؤرخ ي  03/11من اأمر رقم  35امادة  قد والقرض، وال ت امتعلق بال
مو سريع لاقتصاد، مع  فاظ عليها ل قد والقرض والصرف ي توفر أفضل الشروط وا زائر ي ميادين ال ك ا مهمة ب

قدية، ويوج ركة ال ظيم ا قد، وهذا الغرض يكلف بت ارجي لل ه ويراقب بكل السهر على ااستقرار الداخلي وا
ارج ا ا  . 1وضبط سوق الصرف" ،الوسائل امائمة توزيع القرض، ويسهر على حسن تسير التعهدات امالية 

قدية فيما يلي: 35من خال نص امادة     مكن أن نستخلص أهداف السياسة ال
قدية هو ا نمو سريع لاقتصاد: - هائي اأول للسياسة ال شاط وهذا يع أن اهدف ال د من الركود ودعم ال

فيض البطالة؛ مو ااقتصادي، وبالتا زيادة التشغيل و  ااقتصادي للرفع من معدل ال
قد: - قيق استقرار سعر  السهر على ااستقرار الداخلي والخارجي لل د من التوترات التضخمية و أي ا

 الصرف.
قدية ال ملها اأمر انطاقا ما سبق مكن تقدم ماحظتن أساسيتن حو     03/11ل أهداف السياسة ال

 وال تتمثل فيما يلي: 
تظم ذو الدالة الكيفية  35أن نص امادة  - مو السريع ذو الدالة الكمية بدا من مصطلح م استخدم عبارة ال

قد والقرض(، يدل هذا التغر ي امصط 55)الوارد ي الفقرة اأو من امادة  ع من قانون ال لحات على فقدان ص
مو  قيق هدف قصر أو متوسط اأجل مثا ي ال السياسات لطابعها ااسراتيجي طويل اأجل، واقتصارها على 
قدية هي استقرار اأسعار داخليا  هائية للسياسة ال ااقتصادي السريع. يرتب على ذلك أن تكون اأهداف ال

مو اأ مية السريعة لاقتصادوخارجيا، ما يتوافق مع معدات ال قيقها لتعزيز الت  ؛2على اممكن 
قدية، ولكن ي الواقع العملي يتمثل اهدف  03/11أن اأمر  - هائية للسياسة ال أبقى على تعدد اأهداف ال

ذ زائر بصراحة كهدف هائي وحيد م ك ا قدية ي استقرار اأسعار، إذ احتفظ به ب ة الرئيسي للسياسة ال  س

                                                           

1
 .2003أوت  26امؤرخ ي  03/11من اأمر  35امادة   

2
قدية في الجزائر خال الفترة )فعالية السياسة عمروش شلغوم،    لة البشائر ااقتصادية، العدد:(: دراسة تحليلية2015جوان -2000ال  ، 08 ،

 .36، ص.2017مارس 
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سن سر امرحلة اانتقالية2001 اسق وامصداقية امؤسساتية وأميتها  ، 1، وهذا ما يدل على وجود مشكلة ي الت
زائر لس 03/11من اأمر  35وهذا ما يتعارض ونص امادة  ك ا أن  2002و 2001، فقد ورد ي تقرير ب

قدية هو استقرار اأسعار، والذي يعرف  هائي للسياسة ال دود ي مؤشر أسعار امستهلكن.  اهدف ال بأنه ارتفاع 
ة  زائر لس ك ا قدي من  2003كما ورد ي تقرير ب فاظ على ااستقرار ال قدية هو ا هائي للسياسة ال أن اهدف ال

ة  .خال استقرار اأسعار هائي والذي  2003ضمن نفس التقرير لس زائر معدا مستهدفا للهدف ال ك ا حدد ب
ة%3بلوغ معدل تضخم أقل من  يتمثل ي قيقه ي نفس الس فس 2، وقد م  زائر بالتصريح ب ك ا . استمر ب

ة  قدية إ غاية هاية س سبة معدل التضخم كهدف هائي للسياسة ال ة 2006ال أصبح  2007، وانطاقا من س
زائر يصرح مجال معدل التضخم ما بن  ك ا ة ، واستمر إ غاية ها%4و %3ب ، وأصبح يستهدف 20083ية س

ة  %4 معدل 2009بدءا من س
4. 

قدية، إ    زائر انتقل من التصريح باستقرار اأسعار كهدف هائي للسياسة ال ك ا ما سبق، ناحظ أن ب
هائية الواردة ي امادة  ال م معدل. يتعارض ذلك مع اأهداف ال من اأمر  35ديد معدل مستهدف، م 

مو السريع لاقتصاد. واستمر اأمر إ غاية إصدار اأمر رقم 03/11 ، أنه استث استقرار سعر الصرف وهدف ال
10/04.  

قدية وفق اأمر   10/04الفرع الثالث: أهداف السياسة ال

امعدلة وامتممة  2010أوت  26بتاريخ الصادر  10/04من اأمر رقم  نصت الفقرة اأو من امادة الثانية 
رص على استقرار اأسعار باعتبار هدفا  على ما يلي: 03/11من اأمر  35للمادة  زائر ي ا ك ا "تتمثل مهمة ب

مو سريع  فاظ عليها ل قد والقرض والصرف وا قدية، وي توفر أفضل الشروط ي ميادين ال من أهداف السياسة ال
قدية، ويوجه ويراقب بكل لاقتصاد مع السهر على ااستقرار ا ركة ال ظيم ا ، وهذا الغرض يكلف بت قدي واما ل

ارج وضبط سوق  ا ا ظيم السيولة ويسهر على حسن تسير التعهدات امالية  الوسائل امائمة توزيع القرض، وت
ظام امصري وصابته"  .5الصرف، والتأكد من سامة ال

  
                                                           

1 Mohamed Cherif Ilman , Efficacité de la politique monétaire en Algérie (1990-2006) ; une appréciation 

critique, op. cit, p.80.   
2
 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2003, Avril 2004. 

3Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2007, juillet 2008.  
4
 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2009, juillet 2010. 

3
قد و القرض، جريدة رمية عدد  2003 أوت 26لـ  03/11يعدل و يتمم اأمر رقم  2010 أوت 26امؤرخ ي  10/04اأمر رقم   ، ص. 50امتعلق بال

11. 
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قدية امتمثلة فيما يلي:من خال نص امادة مكن استخا  ص أهداف السياسة ال
قدية؛ -  استقرار اأسعار باعتبار اهدف اأول للسياسة ال
 قيق معدل مو سريع لاقتصاد. -

قدية المطلب الثالث:   أدوات السياسة ال

اجة ال   موعة من اأدوات ال تتماشى مع ا زائر  ك ا ة اإختاات ااقتصادية استعمل ب بغرض معا
قدية  قدية وامصرفية، ومن أجل ضمان فعال لأدوات غر امباشرة للسياسة ال يتطلبها ااقتصاد خاصة السوق ال

قدي وتسير للسيولة  زائر تطوير للرنامج ال ك ا  اإمالية من خال استحداث أدوات غر مباشرة جديدة. واصل ب

 سياسة سعر إعادة الخصمالفرع اأول: 

وك التجارية   زائر للتأثر على مقدرة الب ك ا قدية، يستعمله ب يعتر أحد اأدوات اأساسية ي السياسة ال
قصان. ح القروض بالزيادة أو بال  على م

قد والقرض   زائر يعامل القطاعات ااقتصادية وفق معيار امفاضلة  كان 90/10قبل صدور قانون ال ك ا ب
ذ ح القروض بتطبيق سعر إعادة خصم خاص بكل قطاع، لكن م ة ي م ظام التحديد اموحد  1992 س م تعويضه ب

صم، والذي يتم تغير كل  د 12لسعر إعادة ا قد والقرض بكيفيات وشروط  لس ال ، 1يدشهر تقريبا، ويقوم 
قدية والقرض، ويقرح ي  قد والقرض التوقعات امتعلقة بتطور اجاميع ال زائر جلس ال ك ا ة يقدم ب وي بداية كل س
هائي، وي بداية   قدية لتحقيق اهدف احدد حسب اأهداف الوسيطة لبلوغ اهدف ال نفس الوقت أدوات السياسة ال

زائر امبالغ  ك ا صم.  كل ثاثي يرمج ب  اإمالية القصوى ال تكون قابلة إعادة ا
زائر فقد نصت امواد   ك ا صم لدى ب سبة لشروط استخدام أداة إعادة ا من  72و 71، 70، 69بال

قد والقرض   على ذلك. 90/10قانون ال
دات تمثل عمليات تجاريةأوا:   إعادة خصم س

قد والقرض   ارية وذلك ي  90/10لقد نص قانون ال دات ال مثل عمليات  على شروط إعادة خصم الس
ت اأمانة من ال نصت على ما يلي:  69امادة  صم أو يأخذ  زائر( أن يعيد ا ك ا ك امركزي )ب "مكن للب

زائر ك ا دات مضمونة من قبل ب وك وامؤسسات امالية س ارية  ،الب ارج مثل عمليات  وتلزم على أو من قبل ا
ب أن ا تتعدى مدة الضمان ستة  هم امظهر،  وين ذوي ماءة أكيدة من بي اأقل ثاثة أشخاص طبيعين أو مع

                                                           

1
 .2003أوت  26امؤرخ ي  03/11من اأمر  41امادة   
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ة، بيان استام البضائع، وثيقة  زي دات ا أشهر، مكن أن تستبدل أحد التوقيعات بإحدى الضمانات التالية: س
زائر ومصحو  امله تثبت تصدير بضائع من ا دات امألوفة اأخرىشحن   ".1بة بامست

دات تمويل تمثل قروض موسمية أو قروض تمويل قصيرة اأجلثانيا:   إعادة الخصم للمرة الثانية لمست
ص نفس القانون ي مادته   ت نظام على ما يلي 70إذ ي صم ثانية أو أن يقبل  ك امركزي أن  : "مكن للب

دات مويل مثل قروض مومية أو قروض مويل أشهر على اأكثر  اأمانة مدة ستة وك وامؤسسات امالية مست من الب
ديد هذ  ،قصرة اأجل د، مكن  وين ذي ماءة أكيدة وأحدما مظهر الس مل توقيع شخصن طبيعين أو مع

ك امركزي اث عشر ش موعة مهامه امساعدة ال يسددها الب  ".2هراالعمليات على أنه ا يتعدى 

دات مصدرة أساسا إحداث قروض متوسطة اأجلثالثا:   إعادة الخصم للمرة الثانية لس
ص امادة   ت نظام  90/10من القانون  71ت صم ثانية أو يقبل  ك امركزي أن  على أنه: "مكن للب

َشأة لتشكيل قروض متوسطة اأجل مكن  دات م وك وامؤسسات امالية مدة أقصاها ستة أشهر س اأمانة من الب
دات توقيع شخصين طبيعين أو  مل الس ب أن  وات، و ديد هذ العمليات على أن ا تتعدى ثاثة س

ب أن هدف القروض متوسطة اأجل إ إحدى الغايات التالية:  تطوير وسائل مع وين ذوي ماءة أكيدة و
از السكن"  .3اإنتاج، مويل الصادرات، إ

وك والمؤسسات الماليةرابعا:  دات العمومية لصالح الب  خصم الس
ص امادة إذ   دات عمومية تصدرها  72ت ك امركزي أن يقوم بالعمليات التالية على س على أنه: "مكن للب

 :4الدولة أو تكفلها
وك وامؤسسات امالية ا تتعدى الفرة امتبقية على استحقاقها ثاثة أشهر؛ - دات للب  خصم س

دودة تعاقديا، وقبول حق نظام  - وك وامؤسسات امالية إعطاء قروض على ثاثن يوم وخصم مدة  اأمانة من الب
دات م يتبقى استحقاقها أكثر من ثاثة أشهر؛  س

وز ي أي حال من اأحوال  - ة، وا  دد اجلس ومدة ا مكن أن تتعدى الس ح قروض مضمونة لغاية مبلغ  م
ماعات العمومية ة أو ا زي رى هذ العمليات لصا ا  ."أن 

 
                                                           

1
قد والقرض  69امادة     .14/04/1990امؤرخ ي  90/10من قانون ال

2
 .70، امادة السابقامرجع   
 .71، امادة السابقامرجع  3 

4
 .72امادة  ،السابق امرجع  
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زائر خال الفرة وفيما يلي جدو  صم ي ا  (2017-1993)ل يظهر تطور سعر إعادة ا
 (2017-1993)تطور سعر إعادة الخصم في الجزائر خال الفترة : (20)جدول رقم 

 (%) المعدل إلى يحسب ابتداء (%) المعدل إلى يحسب ابتداء
01/01/1963  31/12/1971  3.75 29/06/1997  17/11/1997  12 

01/01/1972  30/09/1986  2.75 18/11/1997  08/02/1998  11 

01/10/1986  01/05/1989  5 09/02/1998  08/09/1999  9.5 

02/05/1989  21/05/1990  7 09/09/1999  26/01/2000  8.5 

22/05/1990  30/09/1991  10.5 27/01/2000  21/10/2000  7.5 

01/10/1991  09/04/1994  11.5 22/10/2002  19/01/2002  6 

10/04/1994  01/08/1995  15 20/01/2002  31/05/2003  5.5 

02/08/1995  27/08/1996  14 01/06/2003  06/03/2004  4.5 

28/08/1996  20/04/1997  13 07/03/2004  30/09/2016  4 

21/04/1997  28/06/1997  12.5 30/09/2016 2017 3.5 

ك :المصدر زائر، ب شرة ا  .19 .ص ،2017 سبتمر ،39 العدد ،الثاثية اإحصائية ال
 

صم خال الفرة   دول ياحظ ثبات سعر إعادة ا إذ بلغ  31/12/1971إ غاية  1963من خال ا
خفض إ  3.75% موية،  30/09/1986إ  01/01/1972 الفرةخال  %2.75لي اء تطبيق الرامج الت أي أث

، ويرجع السبب %15، حيث بلغ 01/08/1995إ  01/10/1986غر أنه شهد ارتفاعات متواصلة بداية من 
د من الطلب على حجم اأوراق  ك امركزي وذلك بغرض ا قدية اانكماشية ال مارسها الب ي ذلك إ السياسة ال
امالية، وللحد من التوسع ي اائتمان وبغية التحكم ي معدل التضخم، إا أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور 

قيقية كانت سعر الص قيق الغاية امطلوبة، ذلك أن أسعار الفائدة ا رير اأسعار ي تلك الفرة حالت دون  رف و
 .1سلبية وأقل من معدل التضخم، ما أفقد هذ اأداة فعاليتها

فاضا مستمرا، حيث  06/03/2004إ غاية  02/08/1995خال الفرة   صم ا عرف سعر إعادة ا
فض من  ابية تعطي نوعا من  %4.5إ  %14ا خال نفس الفرة، وهو ما تزامن مع تسجيل أسعار فائدة إ

 امصداقية هذ اأداة.
د  30/09/2016إ غاية  07/03/2004أما خال الفرة   صم ع احظ ثبات سعر إعادة ا ، %4ف

سن الوضعي د مستويات دنيا باإضافة إ  وك التجارية، وظهور فائض وذلك استقرار معدل التضخم ع ة امالية للب
ة  زائر بداية من س ك ا  . 2001سيولة لديها أدى ها إ عدم اللجوء إ إعادة التمويل من طرف ب

تصف   اد أسعار البرول ي م فاض ا وك  2014مع اا فضت السيولة اموجودة على مستوى الب ا
زائر على إعاد ك ا يا، ما حفز ب صم إ تدر شيط هذ اأداة بتخفيض سعر إعادة ا خال الفرة  %3.5ة ت

                                                           

1
هو،    اعة، الجزائر اليوم بلد ناجحعبد اللطيف بن أش زائرية للتجارة والص  .14، ص. 2004، الغرفة ا
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زائر، وبالتا  2017إ غاية سبتمر  30/09/2016اممتدة من  ك ا وك إ إعادة التمويل لدى ب بغرض دفع الب
قدية.  صم أميتها كأداة فعلية ي السياسة ال  تسرجع سياسة سعر إعادة ا

 
ية   ااحتياطي اإجباريالفرع الثاني: تق

 
ميد  تلعب آلية ااحتياطي اإجباري دورا مهما ي التحكم ي السيولة امصرفية، من خال ارتكازها على 
ك امركزي، وتعتمد آليتها على رفع نسبة  وك التجارية ي حساب لدى الب صلت عليها الب جزء من الودائع ال 

قدي، ي حن يلجأ إ فرض ااحتياطي اإجبار  ك امركزي تقليص العرض ال اات ال يريد فيها الب ي ي ا
قدي.  اات ال يريد فيها زيادة حجم العرض ال  معدات متدنية ي ا

زائر تعتر سياسة ااحتياطي اإجباري من اآليات الرقابية ال استحدثها القانون رقم   حيث  90/10ي ا
سبة بقيمة ا تتعدى خصص ها ما ك امركزي ي فرض هذ ال ة، حدد فيها صاحيات الب إا  %28دة قانونية صر

قدية صوص عليها قانونا، وفوض له حق استخدامه كإحدى أدوات السياسة ال . إا أن اأمر 1ي حاات الضرورة ام
ها عر تعليمة 90/10الذي ألغى القانون  03/11 ي زائر أعاد تق ك ا م يذكر هذ اأداة بصورة مباشرة، إا أن ب

ة  ه س دوق، دفر 20042صادرة ع دات الص ارية، أجل، س تلف الودائع )ا ،  وال حدد من خاها خضوع 
باري الذي مكن أن يصل التوفر، الودائع امشروطة ي عمليات ااستراد والودائع اأخرى( معدل ااحتياطي اإج

تصف  %15ح  ديد وعاء ااحتياطي اإجباري بصورة شهرية تبدأ من م فس اأسلوب، ويتم  اء وب دون استث
 الشهر.

زائر عائد على ااحتياطات اإجبارية ي شكل فائدة يتم   ك ا ح ب زائر هو م ما ميز هذ السياسة ي ا
سبة حساها انطاقا من حجم ااحتياطات  زائر، بشرط أن ا تتجاوز نسبة الفائدة ال ك ا ومدة مكوثها لدى ب

سبة  زائر، ومكن أن تساوي هذ ال ك ا %0امتوسطة لعمليات إعادة مويل ب
، على أن يتم دفعها ي أجل أقصا 3

 .4اليوم الواحد والعشرون من كل شهر، أي سبعة أيام بعد انقضاء فرة تكوين ااحتياطي

ة لقد م  الصادرة بتاريخ  16/94حسب التعليمة رقم  1994 إدخال أداة نظام ااحتياطي القانو س
وك وامؤسسات امالية ملزمة بااحتفاظ مبالغ  19/04/1994 قدية. وعليه، فالب مية إمكانيات مراقبة السيولة ال لت

                                                           

1
 .531، ص.1990أفريل  18، 16، جريدة رمية، عدد 90/10من القانون  93امادة   

2
ظام رقم ا    احدد لشروط تكوين ااحتياطي اإجباري. 2004مارس  4امؤرخ ي  04/02ل

3
ظام رقم  9امادة     .04/02من ال

4
ظام  10امادة     .04/02من ال
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ك  زائر ي ظل الشروط امذكورة ي التعليمة الصادرة عن ب ك ا ة من ااحتياطات لديها ي شكل ودائع لدى ب معي
ت رقم  زائر  وك 28/12/1994الصادرة بتاريخ  94/73ا ، وأن أي نقص ي ااحتياطي اإجباري يلزم الب
اقص،  %1غرامة يومية تساوي بوامؤسسات امالية  ضع للمراجعة وفق امادة من امبلغ ال . وفيما 501هذ اأخرة 

ة  ذ س وحة عليها م  . 2001يلي جدول يظهر تطور معدات ااحتياطي اإجباري ومعدل امكافأة امم
وحة عليها خال الفترة : (21)جدول رقم   تطور معدات ااحتياطي اإجباري ومعدل المكافأة المم

(2001-2017) 
 

ة  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

 9.00 8.00 8.00 6.50 6.50 6.50 6.25 4.25 3.00 معدل ااحتياطي اإجباري 

 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.75 1.75 2.50 4.00 معدل المكافأة على ااحتياطي

ة   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الس

 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00 11.00 9.00 9.00 ااحتياطي اإجباريمعدل 

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 معدل المكافأة على ااحتياطي

زائر -المصدر:  ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .9، ص. 2012، ماي 17، العدد ، ال
زائر،  -   ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .17، ص. 2017، سبتمر 39، العدد ال

  
ة  ذ س دول ياحظ أن هذ اأداة دخلت حيز التطبيق الفعلي م ومعدل  %3، معدل 2001من خال ا

ة  %12لرتفع بصورة متتالية حيث بلغت  %4فائدة  ، وهذا ما 2016إ أفريل  2013خال الفرة اممتدة من س
وك التجارية امتأتية من  قدية على أمية هذ اأداة ي التأثر على سيولة الب يدل على التشديد من قبل السلطات ال

 الفوائض البرولية امتحققة جراء ارتفاع أسعار البرول. 
ة   تصف س فاض كبر ي  2014انطاقا من م فاضا حادا ي أسعار البرول، أدى إ ا زائر ا عرفت ا

فاض نسبة ااحتياطي اإجباري حيث بلغت   %8اإيرادات امالية للدولة والسيولة امصرفية، هذا ما أدى إ ا
 .2017إ غاية  2016بداية من ماي 

 
 سياسة السوق المفتوحةالفرع الثالث: 

 
قد والقرض  دات  90/10نص قانون ال على استخدام عمليات السوق امفتوحة من خال امتاجرة ي الس

دات  6العمومية ال ا تتجاوز مدة استحقاقها  من إما  %20أشهر، على أن ا يتجاوز امبلغ اإما هذ الس

                                                           

1
قد والقرض  93امادة     .90/10من قانون ال

 % الوحدة:
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صرمة ة ام قد والقرض أزال شرط تسقيف  03/11ن ، غر أن صدور القانو 1اإيرادات العادية للدولة للس امتعلق بال
دات بـ  قديةوجعل %20امبلغ اإما للس . وقد طبقت 2ه مفتوحا، حسب ما تقتضيه ظروف وأهداف السياسة ال

زائر أول مرة ي  دات العمومية ال 30/12/1996عملية السوق امفتوحة ي ا زائر بشراء الس ك ا دما قام ب ، ع
ة مدة  6وز مدها ا تتجا زي ة مدة  13أشهر )أذونات ا زي  4أسبوع( مبلغ إما يقدر بـ  26أسبوع وأذونات ا

 . %14.94ماين دج، معدل فائدة متوسط قدر بـ 
قدية بالعمليات التالية: زائر ي السوق ال ك ا  يتدخل ب

 ساعة ولسبعة أيام( 24 اأخذ أجل )اأخذ أجلأوا: 
قدية عن طريق اأخذ أجل  زائر بتدخله يوميا ي السوق ال ك ا د إليها ب ساعة أو أكثر،  24هذ الطريقة يست

فاظ على امستوى امرغوب فيه من معدات  ويقوم هذا قصد توفر السيولة أو خفضها ي السوق، وذلك بغرض ا
زائر م ك ا قدية، فب دم مصا السياسة ال ه اإعان بشكل مؤقت عن القيام باأخذ أجل لعدة الفائدة ال  ك

 .3ساعة 24أيام، وامبدأ هو مدة 

اقصات القروض بإعان العروضثانيا:   م
هدف توفر السيولة لاقتصاد، وأحدثت هذ اأداة هدف إحال  1995م استخدام هذ اأداة ي ماي  

ظم امادة الرابعة من التعليمة رقم  صم باعتبار أداة رئيسية لتحصيل السيولة، وت هذ العملية،  95/28معدل إعادة ا
ز  ك ا ظام يقوم ب دات عمومية أو خاصة، وطبقا هذا ال زائر لس ك ا ائر باإعان عن سعر ال تبن عملية شراء ب

وك وامؤسسات امالية بعطاءاها ي شكل أسعار فائدة وأحجام اائتمان،  فائدة أد قبل امزاد، وتتقدم بعد ذلك الب
ة  6وكانت ي البداية تعقد كل  ذ س أسابيع، نظرا لفعاليتها ي إعادة  3أصبحت تعقد كل  1996أسابيع، وم

قدية، وتتم يف امؤسسات ال  التمويل ي السوق ال اقصات عن طريق التلكس أو الفاكس، وقد م تص هذ ام
اف حسب التعليمة رقم  وامتعلقة بتحديد  02/11/1994امؤرخة ي  94/74تستفيد من القروض إ ثاثة أص

وك كما يلي ذر ي تسير الب  :قواعد ا
 مؤسسات ها ديون جارية وبدون مشاكل؛ -
تملة الوقوع؛مؤسسات ها ديون  -  ذات مشاكل 
 مؤسسات ها ديون ومخاطر كبرة جدا.  -

                                                           

قد والقرض  77امادة  1  .14/40/1990الصادر ي  90/10من قانون ال
قد والقرض. 26/08/2003امؤرخ ي  03/11من اأمر  41امادة  2  امتعلق بال

3
 L’instruction N° 91/08 du 14/08/1991 portant organisation du marché monétaire. 
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اقصة من الساعة   وك على امؤسسات امالية، حيث يتم تقدم القروض يوم ام  9:00تعطى اأولوية للب
تائج ي  11:00صباحا إ الساعة  زائر مساء 15:00نفس اليوم قبل الساعة صباحا، وتعلن ال ك ا ، يعلم ب

وك امفتوحة لديه، ويوم  انب الدائن ي حسابات الب امشاركن ويقوم برصيد قيمة القروض ال اشراها ي ا
زائر  ك ا دد ب ة بامبالغ امستحقة مضافا إليها الفوائد، ولكن السعر امرجعي الذي  وك مدي ااستحقاق تكون الب

وات أي خال  %8.25قد تراجع من  ة  %8.75على الرتيب، م ارتفع إ  2002و 2001، 2000الس س
فض مباشرة إ  2003 ة  %4.5م ا فاض إ  2004س ة  %4.25ليستمر ي اا ذ 2005س ، مع العلم أنه م

ة  زائر يستعمل هذ اأداة إ غاية اآن 2005س ك ا  .1م يعد ب
 عمليات اأمانةثالثا: 

دد مبلغ هذا   قدية لتوفر السيولة بتعديل معدل الفائدة امتفاوض عليه، و زائر ي السوق ال ك ا يتدخل ب
ك مقرض عليه  ددها، وتقوم على مبدأ يتمثل ي أن كل ب اءا على الوضع الذي يتصور وامقاييس ال  التدخل ب

دات عمومية أو خاصة يلتزم ه ك امقرض، مع هي عمليات مضمونة أن يقدم ضمانات تتمثل ي س ا أمام الب
ذ يوم إجراء العملية،  ة م وحة مدة معي دات مقابل دين، أي قروض م ازل مؤقتا عن س تعتمد على تسليم أو الت
ك امقرض،  دات للب ك امقرض الس د انقضاء أجل القرض يرجع الب وتكون هذ القروض مضمونة مدة القرض، وع

ذ أن عرف حيث أنه م  اهن، ولذلك وم يتم استعمال عمليات اأمانة إا ي شكل ضخ للسيولة رغم أها ذات ا
زائر ي السوق  ك ا دد ب ظام امصري فائضا ي السيولة فهي م تستخدم، ولكن وبتتبع سعر الفائدة الذي  ال

د قد عرف تراجعا مستمرا فمن  قدية كسعر توجيهي ومرجعي  ة  %10.75ال س  %8.75إ  2000س
تقل إ 2002و 2001 ة  %4.5، لي ة  2003س أين توقفت عن العمل بشكل  20062وبقي ثابتا إ غاية س

 .آنذاك هائي بسبب فائض السيولة ال عرفها ااقتصاد
هائيةرابعا:   العمليات ال

زائر بشراء أو بي ك ا دات امقبولةع هائي وهي العمليات ال يقوم من خاها ب وا تتم هذ  ،ي سوق الس
، مكن هذ العمليات أن تأخذ شكل مسامة بالسيولة أو لغرض الضبط الدقيق هيكلية و/العمليات إا أهداف 

، تقام هذ العمليات عن طريق ذ العمليات غر موحد)شراء هائي( أو سحب للسيولة )بيع هائي( يعتر تكرار ه
اق اإعانات عن ائيةام ازل كما مكن أن ا يقّ  ،صة أو وفق إجراءات ث ن تاريخ استحقاقات الت  .3نمكن أن يق

                                                           

1
 .183، ص. مرجع سابق، إكن لونيس  

2
 امرجع السابق.  

3
قد والقرض قانون  من 24امادة     .90/10ال



 .....................واقع الس ياسة النقدية ي اجزائر.......................................الفصل الرابع:.......................................

269 

 

اقصةخامسا:   آلية استرجاع السيولة بم
ك  يات ال استحدثها ب زائر أحد التق ك ا اقصة من طرف ب تعتر آلية اسرجاع السيولة عن طريق ام

ة  ذ شهر أفريل من س فيذ م زائر كأسلوب لسحب فائض السيولة، وال دخلت حيز الت  .2002ا
وك التجارية ام زائر الب ك ا شكلة للجهاز امصري، تعتمد آلية اسرجاع السيولة على بياض على استدعاء ب

ساعة أو أجل، ي مقابل استحقاقها معدل  24أن تضع اختياريا لديه حجم من سيولتها على شكل ودائع مدة ب
زائر ك ا ها ب اقصة يعل سب على أساس فرة ااستحقاق، وذلك عر مشاركتها ي م  . 1فائدة ثابت 

زائر   ك ا اقصة أسلوب ماثل آلية امزادات على القروض ال استخدمها ب وتعتر آلية اسرجاع السيولة بام
ة  ما كانت تعا عجز ي السيولة، إا أن حالة إفراط  1995انطاقا من س وك التجارية حي من أجل مويل الب

ة  وك التجارية بعد س ها الب زائر أن يستخدم ذات  2001السيولة ال أصبحت تعا م ك ا حتمت على ب
وك التجارية هي امقرض.  اأسلوب لكن بعكس اأطراف، إذ أنه مثل الطرف امقرض ي حن أن الب

زائر، وما ميز هذ اأداة هي متعها   ك ا تعتر هذ اأداة إيداع طوعي واختياري لفائض الودائع لدى ب
ك إمكانية تسير سيولته، وقد محت هذ  مرونة كبرة، حيث مكن تعديلها يوما بعد يوم ما يتيح الفرصة لكل ب

قدية الفائضة،  ك اأداة ي امتصاص كمية هامة من السيولة ال ظيم اأكثر فعالية ومحت لب صر الت وبالتا تعتر ع
قدي، وقد استخدمت هذ اأداة بشكل كثيف ودائم  زائر بتوظيف موارد جامدة لتحكم أفضل ي العرض ال ا
صم. وفيما يلي جدول يظهر معدل اسرجاع السيولة  ظيم مساندة أداة ااحتياطي اإجباري وأداة إعادة ا وكأداة ت

 أشهر. 6أشهر و 3أيام،  7 مدة
 أشهر 6أشهر و 3أيام،  7تطور معدل استرجاع السيولة لمدة : (22)جدول رقم 

 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 استرجاع السيولة

أيام 7لمدة   2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 0.75 

أشهر 3لمدة   - - - 1.9 2 2.5 2 1.25 

أشهر 6لمدة   - - - - - - - - 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 استرجاع السيولة

أيام 7لمدة   0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

أشهر 3لمدة   1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

أشهر 6لمدة   - - - 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

زائر،  المصدر: ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .2017، 2016، 2013، 2011، 2008، ال

                                                           
1
 Instruction banque d’ Algérie n0

 02-2002 du 11Avril 2002 portant introduction de la reprise de liquidité sur le 

marche monétaire. 

 % الوحدة:
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شاط كبر خال هذ الفرة، حيث عرفت    دول ياحظ أن أداة اسرجاع السيولة ميزت ب من خال ا
فاض واارتفاع، فاسرجاع السيولة لـ  ة  7معداها تغرات دورية بن اا معدل  2002أيام دخلت حيز التطبيق س

خفض إ  2.75% ة  %0.75لي  .2017ولغاية فيفري  2009س
ص اسرجاع السيولة لـ   ة  3فيما  فقد شهدت  %1.9معدل  2005أشهر وال دخلت حيز التطبيق س

د  %2.5حيث بلغت  2007و 2005ارتفاعا بن س  فاض وتستقر ع إ غاية فيفري  %1.25لتعاود اا
2017. 

سبة اسرجاع السيولة لـ   ة  6أما بال ، وبقيت %1.5معدل  2013أشهر فقد دخلت حيز التطبيق س
 .2017ضمن نفس امعدل إ غاية فيفري 

اقصة لـ  2017ي فيفري   أشهر، وذلك بسبب ضعف  6أشهر و 3أيام،  7توقفت أداة اسرجاع السيولة م
 لبرول.السيولة امصرفية ال تأثرت براجع أسعار ا

ية التسهيات الدائمة سادسا:   تق
ص امادة   ظام رقم  26ت صصة لتمويل  2009ماي  26امؤرخ ي  09/02من ال أن التسهيات الدائمة 

وك على شكل ها، وهي عمليات تتم مبادرة من الب وك بالسيولة أو سحبها م  : 1الب
ك  :تسهيات القرض الهامشي -1 صل على سيولة من ب ك ما أن  وال مثل العملية ال مكن من خاها لب

زائر مدة  دد مسبقا مقابل تقدم أوراق مقبولة عة،سا 24ا تتم امسامة بالسيولة ي إطار القرض اهامشي  ،معدل 
  ؛عةسا 24بأخذ اأوراق العمومية امؤهلة على سبيل اأمانة مدة 

وك الدخول إ  عةسا 24مثل عملية إيداع لـ  :الودائع المدرة للفائدةتسهيات  -2 زائر، ومكن للب ك ا لدى ب
اءتسهيلة الودائع ام ك  درة للفائدة ي كل يوم عمل ب دد أقصى وقت يأخذ ب زائر، و ك ا على طلبها لدى ب

زائر بعن ااعتبار لطلب تسهيلة الودائع امدرة للفائدة  وك. 30بـا قدي ما بن الب   دقيقة بعد غلق السوق ال
ذ بداية   ظام امصري م زائر من خال آلية تسهيات اإيداع من سحب سيولة معترة من ال ك ا مكن ب

ة  وك ي هذ اأداة من2005تطبيقها س ار ي  1061.8 ، فانتقلت فوائض السيولة اموظفة من طرف الب مليار دي
ار ي ديسمر  1258إ  2010ديسمر  وهو ما يؤكد أمية هذ اأداة ي الرقابة على السيولة  ،20112مليار دي
دول اموا يوضح ذلك: ،امصرفية   وا

                                                           

، مرجع سابق، ص.  1  .259حسيبة مدا
زائر 2 ك ا وي  ،ب قدي للجزائر، مرجع سابق، التطور ااقتصادي و 2011التقرير الس  .178ص.  ،ال
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 )2017-2005(تطور معدات تسهيات الودائع المغلة للفائدة خال الفترة : (23)جدول رقم 
  

ة  2017-2016أكتوبر  2016سبتمبر-2009 2008 2007 2006 2005 الس
 00 0.3 0.75 0.75 0.3 0.3 معدل تسهيات الودائع

:المصدر:   ارجع إ
زائر،  -            ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  ؛17، ص. 2011، سبتمر ال
زائر،  -            ك ا شرة اإحصائية الثاثيةب  .17 ، ص.2017، سبتمر ال

  
د   دول ياحظ أن معدل تسهيات الودائع قد استقر ع د س  %0.3من خال ا  2005وذلك ع
وك ي هذ اأداة، غر أنه  2008و 2007خال س  %0.75، لرتفع إ 2006و فيزا استثمار أموال الب

ة  فض خال الفرة اممتدة من س . اماحظ هو توقف هذ %0.3حيث بلغ  2016إ غاية سبتمر  2009ا
جم السيولة امصرفية، ما يشكل دافعا  2016اأداة عن العمل انطاقا من أكتوبر  وذلك بسبب الراجع الكبر 

صم.  قويا لعودة العمل بأداة سعر إعادة ا

 اأدوات المباشرةالفرع الرابع: 

قدية ي هذا اجال ما يلي:   من بن أهم ما اعتمدته السلطة ال
 تأطير القروض المقدمة للدولةأوا: 

دد امبلغ اأقصى   وحة للدولة حيث  قد والقرض م وضع سقف للقروض امم من خال قانون ال
ة بــ  وحة للخزي ة امالية السابقة، كما أن آجال  %10للكشوفات امم من اإيرادات العادية للدولة احققة خال الس

ها  ح هذ القروض بسعر فائدة وإما  240أن تتجاوز تسديد هذ القروض ا مك موعها، وا يتم م يوما ي 
زائر ووزارة امالية عليها، غر أن هذ اأداة انتهى العمل ها بصدور اأمر رقم  ك ا بعمولة تسير يتم التفاوض بن ب

ة العمومية.  17/10 وحة للخزي د اأقصى للمكشوفات امم  الذي أزال ا
زائر تبعا لعمليات إعادة وقد ح  ك ا فظة ب دات العمومية اموجودة ي  قد والقرض حجم الس دد قانون ال

دات بـ قدية، وحدد امبلغ اإما اأقصى هذ الس صم أو للعمليات ال مارسها ي السوق ال من  %20ا
ة امالية السابقة، أما استحقاقها فحدد بــ   .1أشهر 6اإيرادات العادية للدولة احققة خال الس

 
 

                                                           

1
قد والقرض  78و 77امادتن     .1990أفريل  14امؤرخ ي  90/10من قانون ال

 % الوحدة:
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 مؤسسة 23تأطير القروض المقدمة لـ ثانيا: 
، ح   قد الدو دوق ال فيذ الرنامج امتفق عليه مع ص وع من اأدوات من أهم معاير ت يعتر هذا ال

اء فرة إعادة اهيكلة،تستطيع هذ امؤسسات  فقد م فرض حدود قصوى على القروض  امرور إ ااستقالية أث
ك هذ امؤسسات، كما م فرض حدود قصوى على إعادة خصم اائتمان امقدم هذ  وحة من طرف كل ب امم

ة  ك، إا أنه ي س صم احددة لكل ب دود م التخلي  1992امؤسسات ي حدود كمية إعادة ا عن فرض هذ ا
ة  زائر ي هاية س ك ا ي إعادة  1993القصوى، وبدأ ي ااعتماد ماما على إعادة مويل ااقتصاد، حيث شرع ب

و سوق رأس امال وك التجارية   .1توجيه جزء كبر من إعادة مويل الب
 تأطير القروض المقدمة لاقتصادثالثا: 

قد والقرض حدا أقص  ديد وضع قانون ال كية امقدمة لاقتصاد، فقد م  ى مستوى إعادة خصم القروض الب
كية متوسطة اأجل بــ  وات على اأكثر، مدة ااستحقاق هذ مقسمة إ  3وقت إعادة خصم القروض الب س

صم تتعلق بتطوير وسائل  أشهر، 6فرات أقصاها  مع العلم أن هذ القروض متوسطة اأجل القابلة إعادة ا
ية اء العمارات السك   .2اإنتاج، مويل ااستغال وب

ة وقروض مومية لفرات تراوح بن   زي زائر بإعادة مويل قروض ا ك ا  6إ جانب هذ القروض يقوم ب
ديد تأطر 12وأشهر  ة تتمثل ي شهرا، ويتم  ك على حدى تبعا معاير معي سبة لكل ب  :3القروض بال

ك ي تكوين اادخار؛ -  جهد كل ب
ك؛ - فظة كل ب  مستوى تطهر 
تج.   - ك ي مويل ااستثمار ام  مدى تدخل كل ب
 
 
 
 
 

                                                           

1
شاشيي وآخرون،     طن، الجزائر: تحقيق ااستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكرم ال ، واش قد الدو دوق ال   . 58، ص. 1998، تقرير ص

2
قد والقرض. 71امادة     من قانون ال

3
قد والقرض ماجدة مدوخ،    قدية في الجزائر بعد صدور قانون ال لة العلوم 90/10أدوات السياسة ال مد خيضراإنسانية،   بسكرة، ، جامعة 

 . 373، ص. 2011، نوفمر 23العدد 
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 خاصة الفصل الرابع:

قدية ي ظل نظام التسير امركزي   زائر مرحلتن أساسيتن ما: السياسة ال قدية ي ا مرت السياسة ال
قد والقرض رقم  قدية ي ظل اقتصاد السوق، وكان قانون ال نقطة التحول اأساسية، فخال  90/10والسياسة ال

ة  ال امتدتامرحلة اأو  ة  1962من س قدية  كانت 1990إ غاية س حيادية بسبب الدور السلي السياسة ال
وطة ها، والسبب ي عدم  قيق اأهداف وامهام ام ، إذ م تتمكن تلك السياسة من  قود ي ااقتصاد الوط لل
صوص عليه ي القوانن  فعاليتها خال تلك الفرة يرجع أيضا لكون تلك اأخرة م تكن سوى مفهوم نظري م

ك امركزي إضافةا عن الواقع، التشريعية بعيد زائري إ اعتماد الب على اأدوات امباشرة ي الرقابة والتحكم ي  ا
مية ااقتصادية ي  قيق الت اائتمان على مستوى جهاز مصري هش بعيد كل البعد عن الدور اموكل له، من خال 

رد ملجأ لتمويل عجز ام ك امركزي  زائر، وقد اعتر الب  يزانية العامة.ا

قدية مكانتها، من حيث أها الوسيلة   قد والقرض استعادت السياسة ال ولكن انطاقا من صدور قانون ال
امتعلق  1990أفريل  14الصادر ي  90/10يعتر القانون رقم و  ،اأساسية امكلفة مراقبة حجم السيولة ي ااقتصاد

قد  كي، فباإضافة إ أنه أخذ والقرض بال ظام الب ب أن يكون عليها ال نصا تشريعيا يعكس أمية امكانة ال 
كي وأدائه.1988و 1986بأهم اأفكار ال جاء ها قانونا  ظام الب ظيم ال   ، فقد مل أفكارا جديدة فيما يتعلق بت

ة اإختاات ااقتصادية و  ها ااقتصادبغرض معا زائري  ال عا م موعة من ا زائر  ك ا استعمل ب
قدية وامصرفية، ومن أجل ضمان فعال  اجة ال يتطلبها ااقتصاد خاصة السوق ال اأدوات ال تتماشى مع ا
قدي وتسير للسيولة اإمالية من خال  زائر تطوير للرنامج ال ك ا قدية واصل ب لأدوات غر امباشرة للسياسة ال

زائرية ث أدوات غر مباشرة جديدةاستحدا قدية وااقتصادية ا . وبغرض مسايرة التطورات ال تشهدها الوضعية ال
قد والقرض العديد من ال  :امتمثلة ي تعدياتأدخل على قانون ال

قد والقرض 01/01اأمر رقم  -  ؛امتعلق بال

قد والقرض 03/11اأمر  -  ؛امتعلق بال

قد والقرض 10/04اأمر  -  ؛امتعلق بال

قدامتعلق ب 17/10اأمر  -    .القرضو  ال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

: مس الفصل اخ  

سؤراته اقع سس تو امعيشة ي اجزائر   
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 تمهيد:

زائر وضعا يتميز بانتشار مظاهر البؤس والشقاء  ،وتدهور الوضع ااجتماعي عامة ،غداة ااستقال ورثت ا
زائرين، وال أدت إ  ز واإقصاءيوذلك نتيجة سياسة التمي تردي مستوى ال مارسها امستعمر الفرنسي على ا

دمات الصحية والربويةقلة فرص العمل و امعيشة مع   .ونقص الرعاية ااجتماعية ،ا

ية مية الوط هج  ومع ااستقال جاء السعي للت موية ي إطار ال عر إقامة العديد من امخططات الت
سن ي امستوى امعيشي خاصة خال  ااشراكي امتب آنذاك، وهذا ما أدى إ تراجع ي نسب الفقر و

ات. إا أن آوضاع ااجتماعية امردية عادت للظهور واانتشار ي الفرة اموالية، نتيجة  ات وبداية الثماني السبعي
كومات تلف ا ة  لفشل السياسات ااقتصادية وااجتماعية امطبقة من طرف  فط س ذ تدهور أسعار ال امتعاقبة م

ي ااستقرار والتعديل اهيكلي من جهة وحالة  1986 ي السوق العامية، وازدادت حدها بفعل التطبيق الصارم لرنا
 أمن والصراع السياسي ي الباد من جهة أخرى.الاا 

يها للعديد من برامج دعم اإنعاش   زائر مسرها اإصاحية بتب ومع حلول آلفية الثالثة واصلت ا
سن ي امداخيل البرولية نتيجة ارتفاع أسعار ي آسواق العامية خاصة الفرة ال  ااقتصادي، وقد واكب ذلك 

ة  تصف س فاضا حادا ي 2014امتدت إ غاية م مو أسعار أين شهدت ا ، هذا ما أعاد للدولة دورها ي دعم ال
سن امستوى امعيشي، وضبط اإختاات ااجتماعية اسيما ما تعلق بظاهرة الفقر.  ااقتصادي و

زائر ومؤشراته م تقسيم هذا الفصل إ تطور أكثر ب اإماموبغرض   :امباحث التاليةامستوى امعيشي ي ا

 ؛تطور مستوى المعيشة في الجزائر المبحث اأول: 

موية على : المبحث الثاني  ؛مؤشرات مستوى المعيشة في الجزائرأثر البرامج الت

 .في الجزائر المتغيرات ااقتصادية الكلية على مستوى المعيشةبعض أثر  المبحث الثالث:
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 تطور مستوى المعيشة في الجزائر المبحث اأول:

زائري مراحل عديدة ر ااقتم اء ببداية  ها ال مر ختاف امراحلفيها السياسات با تختلفاصاد ا فرة الب
زائرية وضع أسس الدا ا، وقد حاولت من خاهااستقال ال أعقبت والتشييد ولة العصرية عن طريق لدولة ا

موية عديدة ططات  هاتلل ،اسرجاع سيادها الكاملة هج ااشراكي امختار دقاع وإقامةت اعية تتماشى وال ة ص
وات التسعي، مرورا بفرة اآنذاك هااوما ز ات اهيار ااقتصادي س ا وم ،وااقتصاديمن تردي ي الوضع آم  م

 الثالثة وما آلفيةلبداية التحوات ااقتصادية  إوصوا  ،قاقتصاد السو إ اقتصادية والتحول  إصاحاتمن  بعهات
 .اقتصاديا لإنعاشمن برامج  واكبها

 (1986-1962): مستوى المعيشة خال الفترة اأولالمطلب 

زائر وضعا يتميز بانتشار   ،وتدهور الوضع ااجتماعي عامة ،مظاهر البؤس والشقاءغداة ااستقال ورثت ا
زائرين، وال أدت  واإقصاءز يوذلك نتيجة سياسة التمي  ،انتشار الفقر إال مارسها امستعمر الفرنسي على ا

دمات الصحية والربويةوقلة فرص العمل و  هم سكان% 70ونقص الرعاية ااجتماعية ) ،ا  .1الريفأ م
ية، والذي ارتكز ي البداية على التأميم ومع ااستقال مية الوط دخل تالذي أدى إ زيادة  جاء السعي للت

مو ااالدولة و  مية الزراعية، ال تفضل كمها ي ال اموجهة للتصدير تجات ام إنتاجقتصادي من خال الت
ميةللحصول على العملة الصعبة،  يع، وقد أدت  الب وت قل وامواصاتأ ال ستؤدي للتص استثمارات االتحتية )ال

مية  ارج، وبالتا البدء ي دورة معقدة من ام إالتحتية  بالي ت اجة للحصول على القروض من ا ديونية ا
حيث افتتحت مدارس جديدة بسرعة  همستوياتالتعليم ي كافة  علىوقد م الركيز بعد ااستقال  .والتبعية امتجددة

سا آميةض معدات يف إمطردة، وقد أدى ذلك  ات على قطاعات كما أدخلت   ،ءبن الرجال وال سي
قل العام، عاوامرافق الصحية  ،اماء داداتوإم ،أخرى كالرعاية الصحية تماعيةجا ور الفوري عكان الشو وة على ال
اطق الريفية.ه ضرية عن ام اطق ا ات أكثر ي ام  ذ التحسي

ياة ااجتماعية وااقتصاديةي ي مظاهر و قجديدة تدل على تدخل الدولة ال هاتجانبثقت تو  ،وعليه  ،ا
مو ااقتصادي البرول تصدير عوائدعتماد على ااك مية الريفية، وإعطاء آولوية لل باعتبار سبيا ، والتحيز ضد الت
ية، والتوزيع  إ مية الوط مو ااقتصاديالعادل غر الت ية  ،لعائدات ال اوات وط  إعادةوبالرغم من ذلك جرت 

                                                           
1  M.A. chiheb, Communication: pauvreté et exclusion en Algérie, conseil national économique et social , Alger, 

2000, p. 5. 
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وات الاحقة لىعتوجيه السياسات ااقتصادية الكلية للقضاء  ومكن ماحظة ازدياد  ،جوانب قصور السوق ي الس
 .1من القرن اماضي اتات والثمانيي السبعي آماطهذ 

رمان الشديد وتدهور  بعد ااستقال كانت أغلبية السكان يعانون من حالة ماثلة ما قبلها من مظاهر ا
زائر عي عامة، لكن هذ الوضعية م تستالوضع ااجتما مية البشرية ممر خاصة مع انتهاج ا ي سياسة بدأ الت

مية البشرية واعت ،بشكل وطيد السياسة ااجتماعيةو ااقتصادية  ت فيها بن السياسةعمية، وال مالت بار مبدأ الت
 اقتصادية. إسراتيجيةيا لكل نبهدفا 

موية متعددة كانت البداي طبقت ،السياقي هذا  م ، (1969-1967) امخطط الثاثي ة معبرامج ت
ماسي آ تا ،(1977-1974) الرباعي الثاطط م امخ ،(1973-1970) امخطط الرباعي آول  ولامخطط ا

ماسي ال ،(1980-1984) هوض  إ امخططات، وقد رمت هذ (1989-1985) ثاوأخرا امخطط ا ال
مية ااقتصادية الشاملة اطق احرومة وتزويدها بامرافق الازمة إ باإضافة ،بالت كما خصصت   ،فك العزلة عن ام

مية ااجتماعية معيشة السكان ومكافحة وى توغرها من السياسات ال تساهم ي رفع مس ،موارد مالية معترة للت
 الفقر.

اطق الريفيةتر جاء الوطن، و ر عر كامل أ ةتشر م قد كانتأما عن جيوب الفقر ف بلية  كز أساسا ي ام ا
واحي امعزولة اطق احيطة بامدن وال وهكذا تضاعف عدد  ،اهياكل القاعدية )كالطرقأ إوال تفتقد أساسا  ،وام

س يا، كما  انية  ما أعلن عنك،العاج العصري ت بشكل ملحوظ ااستفادة من وسائلامرافق الصحية تدر
تصف السبعي انيا العاج ي م طفال الذين تراو  آميع  وإلزامياات، وي نفس الوقت انتشر التعليم وأصبح 

وات و 6أعمارهم بن  ة، وقد محت ااستثمارات العمومية ي  15س اءس اعة وخاصة ي قطاع الب  ال الص
اصب الشغل نمتوفر عدد هائل من وآشغال العمومية  سوس ،م  .2وبالتا تراجع البطالة بشكل 

ركز على بعض امؤ  زائري بعد ااستقال، فس رات الدالة عليه كالصحة شأما عن مستوى امعيشة للشعب ا
 والتعليم والتشغيل.

 

 

                                                           
يات ااقتصاد الجزائريعبد اجيد بوزيدي،  1 زائر، تسعي ون امطبعية، ا ية للف  .98-95، ص. ص. 1999، امؤسسة الوط
شورةدراسة تطبيقية في واية :تحليل وقياس الفقر في الجزائرادية، نحصروري  2 جامعة  كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، ،، مذكرة ماجستر غر م

توري ة،  ،م طي  .73. ، ص2009-2008قس
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 التعليمالفرع اأول: 

ال التعليم هو انتشار ام إن ن امستعمر كان يعمل على ٓ آميةظهر السائد خال فرة ااستعمار ي 
زائر م زائرين، حيث اصطدمت ا امتفشية بن العدد  بآمية آمرويتعلق  ،يص ي بداية استقاهاو شكل عهيل ا

ات آكر ن وامواط والذي زاد ي تعميق امشاكل ااجتماعية  ،وهو أكر امواريث الذي خلفه امستعمر ،من امواط
ه كذلك.وااقتصادية ا  موروثة ع

زائرينهيل  إسياسة ااستعمار الرامية لونتيجة  زائري أميون  %90رب اكان ما يق  ا من أفراد الشعب ا
 هداف آوليةآجعل التعليم أحد  إعت الدولة س، لكن بعد ااستقال 1يقرؤون وا يكتبون غداة ااستقال ا

ت  اإجباريوجعل التعليم  ،طرينومؤ تعليمية التعليم من خال توفر هياكل  راطيةقدمٓجل ذلك مبدأ  وترسيخه، فتب
وات 6من  ءاابتد ة  %74.6تراجع نسبة آمية من  إوهذا ما أدى  ،س ة  %58.10 إ 1966س ، 1977س

ة %43.62وأصبح  اربة آمية  .2 1987 س و آمبإنشاء مراككما قامت الدولة أيضا بفرض  ةية ز   ،1964 س
. وإنشاء   مراكز التكوين امه

ظام الربوي  كما أن انيا  ،ثاث مستويات إ هميقست مال ميع آطفال الذين  وإجبارياوأصبح التعليم 
وات و6بن    أعمارهم ماتراو  ة 15س ظام الربوي الذي شرع فيه بداية من  إصا نتيجة  ،س ة ال  .1976س

سبة  زائر ارتفاعا ي ال ة  اإماليةوقد حققت ا ذ س السكان  حيث التحق أكثر من ربع ،1962للتمدرس م
امعاتبامدارس اابتدائية واإ   رعةاامتسومواجهة الزيادة  ،وكذا مؤسسات التكوين آخرى ،كماليات والثانويات وا

ازل اء بطموحة برامج  عدد التاميذ شرع ي ا هيزهاب شآت القاعدية و مؤسسة  19000 حوا إنشاءوهكذا م  ،ام
ثانوية  1000و كماليةإ 2900ومدرسة ابتدائية  15000ها بيمن  ،1987و 1962تربوية ي الفرة اممتدة بن 

ة  .3ومتق
بن  وما ،للتسيرمن ميزانيتها  %26و %20مابن  تراو وقد خصصت الدولة لقطاع الربية مبالغ مالية 

 اإمااتج الوط المن  %7و %5بن  ل هذا اجهود نسبة تراو  ماثوم ،من ميزانيتها للتجهيز %20و 10%
از اهياكل القاعديةآكر من هذ امو اللباد، وقد خصص القسط  والوسائل التعليمية  ،وآجوروالتجهيزات  ،رد ا

 وتكوين امتعلمن.
 

                                                           
1
 CENEAP, Elément de réflexion pour une politique de population, la revue du CENEAP: analyse et prospective, 

CENEAP, n° 14, Alger, 1999, p. 72.  
2
 N. Dekkar et autres, La démographie Algérienne en Algérie, CENEAP, Alger, Mai 1999, p. 3. 

 .75. ادية، مرجع سابق، صنحصروري  3
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 الصحةالفرع الثاني: 

دمات الصحية لأغلبية التوفر ات بذلت الدولة جهودا معترة لتوسيع السبعيي  هذا عظمى بن سكاها، ا
مو الدم إ أدىما  فاض معدل الوفيات ،غرايو ارتفاع ال تيجة مضاعفة  .وا د امياد ك كما ارتفع العمر امتوقع ع

يدة  ،امرافق الصحية ي كامل أرجاء الوطن فيذبأعوان الصحة من جهة، والتغطية ا برامج مكافحة آمراض  وت
سن ا إ ،وتباعد الوادات ،والوقاية من آمراض ،وتلقيح آطفال ،امتفشية ة الغذائية امتوسطة من صجانب 

 إدف أساسا ه اتستيالمن هاية  ابتداءجهة أخرى، وكانت السياسة الصحية ال انتهجتها السلطات العمومية 
العديد من اهياكل  وإقامة ،من جهة أ1974الطب اجا ) إقرارسن استفادة السكان من العاج عن طريق 

 مراكز العاج من جهة أخرى. إاطق الريفية ال تفتقر الصحية الامركزية، اسيما ي ام
وعت   ،اتالثمانيية اهو ات لستيهاية االفرة اممتدة من تضاعف عدد امراكز الصحية خال  وهكذا كما ت
ة  ااستشفائي امركز  143سسات الصحية العمومية من وانتقل عدد امؤ  ،ي آن واحد  امركز  208 إ 1969س
ة  ااستشفائي ها  1989س عيادة متعددة  433وعيادة وادة  276 إليهايضاف  ،استشفائي جامعيأ مركز 13)م

حيث تضاعف  ،تخدمي الصحة بشكل معترسارتفع عدد م ،وموازاة مع ذلك .مركز صحي 1075و ،ااختصاص
ان ب  ، 1989و 1969بن اممتدة فرة مرة ي ال 11.5ـ عدد آطباء العامن ب  30ـكما تضاعف عدد جراحي آس

 .1مرة 5.1 ـدلة بامرة والصي
ات ي أول ملة  شرع ي ماعي ضد مرضللهاية الستي دري تلقيح ا ة  ،السل ومرض ا  1969وي س

انيا ضد أمراض السل اح إجباريأصبح التلقي درير م وكذا آطفالشلل  ،لديكياالسعال  ،الكزازالذبا ،  ،و  .ض ا
ات كانت السياسة الوقائية هدف  التحكم فيها بواسطة  تقليص انعكاس آمراض ال مكن إأساسا وخال الثماني

 .2التلقيح
د تراجع بعض آمراضال قامت ها الدولة ي اج اإجراءاتهذ ل من خا ؤكد ما ي، هذا ال الصحي 

ال مستخدمي الصحة ومراكز  إذ ،تحسن املحوظ ي امستوى الصحيالعلى  يدة للسكان ي  أن التغطية ا
سن الوضعية الصحية للسكان بصفة  إالعاج، وكذا الطب اجا ساما  جانب برامج مكافحة آمراض ي 

سن امستوى  انتشارن تراجع إمؤشرات قياس مستوى امعيشة، فمن الصحة هي  أنباعتبار ف ،عامة آمراض و
سن مستوى امعيشة لدى معظم فئات اجتمع.  الصحي يدل على 

                                                           
 .40، ص. 1999اجلس الوط ااقتصادي ااجتماعي،   1
 .77مرجع سابق، ص.  حصروري نادية، 2



مؤراتهاقع .........................................الفصل اخامس:........................................  مس تو امعيشة ي اجزائر 

279 

 

 التشغيلالفرع الثالث: 

سب البطالة  خال السبعيفاض اماا يعود ات صات والستمر ل  ارتفاع إف آول من الثماني
وي 140000حوا  إنشاءحيث م  ااقتصادي، ااستثمارات العمومية ي القطاع صب عمل س صف  ام خال ال

ات فاض ي نسبة البطالة من  ترتبهذا ما و  ،آول من الثماني ه ا ة  %33ع ة  %22 إ 1966س م  1977س
ة  16% قيقية نتيجة ورافق هذا التطور ارتفاع ، 1 1985س امتأتية عن الدولة  إيراداتارتفاع مستمر ي آجور ا

ة  وعة ومتعددة خاصة ي قطاع البرول  بإنشاءحت م، ال 1974ارتفاع أسعار احروقات ابتداء من س مصانع مت
ة  63000الذي يشغل  اصب العمل من القطاع ، 2 1977عامل ي س ويل م اك   إ لفاحياهذا يع أنه ه

 .آخرىالقطاعات ااقتصادية 
زائر من بن الدول آسرع مو مع حلول السبعي ،إذن ات لثمانياولكن مع حلول  ،ي العام اات كانت ا

، ما أدخلها ي سلسلة  برولالعامية لل رعاسااقتصادية  الكلية مع تدهور آ تااختااالواجهة  إبرزت  وعوائد
 مع اهيئات الدولية. ما بصفة ذاتية أوإ اإصاحاتمن 

اترغم  قر كانت متواجدة ي هذ امرحلة، فأن ظاهرة ال إااماحظة ي الوضع امعيشي للسكان،  التحسي
مية عن مآوضاع سوءا ي بداية الثماني وازدادت فكانت من  ،سايرة التدفق اهائل للسكانات أين عجزت الت

ينتائجها اارتفاع  ات  ،، وتواصل ضعف مردود التعليم نتيجة ااكتظاظ ي آقسامللبطالن التدر وقلة السك
مة ااقتصادية ونقص هياكل الصحة، وهذ آوضاع ااجتماعية ال تزداد سوءا كانت مقدمة مرحلة ثانية فجرها آز 

تصف   ات.الثمانيي م

 (2000-1986)المطلب الثاني: مستوى المعيشة خال الفترة 

تصف الثماني زائر أزمة اقتصادية حادة كشابتداء من م ، فت عن هشاشة ااقتصاد الوطات عرفت ا
اعي الذي غلبه القطاع العام، والذي كان يعتمد على ال وضعف  احروقات كمورد رئيسي. إيراداتظام الص

ارج للقيام ااستدانة من ا إواللجوء  ،ااعتماد الكبر على عوائد احروقات ي تسير ااقتصاد الوطإن   
ة  17.32من  قلتانت إذ ،حجم امديونية ارتفاع إلب موارد مالية ضخمة أدى شروعات كبرة تتطم مليار دوار س

ة  26.85لتصبح  1985  .1989مليار دوار س

                                                           
1  Abdelmagid Bouzidi, les Année 90 de l'économie Algérienne, ENAG, Alger, p. 144. 

2  ، امعية،اقتصاد الجزائر المستقلةأمد ه زائر، ، ديوان امطبوعات ا  .53 .ص ،1992ا
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ارجي وفشل امستقر وشح اموارد امالية وتضاعف خدمات الدين ا غري ظل الوضع الداخلي 
زائرية  تاضطر  ،تزايد الضغوطات الدولية امتمثلة ي اهيئات امالية العاميةاإصاحات الذاتية، و   إالسلطات ا

عميقة ي اهيكل ااقتصادي كي يسهل ااندماج ات و  بإجراء ،ااقتصاد الوط إنعاشذ اهيئات ااستعانة ه
زائروقد وقعت  ،السريع ي ااقتصاد العامي دوق  تنعلى اتفاقي اإطاري هذا  ا لاستقرار ااقتصادي بدعم من ص

قد ال  .(1998-1994) الفرة خال آخرين واتفاقن ،(1993-1989)ل الفرة و خادال
امية ال طبقت  ك اإصاحاتوعلى غرار الدول ال قد الدو الدو امدعومة من قبل الب دوق ال ، وص

زائر من انعكاساه ن من حيث الدخلالوضعية اا ىباشرة علامالسلبية  افقد عانت ا ، التشغيل، جتماعية للمواط
 بصفة عامة زيادة حدة الفقر وانتشار رقعته.و ، ...إااستهاك

 وانتشار الفقر للعملة القدرة الشرائيةتراجع : ولالفرع اأ

 للعملة القدرة الشرائيةتراجع  أوا:

قود  سبة لل ية بال قود الوط ظر إليها على أها قيمة ال اك من ي قود، فه ا يوجد تعريف موحد لقيمة ال
بية، أو ما يطلق عليه سعر الصرف، وهو مرتبط بالعاقات ااقتصادية ا الغالب هو الذي  آج الدولية، لكن اا

دمات ال  دمات، أي مقدار السلع وا ية من السلع وا قود الوط قود الداخلية، وهي القوة الشرائية لل يأخذ بقيمة ال
قد على التحول إ سلع وخدمات. قد، كما تعرف كذلك على أها مدى قدرة وحدة ال يها وحدة ال  تقت

قود يتم عن طريق مقلوب امستوى العام لأسعار، مع أن: إن القياس الكمي لقي  مة ال
قود          قود(  القدرة الشرائية لل     المستوى العام لأسعار / 1= )قيمة ال

قود وامستوى العام لأسعار، ٓنه كلما  من خال امعادلة السابقة ياحظ وجود عاقة عكسية بن قيمة ال
فاض هذا زاد امستوى العام  د ا قد، والعكس ع دمات ال تشريها وحدة ال لأسعار نقصت كمية السلع وا

ب أن يفهم من ذلك أن إحدى الظ ما يعران عن شيء اهرتن سببا لأخرى، ففي الواقع امستوى، لكن ا 
زائر خال الفرة1واحد قود ي ا  .(2000-1990) . وفيما يلي جدول يظهر قيمة ال

 
 
 

                                                           
وكمد زكي شافعي 1 قود والب هضة العربية، بروت، ص. ، مقدمة في ال   .70، الطبعة السابعة، دار ال
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قود في الجزائر خال الفترة (24)جدول رقم   (2000-1990): تطور قيمة ال
  

ة  2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 الس
قود  0.18 0.18 0.18 0.19 0.2 0.25 0.32 0.42 0.51 0.66 0.83 قيمة ال

 www.ons.dzمن إعداد الباحثة بااعتماد على معطيات الديوان الوط لإحصائيات متا  على اموقع:  المصدر:

دول ياحظ  قود، حيث انتقلت من من خال ا فاض القدرة الشرائية لل ة  0.83ا  0.18إ   1990س
ة  تدهور القدرة الشرائية  إوهذا ما أدى من قيمتها خال هذ الفرة،  %65، ما يع أها فقدت 2000س

تمي  زائري خاصة ذلك ام رتفاع الكبر ي آسعار بعد اابسبب  ،كبرة  بدرجةالفئة البسيطة واحرومة  إللمواطن ا
ة ورفع الدعم عن امواد آساسية  ،اهرير  ر جل آنتقاوذلك بالرغم من ا، 1992واسعة ااستهاك بداية من س

ة  1000الوط آد امضمون من  ة  6000حوا  إ 1990دج س ة ال أجراها فحسب الدراس، 2000دج س
ك الدو حول  ة الب زائر س فاض حقيقي ي القدرة الشرائية لأجور  1995مستوى امعيشة ي ا اك ا تبن أن ه

ت هذ الدراسة عن ظهور فقراء جدد بسبب تراجع ز كما أفر  ،%45بأكثر من  (1994-1986)الفرة  لخا
سبة  قيقي ب فقد فقدت  لإحصائياتأما حسب الديوان الوط  ،1996و 1994 سبن  %30الدخل ا

ة  (%10-)ـ وعرفت تدهورا مستمرا ب ،(1996-1990)الفرة  خالمن قدرها الشرائية  %30آجور حوا  س
ة  %0.7وحوا ، 1994 ة  (%3.5-)و 1995س ة  (%0.5-)و، 1996س  .1 1997س

 : انتشار الفقرثانيا
رمان  تيجة حتمية لتدهور الوضعية ااجتماعية امرتبة عن سياسات اإصا  ااقتصادي انتشر الفقر وا ك

ماية ااجت ة ي أوساط واسعة ي اجتمع، فحسب تصريح وزير العمل وا ع رتفا 2000ماعية ي شهر فيفري من س
ة  %8 معدل الفقر من  .2اتي هاية التسعي %30يصل إ حوا ل ،اتصف التسعيتي م %20إ  1988س

ة    ك الدو س يدا مستوى امعيشة الذي على أساس التحقيق ام 1999أما حسب الدراسة ال أعدها الب
ة  الديوان الوط لإحصائيات أجرا  كانت نتائجه كما يلي:  1995س
 
 
 

                                                           
زائر،غمذكرة دكتورا  ،2006-1990في الجزائر للفترة ية محاولة لتقييم فعالية اإصاحات ااقتصادخليل عبد القادر،  1 شورة، جامعة ا  ر م

 .457 .ص ،2008
ت، مشكلة الفقر في الجزائربن ناصر عيسى،  2 ام لة ااقتصاد وام  .203 .ص ،2003 ، تلمسان، مارس2 العدد، بلقايد جامعة أبو بكر، 

 %1 الوحدة: ،1989 اأساس:
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تي (25)جدول رقم   1995و 1988: تقديرات الفقر في الجزائر لس
 1988 1995 

ي ريفي حضري ي ريفي حضري وط  وط
 عتبة خط الفقر )دج/فرد/نسمة(

 خط الفقر الغذائي -

 خط الفقر آد -

 خط الفقر آعلى -

 
2181 
2771 
3158 

 
2165 
2809 
3265 

 
2172 
2791 
3215 

 
10991 
14706 
17666 

 
10895 
14946 
18709 

 
1094 
14827 
18191 

 نسمة( 1000عدد الفقراء )
 الفقر امدقع -
 فقر جدا -
 فقر -

 
210.5 
531.7 
808.6 

 
639.5 
1352.7 
2041.4 

 
849.9 
1884.6 
2850.1 

 
504.3 
1246.8 
2059.4 

 
1107.1 
2739.3 
4300.6 

 
1611.4 
3986.2 
6360.0 

سبة المئوية للفقراء  ال
 ر امدقعالفق -
 فقر جدا -
 فقر -

 
1.9 
4.8 
7.3 

 
5.2 
11 
16.6 

 
3.6 
8.1 
12.2 

 
3.6 
8.9 
14.7 

 
7.8 
19.3 
30.3 

 
5.4 
19.3 
22.6 

Source: Banque Mondiale, Croissance, emploi et réduction de la pauvreté, Novembre 1998. 

 

دول  زائر ياحظ ارتفاع عدد الفقراءمن خال ا فقد انتقل عدد  ، (1995-1988) خال الفرة ي ا
ة  849.9الفقراء حسب خط الفقر الغذائي من  ة  1611.40إ  1988ألف س كما  .(%5.4) 1995ألف س

ة  1884.60عدد الفقراء حسب خط الفقر آعلى من  نتقلا ألف  3986.20ليصبح  (%8.1) 1988ألف س
ة  سبة 1995س سب تقديرات خط الفقر آعلى من ،  %19.3 وب ألف فقر  2850.10كما انتقل عدد الفقراء 
ة  ة  6360إ  (%12.2)على مستوى الوط  1988س  .(%22.6) 1995ألف س

زائر خال الفر من خال تتبع أعداد ونسب الفقراء ياحظ ارتفاع واشتد  ،(1995-1988)ة اد الفقر ي ا
ضري. هذا باإضافة إ انتشار   بدرجة كبرة ي الوسط الريفي مقارنة با

 والصحة : التعليمنيثاالفرع ال

 أوا: التعليم
زائر خال هذ الفرة على أداء قطاع التعليم، حيث زاد حجم انعكس ال وضع ااقتصادي الذي عرفته ا

ويا ،  600000و 500000التسرب امدرسي والذي قدر بن  صوص بعد و متسرب س ة با حيث كان  ،1995س
اتج عن تراجع القدرة الشرائية لأولياء أو بسبب الطرد  ،اانفصال طوعيا عن الدراسة بسبب ثقل أعباء التمدرس ال

 المؤشر
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هو ما زاد من تدهور مستوى امعيشة وذلك  .1من امدرسة ال تشكوا من قلة وسائل التكفل بالعدد امتزايد للتاميذ
راف ،آنشطة اموازية لدعم ميزانية أسرهم بتوجه هذ الفئة إ العمالة ي  كما أثر تكدس  ،فضا عن تفاقم اا

 ،ما جعل نسب اإخفاق امدرسي تتخذ معدات مرتفعة ،آقسام ي ميع آطوار التعليمية على مستوى التكوين
هائية من التعليم الثانوي.  وتساهم ي التسرب امدرسي قبل امرحلة ال

ة  المدرسي في الجزائر واإخفاقمعدات الرسوب : (26)رقم جدول   1998لس
 المعدل الطور

ة السادسة أساسي  %18 الس

ة التاسعة أساسي  %31 الس
ة   %43 الثالثة ثانويالس

Source: Echerif Chakib, Programme d’ajustement structurel et résultats socio-économiques en 
Algérie, revue sciences humaines, n°18, décembre 2002, p. 53.  

 الصحة ثانيا:
دمالعام اانكماشية على القطاع الصحي، ومدى استفادة آفراد من هذ  اإنفاقأثرت سياسة  ال تقدمها  اتا

فض  ها امختصة، فقد ا  620أي من  1997و 1993بن س  %18 ـب الصحي لكل فرد اإنفاقالدولة ومصا
رير آسعار ي ارتفاع تكلفة آدوية،   2دج للفرد 508 إدج  فاض العملة و على  اإنفاقما جعل  ،كما ساهم ا

آمر الذي أثر بشكل مباشر على الوضع الصحي  ،اتمرة خال فرة التسعي 32يتضاعف الصحة من طرف الفرد 
دودة الدخلو للفقراء  صحية مفادها أن عدد  إحصائيةفقد نشرت وزارة الصحة العمومية آنذاك  ،الفئات اهشة و

ة  1000حالة لكل  9.13الوفيات ي مصا طب آطفال بلغ  تقل 1989مولود س ة  14.09 إ، لي حالة س
صبة، حيثيسمى بأمراض الفق سجل عودة ما، كما %54.32 قدرت بـ أي بزيادة 1996  ر كالسل والدفتريا وا

ة  100.000حالة لكل  32.12انتقل عدد مرضى السل من  ة  36.39 ليبلغ 1993نسمة س  ،1994حالة س
ة  39و ة  حالة دفتريا 3.51 إحصاءوم  ،1996حالة س ة حالة  3.49و 1994س صبة 1995س ما داء ا ، بي

ة  100.000حالة من أصل  7.46 متزايدا أين م تسجيل فكان انتشار  تقل  ،1990نسمة س حالة  34.51 إلي
ة  ة  62.48و 1995س قلة عن طريق اميا على غرار الت آمراضأما  ،1996حالة س فوئيد فعرفت هي آخرى يامت

                                                           
1 Echerif Chakib, Programme d’ajustement structurel et résultats socio-économiques en Algérie, revue sciences 

humaines, n°18, décembre 2002, p. 53. 
2 CNES, Rapport préliminaire sue les effets économiques et sociaux du programme d'ajustement structurel, 
2

éme
 session, 1998. 
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 مثلفوئيد يوكانت مى الت، 1996و 1993بن س  حالة ما 35.45 إحالة  28.66من  انتقلتحيث  ،ارتفاعا
موع آمراض  %47و %44بن  ما قلة عر اميامن   .1امت

 : التشغيل والبطالةالفرع الثالث

زائر تشوهات كبر  فقد عرف  ،ة نتاج تطبيق سياسات التثبيت والتعديل اهيكليشهد سوق العمل ي ا
صف آول من التسعي بلغت  لإحصائياتفحسب الديوان الوط  ،لعمللضعيف  ات طلبا قويا مقابل عرضال

ديدة للفرة  اصب العمل ا صب عمل 75 ما يقارب (1989-1985)م صب  50 إليراجع  ،ألف م ألف م
مو امتوسط  انتقلحيث  ،1994و 1990 عمل بن س فس  %1.2 إ %4.2جم العمالة من معدل ال ل

ة  ،الفرة  .2 %1نسبة  1996ليقارب س
يث انتقلت من  الفرة ارتفاعاالبطالة خال هذ لقد عرفت معدات  ة  %18.1مستمرا   إ 1989س

ة  29.5% ة  %29.94و 1997س اصل تااختااي ضبط  اإصاحاتما يفسر فشل  ،3 1999س ي  ةا
اصلة ما ،سوق العمل اصب العمل امفتوحة بل سامت ي اتساع الفجوة ا وذلك نتيجة  ،بن طالي العمل وم

مو الدم زائر خال فرة و ارتفاع معدات ال ويا  %2.8 ـقدرت ي امتوسط ب إذ ،اإصاحاتغراي ال عرفتها ا س
وصصة بعض امؤسسات العمومية حتسريال إ إضافة ،مع تزايد معدات الطلب على العمل  ،الكبر للعمال نتيجة 

:يوضحه  وهو ما ،وحل وتصفية بعضها اآخر دول التا  ا
 (1997-1994) تطور عدد العمال المسرحين خال الفترة: (27)رقم  جدول

 المجموع 1997 1996 1995 1994 البيان
 985 503 162 300 20 عدد المؤسسات التي تم حلها

 519881 162175 100498 236300 20908 عدد العمال المسرحين
Source: Maatouk Bellataf, Algérie quelques effets socio-économiques, Colloque P.A.S  et  perspectives 

de l’économie Algérienne, CREAD, Alger, 1998. 
 

ماية ااجتماعية خسارةلقد أحصت وزارة  صب عمل بن س 637200 العمل وا  ،1998و 1994 م
فحسب اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي  ،جزائرينثاثة الة تع على آقل واحد من كل وأصبحت البط
شيطة %40و% 33بن  تراو معدل البطالة  وهو امعدل امسجل مطلع  ،ماين شخص 8أي حوا  ،من الفئة ال

                                                           
 .182 .ص ،مرجع سابقليلة، بمن  1

2 Boutaleb kouider, le marché du travail en Algérie, le poids de l’emploi informel, revue économie et 

management, n°1, mars 2002, p.108. 
  www.ons.dz على اموقع: ،الديوان الوط لإحصائيات 3

http://www.ons.dz/
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ة 30من هؤاء البطالن هم أقل من  %80حيث  ،من القرن اماضي اتالستي يتقدمون ٓول  %75وحوا  ،س
لبطالة تردي معدات اارتفاع و العمل  سوقمن الضغط على  دزاا وم .1تأهيلهم غر كاف %70و ،عمل مرة بطلبات

اصة على حد  ،اإصاحاتفرة الوضع آم خال  يث خربت العديد من امؤسسات ااقتصادية العمومية وا
هم ، ليحالوا بدورهم فقدان  إما أدى  ،سواء اصب عملهم ومصادر رزقهم ومتلكاهم ومساك الكثر من السكان م

ن تاركن وراإ البطالة، كما فقد ومات واختفى    ،لين مداخهم اآاف من آسر والعائات دو ئاآاف من امواط
يةأاا لاكما سامت الوضعية  يثامتدهورة ي عزوف امست م زائر قبعن اإ مر احلي وآج ال على ااستثمار ي ا

وحة آنذاك ي هذا اجال، ما حد من توسواامتياز  التسهياتبصفة عامة رغم  وحال دون   ،ع سوق العملات امم
اصب شغل جديدة  .2خلق م

موية الر  المطلب الثالث:  ةمستوى المعيشة امية لتحسين البرامج الت   2000 بعد س

ااقتصادية بتحقيق ااستقرار ااقتصادي لكن ي امقابل أثرت سلبا على الوضعية  اإصاحاتلقد محت 
مستوى تراجع كبر ي  إى ما أدا  ،الصحة والتعليم جتماعية للمواطن من حيث الدخل ،التشغيل ،ااستهاك،اا

 ،على امدى الطويل إمائيةتطبيق برامج  إآمر الذي دفع بالسلطات  ،اتساع رقعتهاالفقر و امعيشة وتفشي ظاهرة 
قيق ال مية قصد  هوي توالتكفل بالبعد ااجتماعي للت مو ااقتصاد إنعاش وإعادةوازن ا وكذا خلق  ،الوط ودعم ال

اصب شغل   اربة الفقر. إ إضافةم

 (2004-2001) : برنامج اإنعاش ااقتصاديولالفرع اأ

ة  مو  تباطؤ يبميز الوضع ااقتصادي  ،1998بعد انتهاء فرة العمل برنامج التعديل اهيكلي س ال
ع أسعار البرول  ا ثر ارتفإامؤشرات ااقتصادية الكلية على ن ي سبتحو  ،من جهة البطالة ااقتصادي وارتفاع ي نسب

: هوهو ما يوضح ،أخرى من جهة ، معدل التضخمرصيد ميزان امدفوعات ،اطي الصرفكاحتي دول التا  ا
 
 
 

 

                                                           
 .184من بليلة، مرجع سابق، ص.  1
 .217بن ناصر عيسى، مرجع سابق، ص.  2
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 (2000 -1999)خال الفترة  ةأهم المؤشرات ااقتصاديتطور  :(28)رقم  جدول

وات  2000 1999 الس
مو ااقتصادي   2.2 3.2 (%)ال

 29.77 28.89 (%)البطالة 
 7.57 2.38 - رصيد ميزان امدفوعات "مليار دوار"

 11.9 4.4 احتياطي الصرف "مليار دوار"
 25.27 28.32 حجم امديونية "مليار دوار"

 28.5 17.9 سعر الرميل من البرول "دوار أمريكي"
 0.3 2.6 (%)معدل التضخم 

            Source: www. ons.dz 
 

قدية امتبعة خال فرة  ،ي ظل هذ الظروف زائر بتب سياسة جديدة مغايرة للسياسة ال قامت ا
كومي ااستثماري كأداة فعالة  فاقاإني سياسة مالية تعتمد على رفع وه ،ااقتصادية اإصاحات  إنعاشا

مو ااقتصاديم موي مي "برنامج  اإعانم  ،وعليه .عدات ال وهو عبارة عن  ،ااقتصادي" اإنعاشعن برنامج ت
وات 4 مدى آجل متد علىبرنامج متوسط  مليار  525وقد خصص هذا الرنامج مبلغ  2001 أفريل انطلق ي ،س

ه  ،مليار دوار 7حوا أي دج  سن  إدفع بآنشطة ااقتصادية اليث كان اهدف م اصب الشغل و خلق م
هوي مستوى امعيشةسن  إطار القدرة الشرائية ي قيق التوازن ا شاملة تعتمد على  إنعاش إسراتيجيةضمن  ،و

امؤسسي واهيكلي لتمكن ااقتصاد الوط من ااندماج السريع  اإصا من خال  ،اإصاحاتاستمرارية 
ية امصدر الرئيسي للثروة ،قتصاد العاميوالفعال ي اا فط  ،وجعل امؤسسات الوط  لمحافظةلمع تثمن عائدات ال

1اقتصادي موجب ومستقرعلى مو 
. 

 مضمون البرنامج: أوا
اصة  بآساسيتمحور الرنامج  اء وآشغال والصيد الب لفاحيا باإنتاجحول تدعيم آنشطة ا حري، الب

تلف اجاات اإصاحاتدعم العمومية،  مية اح وكذا ما ،ي  دول التاص الت  :لية والبشرية كما يوضحه ا
 
 
 
 
 

                                                           
مد، مرجع سابق، ص.  1  .219اعمر بوزيد ا
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 (2004-2001) ااقتصادي اإنعاشمضمون برنامج  :(29)رقم  جدول
 

 "%المجموع " المجموع "مبالغ" 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كرى وهياكل قاعدية 

لية وبشرية مية   38.9 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 ت
 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 دعم قطاع الفاحة والصيد البحري

 8.6 45.0 / / 15.0 30.0 اإصاحاتدعم 
 100 525.1 20.5 113.9 185.9 205.4 اجموع

ة اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،  المصدر: ، 2001تقرير حول الوضعية ااقتصادية وااجتماعية للجزائر خال السداسي اأول من س
 .139، ص. 20الدورة العامة 

 
ا أن قطاع آشغال الكرى واهياكل  دول أعا يتضح ل قد خص بأكر نسبة من  القاعديةمن خال ا

وات 210.5ـخاص يقدر ب حيث استفاد برنامج ،لرنامجل ةامبالغ امخصص إما  ،مليار دج  على مدى أربع س
كومة تدارك العجز والتأخر على ذلك يدل و  ،امخصص للرنامجامبلغ إما من  %40.1 يعادل أي ما عزم ا

اصل ي هذا  ذ  ال يةزمة ااقتصادآكل من   تأثراتلنتيجة لقطاع اا  واإصاحات، 1986شهدها الباد م
كومة على تقليص حجم  ،اتطبقت ي فرة التسعي ااقتصادية ال كومي اموجه اإنفاقوال أجرت ا  ا

 ما ميزانية الدولة.ازن الاستثمار بغية استعادة التو 
اصة اإنتاجيةامؤسسات   إنعاشهذا القطاع سيساهم ي دعم كما أن  ية العامة وا من خال  ،الوط

اصب عمل جديدة إال نشاطها ما يؤدي توسيع  يساهم س كما   ،وبالتا تقليص نسبة البطالة ،توفر م
ال اهياكل القاعدية ي توفر ا يساعد على رفع معدات ااستثمار م ،الظروف امائمة لاستثمار ااستثمار ي 

بيةاحلية   .وآج
مية احلية والبشرية فقد قطا أما  سبة اع الت  %38.8حتل امرتبة الثانية من حيث حجم امخصصات امالية ب

كومة لتحقيق أهداف الرنامج امتمثلة امبلغ امخصص للرنامج إمامن  قيق ، ويعد هذا مؤشرا على سعي ا ي 
اطق الوطن هوي بن م سن  ،التوازن ا اطق الريفية امعزولة اإطارو م دع كما أن  ،امعيشي للمواطن خاصة ي ام

مية البشريةسياموارد البشرية  فيض نسبة الفقر بن أفراد اجتمع ،عمل على رفع معدات الت   .وبالتا 
وال بلغت مبلغ  ،قطاع الفاحة والصيد البحري إ امالية عادت امرتبة الثالثة من حيث حجم امخصصات

ن هذا القطاع قد أ إويعود ذلك  ،امبلغ امخصص للرنامج إمامن  %12.4يعادل نسبة  مليار دج أي ما 65.4
ة  استفاد مية " 2000من برنامج خاص ابتداء من س وهو برنامج مستقل  ،"PNDAة الفاحيالرنامج الوط للت

 مليار دج الوحدة:
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يعتر  ااقتصادي اإنعاشوبالتا فامبلغ امخصص هذا القطاع ضمن برنامج  ،ااقتصادي اإنعاشعن برنامج دعم 
1لرنامج السابقلمثابة دعم 

. 
ص امبلغ امخصص لدعم و  مبلغ ا إمامن  %8.6سبة بأي  ،مليار دج 45ـ قدر بف اإصاحاتفيما 

دعم وترقية القدرة  إوالسياسات امصاحبة هذا الرنامج ال هدف  اإجراءاتوقد وجه لتمويل  ،امخصص للرنامج
افسية  اصة.لالت ية العامة وا  لمؤسسات الوط

  أهداف البرنامج ثانيا:
 يلي: قيق ملة من آهداف تتمثل أمها فيما إيهدف هذا الرنامج 

شيط الطلب الكلي -  ؛ت

اصب الشغل عن طريق رفع مستوى  - تجة للقيمة امضافة وم شاطات ام وي  ،لفاحياي القطاع  الغااستدعم ال
تجة   ؛احلية الصغرة وامتوسطةامؤسسات ام

از هياكل قاعدية تسمح  - شاطات ااقتصاديةث عب بإعادةهيئة وا الضرورية للسكان فيما  ااحتياجات ةوتغطي ،ال
مية اموارد البشرية  ؛ص ت

ن. -  سن امستوى امعيشي للمواط

 ااقتصادي اإنعاشمحاور برنامج ثالثا:
 اإنتاجيةآنشطة  ،ااقتصادي حول آنشطة امخصصة لدعم امؤسسات اإنعاشلقد محور برنامج 

قل وامرافق العامة لتحسن ملتعزيز امصلحة العامة من توفر كما خصص   ، الفاحيةو التجارية  ة، ال يا الشرب الصا
مية. ،لائقةاالظروف امعيشية   والدفع بعجلة الت

يان مباشرة ىلقد م الركيز عل :اإنتاجيةدعم اأنشطة  -1  ،الغذائي للمواطن آمنبضمان  قطاعن هامن مع
مية الفاحية  إطاردعم ي  خصص له فآول ،الصيد البحريقطاع وما قطاع الفاحة و  امخطط الوط للت

"PNDA،"    هوض بالقطاع وتكثيف  6.5 ـقدرت ب إماليةكلفة وقد رصد له الفاحي  اإنتاجمليار دج ٓجل ال
تجات الزراعية من  ،ةجهلتحقيق ااكتفاء الذاي من  قيق ااستقرار  ،أخرى جهةوزيادة الصادرات من ام مع 

رمان والتهميش ي الوسط الريفي ،ي آرياف للسكان اربة الفقر وا  .2و

                                                           
، مذكرة دكتورا غر (2010-2000)الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإنفاق العام والحد من الفقر: دراسة حالة الجزائر شعبان فرج،  1

زائر  شورة، جامعة ا  .293ص. ، 2011/2012، 3م
مد، مرجع سابق، ص.  2  .219اعمر بوزيد ا
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وات امائيات  وتربيةأما القطاع الثا فهو قطاع الصيد البحري  وميز بعدم ااستقرار  ،طويلةالذي مش لس
ي التجهيز واهياكل  وضعف ،افيةكغر   إنتاجيةوالتذبذب ما جعله أكثر القطاعات ااقتصادية عجزا وفقرا بقدرات 

واص افسة وسيطرة ا قدرات هائلة من و طبيعية  إمكانياتمن وذلك بالرغم من متع القطاع  ،القاعدية مع غياب ام
ه قطاع شأها أن ترفع التحدي لتجعل اطق الساحلية والريفية ،لق الثروةرائدا  ام مية ام اربة الفقر وت  ،وامسامة ي 
 إسراتيجيةكما م رسم   ، مليار دج 9.5بقيمة  تاعتماداولتحقيق ذلك رصدت له  ،واحافظة على التوازن البيئي

ططات  ماسي لربية ) ماسيةددة ترتكز على ثاثة  ماسي للصيد البحريامائيامخطط ا  ات، امخطط ا
ماسي لدعم الصيد التقليديأو   .1الصيد ي احيطات، امخطط ا

مية المحلية والبشرية:  -2 يتمثل  ؛وزع على ثاثة برامج فرعية ،مليار دج 204.20خصص هذا احور مبلغ الت
مية احلية الذي خصص له مبلغ ااستجابة لاحتياجات  إيهدف  ،مليار دج 97 الرنامج آول ي برنامج الت

فيذ مشاريع هدف  سن نوعي ودائم لظروف معيشة السكان على امستوى  إااجتماعية احلية من خال ت
مية  إكما يهدف   ،احلي أجل التوزيع امتوازن للتجهيزات وذلك من  "،PCD"دعم امخططات البلدية للت
شاطات على امستوى و  از وصيانة الطرق  ذلك إ باإضافة ،الوطال والبلدية ومشاريع  يةئالوايهتم الرنامج با

ة للشرب والتطهر والبيئة، التزو   ،ستوى احليامعلى  بااتصاات از هياكل خاصةإ إ إضافةد باميا الصا
شآت  دمة العمومية امقدمة للمواطن على امستوى احلي. إهدف  إداريةوم  سن ا

 ،مليار دج 17لغ ماية ااجتماعية الذي خصص له مبل ي برنامج التشغيل واثأما الرنامج الثا فيتم
حها قروض  إ هدف هذا الرنامجي شط على امستوى احلي عن طريق م دعم امؤسسات الصغرة وامتوسطة ال ت

فيض نسبة البطالة فعة العمومية وذات الكثافة  ،مصغرة من أجل تطويرها وامسامة ي  ومويل امشاريع ذات ام
اربة ظاهرة البطالة صر العمل من أجل  عن طريق دعم وتطوير الوكالة ق العمل تأطر سو  إ باإضافة ،العالية من ع

ية للتشغيل اطق الريفية وامعزولة"، ANEM" الوط قل امدرسي ي ام والتكفل بفئة امعوقن والعجزة  ،وتوفر ال
ويات اجتماعية هذ الفئواحرومن عن طريق تقدم  ح و  .ايل امؤسسات امختصة بالتكفل هوتأه ات،م
مية اموا ي برنامجفيتمثل  أما الرنامج الثالث يهدف  ،مليار دج 90.2لغ خصص له مبوالذي رد البشرية ت

مية البشرية من خال  إ  والبحث العلمي، ، التعليم العاهياكل جديدة مس قطاع الربية إنشاءسن مؤشرات الت
، الصحة ية، الشباب واالتكوين امه د من ظاهرة الفقر من ، لرياضة، الثقافة والشؤون الدي وبالتا امسامة ي ا

سن نوعية حياة أفراد اجتمع.  خال 

                                                           
 امرجع السابق. 1
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وا بحظي هذا احور  المعيشي: اإطارتعزيز الخدمات العامة وتحسين  -3  210.5غاف ما ضخم قدر 

انب آول إ ؛جانبن أساسن إ وقد قسم ،لضخامة امشاريع امدرجة ي هذا الرنامج مليار دج نظرا هتم ا
ضرية   142.9اعتماد ما قدر  من وقد استفاد ،بالتجهيزات اهيكلية والتهيئة العمرانية اطق ا مليار دج لتأهيل ام

د من اهج ،الكرى اطق ة الداخلية والتدافعر اسيما تلك امتميزة بالفقر والتهميش مع العمل على ا  ،و هذ ام
ديدية،  ،التحتية للموارد امائية البكزت امشاريع امدرجة ي هذا الرنامج حول ر توقد  اهياكل القاعدية للسكك ا

اصة ب ويةشبكة ااتصاات وآشغال العمومية وتأمن امداخل ا انب الثا امع  .اموانئ الرية والبحرية وا أما ا
وقد استفاد بدور من غاف ما  ،واهضاب العليا والغابات الريفيةالفضاءات  حياءإببالتطوير ي هذا احور فيتعلق 

 مليار دج. 67.6قدر 

مو ااقتصاديثانيالفرع ال  (2009-2005) : البرنامج التكميلي لدعم ال

مو ااقتصادي وتعزيز امكاسب  ااجتماعية و  ةااقتصاديجاء هذا الرنامج مكما للرنامج السابق من أجل دعم ال
ية قدرت ب ييداحققة، وقد م تق يتم من خاها  ،مليار دوار 114وخصص له  ،تواس 5 ـهذا الرنامج بفرة زم

فيذ حزمة من الرامج  قيق ملة من آهداف من شأهات سن  ،الكلي التأثر على مؤشرات ااقتصاد هدف  و
ية مكافحة الفقر. اإسراتيجيةودعم مكاسب  ،الوضع ااجتماعي  الوط

 مضمون البرنامج: أوا
مو حو التا ااقتصادي وزعت امخصصات امالية للرنامج التكميلي لدعم ال  :على ال

مو :(30)جدول رقم   (2009-2005) توزيع مخصصات البرنامج التكميلي لدعم ال
سب المبالغ "مليار دج" القطاعات  ال

 45.4 1908.5 سن ظروف معيشة السكان
شآت آساسية   40.5 1703.1 تطوير ام
مية ااقتصادية  8 337.2 دعم الت
دمة العمومية  4.8 203.9 تطوير ا

ولوجيات ااتصال  1.1 50 تطوير تك
 100 4202.7 اجموع

مو ااقتصاديبوابة الوزير آول،  المصدر:                       . 2، ص. البرنامج التكميلي لدعم ال
 

ا الرنامج السابق استكمال امشاريع ال  فس ا دول ياحظ أن هذا الرنامج سار ب من خال ا
د من امبالغ  %45.4ـ من التمويل قدر ب رأكر قد ىسن ظروف معيشة السكان قد تلق أن اعتمدت فيه، حيث 
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شآت آساسية ح كما  ،امخصصة للرنامج صصات الرنامج %40.5 ـقدرت ب صةخصص لتطوير ام ي ، من 
ولوجياحن خصص  دمة العمومية وتطوير تك مية احلية وتطوير ا على  %1.1و %4.8، %8ااتصال  تلدعم الت

.  التوا
 أهداف البرنامج :ثانيا

قيق ما 1يلي تتمثل أهم أهداف هذا الرنامج ي 
: 

دمات العامة -  ؛ديث وتوسيع ا
ي ةالتعليمي ة،الصحيي جوانبه  لأفرادسن امستوى امعيشي  -  ة؛وآم

انبن  - دمات العامة نظرا ٓميتها ي تطوير كا من ا  ؛وااجتماعي ااقتصاديديث وتوسيع ا

مو التحتية باعتبارم والب البشريةتطوير اموارد  -  ؛ااقتصاديا من أهم العوامل امسامة ي دعم عملية ال

هائي الذي يسعى لتحقيقارفع معد - مو ااقتصادي والذي يعتر اهدف الرئيسي وال قيق  هت ال انطاقا من 
 .سابقة الذكر ةطيالوسآهداف 

 محاور البرنامجثالثا: 
ا غر مسبوق من حيث قيمته  مو برنا آصلي  ا بلغت ي شكلهواليعتر الرنامج التكميلي لدعم ال

ن خاصن، أحد إقرار حيث أضيف له بعد  ،مليار دج 4202.7 وب بقيمة برنا اطق ا  ،مليار دج 432ما م
اطق اهضاب العليا بقيمة  طط دعم  ،مليار دج 668وآخر م ااقتصادي  اإنعاشزيادة على اموارد امتبقية من 

اديق  ،مليار دج 1071 ـوامقدر ب ة  ،مليار دج 1191 ـامقدرة ب اإضافيةوالص زي سابات ا اصة  والتحويات ا
هائييصبح وعليه  ،مليار دج 1140بقيمة   .2مليار دج 8705 تهقيمللرنامج ما  اجموع ال

ام مو من ناحية امشاريع امدرجة بوضو  رغبة الدولة ي خلق دي كية ييرز الرنامج التكميلي لدعم ال
شاط  سن امستوى امعيشي ،ااقتصاديمتواصلة ي فعاليات ال  يلي: ور تتمثل فيمااوذلك ي شكل  ،و

سن ظروف  تحسين ظروف معيشة السكان: -1 ور  سبة آكر من قيمة الرنامجعيشة السكان ممثل   ال
مو ب طط دعم هو و  ،مليار دجأ 1908.5) %45.5 ـالتكميلي لدعم ال  اإنعاشيعتر تكملة ما جاء به 

                                                           
1 : اش  -ارجع إ يناجية و فتيحة  مو المحلية في الجزائرواقع ، صا مو ااقتصادي (2014-2001) استراتيجية ال لة رؤى وآفاق ال  ، قتصاديةإ، 

 ؛171. ، ص2012الوادي، ديسمر، 3 العددخضر، آجامعة مة 
مادي،  -                ، ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات آثار ااستثمارات العمومية على اأداء ااقتصادي في الجزائرعمار عماري ووليد 

مو ااقتصادي خال الفرة   .2013مارس  11/12، 1ة سطيف جامع ،2014-2001العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال
مو،بوابة الوزير آول،  2  .2ص.  البرنامج التكميلي لدعم ال
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مية احلية والبشريةااقتصادي ي  سن ظروف معيشة السكان عامل مهم ي تطوير آداء برنامج الت ، ويعتر 
صر العمل شاط ااقتصادي. ،ااقتصادي من خال انعكاساته على أداء ع  ومن م على حركية ال

صيب آكر فيها لقطاع السكن ب صة على عدة قطاعات كان ال يليه  ،مليار دج 555 ـووزعت هذ ا
ية ب سن ظروف  إنشاءمليار دج ي شكل  200 ـقطاع الربية الوط مزيد من آقسام وامطاعم امدرسية قصد 

شآت الرياضية والثقافية ،التمدرس  141 ـب والبحث العلمي م يأي قطاع التعليم العا ،وتأهيل امرافق الربوية وام
زائريةأفضل ظروف ا لتوفرمليار دج  امعة ا وفيما يلي جدول يظهر توزيع  .لتحصيل العلمي على مستوى ا
سن ظروف معيشة صصات   .السكانبرنامج 

 : توزيع مخصصات برنامج تحسين ظروف معيشة السكان (31) جدول رقم
 المبلغ القطاع

ات  السك
امعة  ا

ية  الربية الوط
 التكوين امه

 الصحة العمومية
 السكان باماء )خارج آشغال العموميةأتزويد 

 الشباب والرياضة
 الثقافة

 إيصال الغاز والكهرباء إ البيوت
 أعمال التضامن الوط

 تطوير اإذاعة والتلفزيون
شآت للعبادة از م  إ
 عمليات هيئة اإقليم
مية  برامج بلدية للت
وب اطق ا مية م  ت

اطق اهضاب العليا مية م  ت

555.0 
141.0 
200.0 
58.5 
85.0 
127.0 
60.0 
16.0 
65.0 
95.0 
19.1 
10.0 
26.4 
200.0 
100.0 
150.0 

 1908.5 اجموع
مو ،بوابة الوزير آول المصدر:                .(2009-2005) البرنامج التكميلي لدعم ال

 
شآت اأساسية: -2 سبة  تطوير الم مو،  إمامن  %40.5احتل امرتبة الثانية ب قيمة الرنامج التكميلي لدعم ال

سبة تعكس آمية ال توليها الدولة لقطاع  شآت آساسية البوهذ ال حيث وزعت هذ القيمة  ،التحتية وام
قل دجأ على أربعة قطاعات فرعية كما يلي: مليار1703.1) مليار دج،  600 مليار دج، آشغال العمومية 700 ال

 .مليار دج 10.15 اإقليممليار دج، هيئة  393 اماء )السدود والتحوياتأ
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مية ااقتصادية: -3 مية ااقتصادية ي  دعميتضمن هذا الرنامج  دعم الت  :1ات التاليةقطاعالالت
مية الريفية: الفاحة -أ وهو بذلك يعكس مكانة القطاع الفاحي ي  ،مليار دج 300حيث خصص له قيمة  والت
اتجاقتصاد الوطا دمات. ، حيث يعتر أكثر القطاعات مسامة ي ال  احلي خارج احروقات بعد قطاع ا

اعة -ب اعية  ،مليار دج 13.5حيث خصص له ما يقارب  :الص افسية بن امؤسسات الص سن الت وذلك قصد 
اعيةر املكية يوكذا تطو   .الص

لب ااستثمارات سواء   4.5مبلغ له خصص  ترقية ااستثمار: -ج اخ  مليار دج قصد توفر أوفر السبل وهيئة ام
بية. لية أو أج  كانت 

 الصيد البحري.دعم مليار دج هدف القيام بعمليات  12 تهقيمما خصص له  الصيد البحري: -د
طقة توس 42 إنشاءمليار دج هدف  3.2 تهحيث خصص له ما قيم السياحة: -ه  ع سياحي.م
اعة التقليدية: ةالمؤسسات الصغير  -و امؤسسات الصغرة  لعبهتالذي  للدورأنه ونظرا  إذ والمتوسطة والص

شاط ااقتصاديوامتوسطة  اصب العمل، وكذا آمية ال  ي ازدهار ال لق امباشر للقيمة امضافة وم من خال ا
زائري اعة التقليدية ي اجتمع ا  مليار دج. 4خصصت له الدولة ما قيمته  ،وزها الص

دمة العمومية وجعلها ي مستوى التطورات  تطوير الخدمة العمومية وتحديثها: -ي سن ا اهدف من ذلك هو 
ارية اصة ال  اإطارهذا  قصد تدارك التأخر امسجل ي ،ااقتصادية وااجتماعية ا مرت ها نتيجة الظروف ا

زائر ي فرة التسعي ولوجيا 203.9 اإطاروخصص ي هذا  ،اتا  تمليار دج موزعة على قطاعات الريد وتك
 وامالية. جارةاخلية، التوااتصال، العدالة، الدا  اإعام

مية الخماسيثالثالفرع ال  (2014-2010) : برنامج الت

صيص ما قيمته  ،2010ماي  24م اجتماع الوزراء يو  اعتمد هذا الرنامج ي أي مليار دج  21214حيث م 
مويمليار د 286حوا  فيذ هذا امخطط الت  :2يلي هذا الرنامج على ما ، ويشملوار لت

                                                           
ي  1 اش، و ية صا مو اأثر برنامج دعم فتيحة  مية الخماسي على ال مو وبرنامج الت  ياقتصاداإنعاش ااقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم ال
مو ااقتصادي الفعلي والمستديم :(2001-2014) ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل ، نحو تحديات آفاق ال

مو ااقتصادي خال ال  .2013مارس  11/12، 1ة سطيف ، جامع2014-2001فرة وااستثمار وال
مية إلى تقييم البرامج ااستثمارية مبارك بوعشة،  2 ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات ، -مقارنة نقدية–ااقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات الت

مو ااقتصادي خال الفرة   .2013مارس  11/12، 1ة سطيف ، جامع2014-2001العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال
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ديدية - صوص ي قطاعات السكك ا ازها على ا اري ا الطرق واميا مبلغ  ،استكمال امشاريع الكرى ا
 ؛مليار دوار 130يعادل  ما أي ،مليار دج 9700

انب  ،مليار دوار 156يعادل حوا  ما أيمليار دج  11534برامج جديدة مبلغ  إطاق - مع الركيز على ا
مية  ،امعيشة اليومية للمواطنظروف ويتعلق آمر بتحسن  ،ااجتماعي ال الت هوية ي  والقضاء على الفوارق ا
اصب الشغل وقيم مضافة ،ااجتماعية ية مشاريع مولدة م سبة  مع تدعيم القاعدة ااقتصادية الوط   ،للمؤسساتبال

ال التعليم والصحة والسكن إكما يهدف  شآت القاعدية ي  ديث ام مية البشرية عن طريق توفر و  ،تعزيز الت
دمات العمومية ) سن ا اطق  إالكهرباء واماء والغازأ  إيصاللوصول للعدالة، اوكذا  جانب فك العزلة عن ام

ائية مية وكذا مواصلة جهود الدولة ي  ،ال ماعات احلية وتعزيز الامركزية ها. وإصا ال ت  ا
  مضمون البرنامجأوا: 

: دول التا  مكن توضيح مضمون الرنامج من خال ا
مية الخماسي(32)جدول رقم   (2014-2010) : مضمون برنامج الت

سب " المبالغ "مليار دج" القطاعات  "%ال
مية البشرية  الت

شآت القاعدية   آساسيةام
دمات العمومية  سن وتطوير ا

مية ااقتصادية  الت
اصب الشغلأ د من البطالة )توفر م  ا
ولوجيات ااتصال  البحث العلمي وتك

10122 
6448 
1666 
1566 
360 
250 

49.6 
31.6 
8.1 
7.7 
1.8 
1.2 

 100 20412 المجموع
مية ااقتصادية وااجتماعية 2، املحق ملحق بيان السياسة العامةبوابة الوزير آول،  المصدر:  .2010، أكتوبر 2014-2010، قوائم برنامج الت

مية البشرية على أكر حصة من امخصصات امالية لرنامج  دول ياحظ استحواذ قطاع الت من خال ا
ماسي مية ا سبة  ،الت شآت القاعدية ب ،%49.5وذلك ب دمات العمومية ر يسن وتطو  م، %31.5ـيليه ام ا

مية ااقتصادية ب ،%8.16ـب ولوجيا ،%7.7ـتليها الت د من البطالة والبحث العلمي والتك ديدة لاتصال  تأما ا ا
. %1.2و %1.8ا مفخصص ه  على التوا
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  أهداف البرنامج ثانيا:
 :1قيق ملة من آهداف أمها إيهدف هذا الرنامج 

مية البشرية دعم  -  ؛ة للرنامج ااقتصادي وااجتماعيال تعتر الركيزة آساسيالت

دمات العمومية -   ؛سن ا

 ؛ الريفيمف العيش ي العاسن ظرو  -

 ة؛ترقية اقتصاد امعرف -

صب عمل 3القضاء على البطالة من خال خلق  -  ؛ماين م

سن مستو  -  .أإ..ن ) الصحة، التعليم، السكن.مواطامعيشة  ىااستمرار ي 

 محتوى البرنامجثالثا: 
ار 21214 ـرصد هذا الرنامج ميزانية ضخمة قدرت ب اور الرنامج امتمثلة فيما ،مليار دي  وهذا لتطبيق 

 يلي:

ين فيتحسين ال -1 مية البشرية: إطار ظروف ااجتماعية للمواط من  %49.5 ـرصد له نسبة قدرت ب الت
 :2وذلك من خال ،خصصات امالية للرنامجام

ها  5000يقارب  ما إنشاء - ية )م شأة للربية الوط بيداغوجي  قعدم 600000و ،ثانويةأ 850و كماليةإ 1000م
ين 300وأكثر من  ،للطلبة إيواءمكان  400000و ،جامعي  ؛مؤسسة للتكوين والتعليم امه

ش 1500أكثر من  إقامة - ها أم عيادة  377و ،خصصاتمركبا صحيا م 45ومستشفى  172ة قاعدية صحية م
 ؛مؤسسة متخصصة لفائدة امعوقن 70أكثر من  إ باإضافة ،متعددة التخصصات

ها كمليو وحدة س - ماسية على أن يتم الشروع ي أشغال  1.2ية م مليون وحدة سيتم تسليمها خال الفرة ا
ة  زء امتبقي قبل هاية س  ؛2014ا

 ؛سكن ريفي بالكهرباء 220000تزويد بشبكة الغاز الطبيعي و توصيل مليون بيت  -

صوص من خال  بو الشر د باماء تزو السن  - ظومة لتحويل اميا 25و ،سد 35از إعلى ا آشغال  وإهاء ،م
طات  اري  ةليميع   ؛ازهاإميا البحر ا

                                                           
ما 1  .9ي ،مرجع سابق، ص. دعمار عماري ووليد 

 .308من بليلة، مرجع سابق، ص.  2
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ها  5000من  أكثر - شأة قاعدية موجهة للشباب والرياضة م  ،اتالرياضقاعة متعددة  160و ،ملعب 80م
 ؛شبابنزل ودار  200وأكثر من  ،مسبح 400و

ية وا إقامة -  تصال.لثقافة واإبرامج هامة لقطاعات اجاهدين والشؤون الدي

شآت القاعدية اأساسية: -2 شآت القاعدية  %40يقارب  خصص له ما تطوير الم من موارد مواصلة تطوير ام
سن ،آساسية دمة العمومية وذلك بتخصيص و  :1ا

ديث شبكة الطرقات 3100أكثر من  - وزيادة  ،مليار دج موجهة لقطاع آشغال العمومية مواصلة توسيع و
 ؛موانئقدرات ا

صصة لقطاع ال 2800أكثر من  - ديديةقل من أجل مليار دج  قل و ،ديث ومد شبكة السكك ا سن ال
ضري هيز  ا صوص من خال  ة بالرامويأ 14)على ا ديث اهياكل القاعدية بامطارات ،مدي  ؛و

 ؛والبيئة اإقليممليار دج لتهيئة  500يقارب  ما -

ماعات احلية إمكانياتدج لتحسن  مليار 1800يقارب  ما - ضبط  وإدارات ،وقطاع العدالة ،وخدمات ا
 والتجارة والعمل. ،الضرائب

مية ااقتصادية: -3  :2مليار دج من خال 1500ه أكثر من خصص ل دعم الت
مية الفاحية والريفية مبلغ دعم ا -  ؛مليار دج 1000ق فالت

اعية إنشاءترقية امؤسسات الصغرة وامتوسطة من خال  - اطق ص ر القروض يوتس ،للتأهيلوالدعم العمومي  ،م
كية ال قد تصل  فس الغرض 300 إالب اعية ه ستعبئكما . مليار دج ل مية الص  2000آخرى أكثر من  يالت

طات جديدة لتوليد الكهرباء از  كية امسرة من قبل الدولة من أجل ا اعة  ،مليار دج من القروض الب وتطوير الص
ديث امؤسسات العمومية . ،وكيميائيةر الب  و

ومويل آليات   ،امؤسسات امصغرة إنشاءمليار دج من خال تشجيع  360خصص له مبلغ  الحد من البطالة: -4
اصب  إنشاء  .لتشغيلا نتظارام

ل نتائجهم ابر البحث استغا إنشاءمليار دج من خال  250خصص له  دعم نشاط البحث والتطوير : -5
مو ااقتصادي وتعميم التعليم  ،تطوير اقتصاد امعرفة من خال دعم البحث العلمي إ باإضافة، لصا ال

ية للتعليم كلها  داخل اآ اإعامواستعمال وسيلة  ظومة الوط  ي امرافق العمومية.و ام
                                                           

مو ااقتصادي في الجزائر، مدوري عبد الرزاق،  1 ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة عرض وتقييم آثار البرامج ااستثمارية على ال
مو ااقتصادي خال الفرة  .2013مارس  11/12، 1جامعة سطيف  ،2014-2001 وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال

 امرجع السابق. 2



مؤراتهاقع .........................................الفصل اخامس:........................................  مس تو امعيشة ي اجزائر 

297 

 

مو ااقتصادي الفرع  (2019-2015) الرابع: برنامج توطيد ال

فيذ بداية من  طلقانيعتر هذا الرنامج مكما للرامج السابقة، وقد  ة ي ت وقد م فتح حساب  ،2015س
دوق تسير عمليات ااستثمار  302-143رقم  وانه ص موالعمومية ام اتوالذي ع وان برنامج توطيد ال  ،سجلة بع

 :1يلي وتتمثل أهداف الرنامج فيما

فاظ عل - ح آولية لتحسن الظروف امعيشية للسكان ي قطاعات  ااجتماعيةكاسب ام ىا من خال م
 ،وترشيد إ...كات اماء والكهرباء والغازالسكن، الربية، التكوين، الصحة العمومية وربط البيوت بشب

 ؛ودعم الطبقات احرومة العاملة، ةالتحويات ااجتماعي

وي قدر  - ام مستوى مو س اتج الداخلي ا ة  %7بلوغ مو قوي لل  ؛2019مع حلول س

ح  - قيق مو الصادرات خارج قطاع احروقاترأك اهتمامم ويع ااقتصادي و مية الريفية  ، بالت وااهتمام بالت
ويعهالفاحية بسبب مسو   ؛امتها ي آمن الغذائي وت

اصب الشغل ومواصلة - اصب  ،تج احدث للثروةجهد مكافحة البطالة وتشجيع ااستثمار ام استحداث م وم
 ؛العمل

اية خاصة للتكوين و  إعطاء - واليد العاملة  اتر اطمن خال تشجيع وترقية تكوين اإ ،ةنوعية اموارد البشريع
 امؤهلة.

ة  - فاض سعر البرول 2015ولكن مع حلول س ٓجل تدارك الوضع ااقتصادي بادرت السلطات و  ،استمر ا
زائر  ها هو ترشيد  إجراءاتتب عدة  إي ا ه م  ،العام اإنفاقاهدف م حساب هذا الرنامج  إقفالوم
مليار  300وفتح حساب باسم برنامج ااستثمارات العمومية وامتضمن مبلغ قدر  ،2016ديسمر  31بتاريخ 
فاض مويل برامج ااستثمارات العمومية خال الفرة امتبقيةوالذي يعطي صورة ، 2دج  ،(2019-2017) عن ا

طلق ميد كل العمليات ال م ت  ال تدخل ضمن سياسة اإجراءاتكما صاحب ذلك العديد من   ،وقد م 

                                                           
فيذ برنامج رئيس الجمهوريةبوابة الوزير آول،  1  .15-10. ص .، ص2014، ماي مخطط عمل الحكومة لت
فيذي رقم  2 زائرية، مرسوم ت مهورية ا ريدة الرمية، ا اص، العدد  2017جانفي  17امؤرخ ي  11/17ا دد كيفيات تسير حسابات التخصيص ا

 .4. ص ،3الثالث، امادة
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فقات العامة من خال االتزام بالعمليات الضرورية وال تكتسي طابع آولوية القصوى، وهذا ما  ترشيد ال
قيقها  حطميامج نالر  سيؤثر على آهداف ال كان ها ماإ  مو والتشغيل خاصة م  .1هو متعلق بال

موية على : المبحث الثاني   الجزائرمؤشرات مستوى المعيشة في أثر البرامج الت

زائر سيتم ااعتماد علمن أجل التعرف على مستوى امع ي  امتمثلةموعة من امؤشرات امركبة  ىيشة ي ا
 .خطوط الفقر، و امؤشرات ااجتماعية، امؤشرات ااقتصادية، غرافيةو ؤشرات الدمام

 المطلب اأول: المؤشرات الديموغرافية

صوبة، هدف التعرف على الوضعية  مو الدموغراي، الوادات وا الدموغرافية للجزائر، ابد من دراسة ال
 الوفيات وكذا العمر امتوقع للحياة )احتمال البقاءأ.

مو الديموغرافي  الفرع اأول: ال

زائر ي    40.84مليون نسمة بعدما كان  41.3ما يعادل  01/01/2017قدر عدد السكان امقيمن ي ا
ة تصف س مو الطبيعي للسكان عتبة 20162 مليون نسمة ي م اوزت نسبة ال ات،  %2، وقد  امسجلة ي التسعي

مو ما يقارب  ة  886000ليبلغ حجم هذا ال  ، وفيما يلي جدول يظهر ذلك.2016نسمة س
 (2016-2001): تطور عدد السكان المقيمين في الجزائر خال الفترة (33)جدول رقم 

ة  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

 34.59 34.1 33.48 32.91 32.36 31.85 31.36 30.88 (مليونعدد السكان )بال

مو السكاني )  1.92 1.86 1.78 1.69 1.63 1.58 1.53 1.55 (%معدل ال

ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 40.84 39.96 39.11 38.3 37.49 36.72 35.98 35.27 (مليونعدد السكان )بال

مو السكاني )  2.17 2.15 2.15 2.07 2.16 2.04 2.03 1.96 (%معدل ال
Source: ONS, Démographie Algérienne 2016, n°779, Juin 2017, p. 20, site web : www.ons.dz 

زائر، حيث انتقل من  دول ياحظ اارتفاع امستمر لعدد السكان ي ا مليون نسمة  30.88من خال ا
ة  ة  35.98ليصبح  2001س ة  40.84و 2010مليون نسمة س وي فاق 2016مليون نسمة س ، معدل مو س

ة  2% ، وتعود آسباب وراء التزايد امستمر للسكان إ عامل ااستقرار السياسي وآم 2010بداية من س
                                                           

اجلة  ،2016-2001دراسة للفترة  :الدور السحريكبالجزائر من خال مربع   يةااقتصاد يق اإصاحاتامج تعمتقييم أداء بر ، مسعودي ءزكريا 1
مية ااقتصادية، العدد السادس، جوان  زائرية للت  .222-221 . ص.ص ،2017ا

2 ONS, Démographie Algérienne 2016, n°779, Juin 2017, p. 1, site web : www.ons.dz 
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مويةأ وااقتصادي ا خال هذ الفرة من  )تطبيق الرامج الت س ارتفاع أسعار البرول استتاب آمن و الذي شهد 
فاض معدات البطالة  اصب الشغل، وا ل هذا انعكس على زيادة القدرة ك  ،إ ارتفاع آجور باإضافةوزيادة م

سن الوضعية الصحية، وارتفاع نسب الزواج.  الشرائية للمواطن و

 الفرع الثاني: الوادات والخصوبة

ة   زائر س ة  589000وادة حية بعدما كانت  1067000حوا  2016سجلت ا  2000وادة حية س
ة  775000و ة 1990س زائر عتبة امليون مولود بداية من س اوزت ا وادة حية،  1014000بـ 2014، وبذلك 

صوبة الكلي من  ة  2.4كما ارتفع معدل ا ة  2.9ليبلغ  2000طفل لكل امرأة س  3.1، و2010طفل/امرأة س
ة   ، وفيما يلي جدول يظهر ذلك.2016طفل /امرأة س

 (2016-2009): تطور الوادات والخصوبة خال الفترة (34)جدول رقم 
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 1067 1040 1014 963 978 910 888 849 عدد الوادات )باآاف(

 26.12 26.03 25.93 25.14 26.08 24.78 24.68 24.07 (‰المعدل الخام للوادات )

 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 معدل الخصوبة )طفل/امرأة(
Source: ONS, Démographie Algérienne 2016, n°779, Juin 2017, p. 20, site web : www.ons.dz 

 الفرع الثالث: الوفيات والعمر المتوقع للحياة )احتمال البقاء(

 أوا: الوفيات
 159000من  انتقل، إذ (2016-2009)لقد عرف معدل الوفيات بصفة عامة ارتفاعا طفيفا خال الفرة 

ة وفاة  ة وفاة  180000ليصبح  2009س ام للوفيات 2016س فض إذ انتقل، غر أن امعدل ا  ‰4.51من  ا
ة  ‰4.42إ  سبة لعدد وفيات آطفال آقل من  .2016س وات إذ عرفت  5نفس الشيء بال ارتفاعا الوفيات س

ة وفاة  21076، إذ انتقلت من (2016-2009)خال الفرة  ة وفاة  22271لتصبح  2009س ، غر أن 2016س
فض خال نفس الفرة إذ  5آقل من  آطفالمعدل وفيات  وات ا ة  %2.09ليصبح  %2.48من  انتقلس س

  جدول يظهر ذلك. ي. وفيما يل2016
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 (2016-2009) : تطور الوفيات خال الفترة(35)جدول رقم 
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 180 183 174 168 170 162 157 159 عدد الوفيات )باآاف(
 4.42 4.57 4.44 4.39 4.53 4.41 4.37 4.51 (‰المعدل الخام للوفيات )

وات 5عدد وفيات اأطفال أقل من   22.27 23.15 22.28 21.59 22.09 21.05 21.05 21.08 )باآاف( س
وات ) 5معدل وفيات اأطفال اأقل من   2.09 2.23 2.20 2.24 2.26 2.31 2.37 2.48 (%س

Source: ONS, Démographie Algérienne 2016, n°779, Juin 2017, p. 20, site web : www.ons.dz 

 ثانيا: العمر المتوقع للحياة
مية البشرية مؤشرا جيدا  الة الصحية العامة للسكان، والشكل يعتر العمر امتوقع للحياة ي الت لقياس ا

 البيا اموا يظهر ذلك.
 (2016-2001) : العمر المتوقع للحياة )اأمل في الحياة( خال الفترة(19)شكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة بااعتماد على: المصدر:

ONS, Démographie Algérienne 2016, n°779, Juin 2017, p. 20, site web : www.ons.dz 
 

ا خال الفرة  س د الوادة قد عرف  دول أعا ناحظ أن العمر امتوقع ع  (2016-2001)من خال ا
ة  72.4حيث انتقل من  ة  76.3، ليصبح 2001س ة  77.6، و2010س  45، حيث كان ا يتجاوز 2016س

سن مستوى معيشة السكان جراء  ياة الطويلة هي نتاج  ة غداة ااستقال، ويعود السبب ي ذلك إ أن ا س
يدة وغرها من العوامل ال ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع  العديد من العوامل امتشابكة كالتغذية الكافية، والصحة ا

د امياد.   العمر امتوقع ع
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 المؤشرات ااقتصادية: ثانيالمطلب ال

اص ااستهاك العام، لفرد من الدخل القوميعتر نصيب اي عدالة توزيع الدخل من أهم باإضافة إ  وا
ظمات يحيث  ،ام دلامؤشرات الدالة على مستوى امعيشة ي ب تم ااعتماد عليها من طرف العديد من اهيئات وام

ها  ظمة آمم امتحدة عن طريق برنا ها م مية البشرية للدول ا ،اإمائيالدولية ومن بي لذي من خال مؤشر الت
ويا لاستدال على مستوى امعيشة ي بلد ما  .هذ امؤشرات إحصائياتخر تطورات آوفيما يلي عرض  ،تصدر س

 دخل القومي اإجمالينصيب الفرد من ال :ولالفرع اأ

صول عليه بقسمة  اإما الدخل القومييعتر مؤشر نصيب الفرد من   دخل القوميال إماوالذي يتم ا
اتجأ حيث  ،ستوى امعيشي لأفراداممن أهم امؤشرات امستخدمة للتعبر عن ، 1على عدد السكان )إما ال

مية البشرية  اإمائييستعمله برنامج آمم امتحدة  يلي جدول يظهر تطور  وفيما .كبعد من أبعاد مؤشر دليل الت
 .(2016-1990)خال الفرة  اإماي قومال دخلنصيب الفرد من ال

 (2016-1990) خال الفترة الدخل القومي اإجمالي: نصيب الفرد من (36)جدول رقم 
 

ة  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1990 الس
 11670 10880 10430 9760 9270 8570 8170 7690 6390 نصيب الفرد من الدخل القومي

ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الس
 14720 14230 13880 13420 13160 12850 12580 12120 12070  نصيب الفرد من الدخل القومي

،  المصدر: ك الدو   data.albankaldawli.org/country/Algeria ، متا  على اموقع:إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب

دول السابق ياحظ   -2000)ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي اإما خال الفرة من خال ا

ة  7690، إذ انتقل من (2016 دوار وفق تعادل القوة  14720إ  2000دوار وفق تعادل القوة الشرائية س
ة   :، ويرجع السبب وراء هذا اارتفاع امستمر ي نصيب الفرد من الدخل القومي إ2016الشرائية س
فاضات الفرة على الرغم من بعضاارتفاع الذي شهدته أسعار البرول خال هذ  - ال سجلت   اا

ة  اصل بسبب آزمة امالية العامية س فاض ا ة 2008كاا صف الثا من س اد امسجل ي ال فاض ا ، وكذا اا
ة  2014   ؛2016والذي استمر إ غاية س

زائري  أداءسن  - موية امطبقة خال هذ الفرة.ااقتصاد ا  بسبب الرامج الت
 

                                                           
ظرية والتطبيقمد الطاهر قادري،  1 مية المستدامة في البلدان العربية بين ال ان، الت  .182، ص. 2013، مكتبة حسن العصرية، لب

 أوفقا لتعادل القوة الشرائيةدوار أمريكي ) الوحدة:
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 ااستهاك العام والخاص :ثانيالفرع ال

تمع لذا اهتمت به الدول  ،يستخدم ااستهاك كمؤشر مهم للتعبر عن مستوى الرفاهية ال يتمتع ها أي 
ها لرفع  موية سعيا م يها مستوىامختلفة من خال خططها الت ية اهيكلية  ،معيشة مواط  لإنفاقوتركب الب

اصأ وااستهاك العام.  ااستهاكي من ااستهاك العائلي )ا
ظمات واهيآت الدولية باس اإنفاقيعرف  اص من قبل ام هائي م "ااستهاكي ا نفقات ااستهاك ال

 تربطهم ا تربطهم أو ،ن واحديقيمون ي مسكعلى أها فرد أو أكثر  آسرة امعيشيةحيث تعرف  ،امعيشية"لأسر 
فق على احتياجاها ااستهاكية من السلع  ،شؤون امعيشةوامشرب وغر من   امأكلولكن يشركون ي  ،صلة ت

دمات من  قدي  دار اإيوا ظر عن مصدر ب الديه اجتمعال  .1اإيرادغض ال
هائي لأسر امعيشية فهي القيمة  دماتلكافة السلع  السوقيةأما نفقات ااستهاك ال تجات شا وا ملة ام

ها تشمل قيمة ، وهي ا تتضمن مشر ال تشريها آسر امعيشية ،امعمرة كالسيارات والغساات يات امساكن لك
ها مالكوهاإ ازل ال يسك ل أيضا امدفوعات والرسوم امدفوعة للحكومة للحصول على شموت ،ارية تقديرية للم

ات والر  دم آسر امعيشية. خصالتصر  وكذلك نفقات امؤسسات غر اهادفة للربح ال 
 (2016-2000)خال الفترة تطور ااستهاك الحكومي والخاص في الجزائر  أوا:

اص جزءا مهما من  زائر خال ا إمايشكل ااستهاك ا حيث  (2016-2000)لفرة ااستهاك ي ا
اص إ  ةانتقلت نسب ة  %75.37ااستهاك الكلي من ااستهاك ا ة  %69.48لتصبح  1990س  .2016س

اصفيما يلو   .ااستهاك الكليو  ي جدول يظهر حجم ااستهاك العام، ااستهاك ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
روف،  1 مد ا اطق جيوب الفقر في اأردن ةالخصائص ااجتماعية وااقتصادية والديمغرافية لأسر الفقير أمل  لة دراسات العلوم في م  ،

امعة آردنيةوااجتماعية،  اإنسانية  .662. ص ،2012آردن ،  ،39اجلد ، 3العدد ، ا
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 (2016-2000) : ااستهاك العام والخاص في الجزائر خال الفترة(37)جدول رقم 
 

ة  (%) ااستهاك الخاص/ ااستهاك الكلي ااستهاك الكلي ااستهاك الخاص ااستهاك العام الس
2000 650.13 1714.19 2274.32 75.37 
2001 624.55 1847.73 2472.29 74.74 
2002 700.44 1989.32 2689.77 73.96 
2003 777.52 2126.3 2903.82 73.22 
2004 846.89 2371.02 3217.92 73.68 
2005 865.9 2553.03 3418.91 74.67 
2006 954.87 2695.58 3650.45 73.84 
2007 1089.0 2963.82 4052.82 73.13 
2008 1458.51 3333.29 4791.8 69.56 
2009 1609.37 3743.92 5353.28 69.94 
2010 2065.76 4115.57 6181.32 66.58 
2011 3015.17 4548.23 7563.4 60.13 
2012 3293.47 5210.99 8504.46 61.27 
2013 3185.71 5769.78 8955.49 64.42 
2014 3364.92 6264.72 9629.65 65.06 
2015 3446.77 6853.95 10300.7 66.54 
2016 3370.42 7121.24 10249.6 69.48 

،  المصدر:          ك الدو    data.albankaldawli.org/country/Algeria  على اموقع:، متا  إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب
 

فاض  دول ناحظ ا ة من خال ا اص من ااستهاك الكلي بعد س وقد   ،2000حصة ااستهاك ا
كوميأ حكان ذلك مص رجع السبب ي ي، و ليضمن ااستهاك الك تهيث ازدادت مساملحة ااستهاك العام )ا

مويةرامج ال إذلك  كومي كأداة رئيسية  اإنفاقوال استخدمت  ،(2014-2001) الفرة شهادهاال  الت ا
اتج احلي  ه ال  .اإمالدعم ااستهاك وم

كومة من أجور  لإنفاقيظهر التأثر امباشر  اص من خال ما تدفعه ا كومي على ااستهاك ا ا
صص هؤ  ،ومرتبات لعماها وموظفيها زء آكر من هذ الدخول و عكس التزايد ي حجم وي ،استهاكلاء ا

دي لاستهاكأ من هذ  %69.7ن أيقدر  إذ ،على الرواتب وآجور على الزيادة ي ااستهاك اإنفاق ) اميل ا
اص إآجور تذهب   .1ااستهاك ا

 

                                                           
ميد عايب،  1 مية ااقتصادية، مكتبة حسن العصرية الكلية لسياسة اإنفاق الحكومي ةاآثار ااقتصاديوليد عبد ا ماذج الت ، دراسة تطبيقية قياسية ل

شر والتوزيع، بروت،  .316 .ص ،2010 للطباعة وال

 

 مليار دج الوحدة:
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 ااستهاكي العائلي في الجزائر اإنفاقهيكل وتوزيع ثانيا: 

فقات ااستهاكي دول أسفله تطور تركيبة ال زائرية مابن سمثل ا ، 2011و 1980 ة للعائات ا
فقات ااستهاكية اف كما هو موضح إ لإحصائيات حسب الديوان الوط وتقسم ال دول مانية أص . ي ا  أدنا

فقات ااستهاكية للعائات الجزائرية: (38)جدول رقم   تطور تركيبة وتوزيع ال
 2011 2000 1995 1988 1980 البيان

 41.8 44.6 58.46 51.32 55.7 مواد غذائية
 20.4 13.5 3.5 6.63 5.4 السكن

 2.7 3.4 0.37 3.63 6.4 اأثاث والتجهيزات
قل وااتصاات  12.00 9.4 9.53 11.35 6.6 ال

 8.1 8.6 13.94 8.7 9.2 واأحذيةالمابس 
 4.8 6.2 4.39 2.9 3.1 الصحة والدواء
 3.2 3.9 1.72 2.41 3.4 التربية والثقافة

 7.0 10.4 8.09 13.06 10.2 سلع أخرى
 100 100 100 100 100 المجموع

 www.ons.dz المصدر:

دول ناحظ أن الع زائرية توجه معظم امن خال ا و امواد الغذائية فاقهاإنئات ا حيث  ،ااستهاكي 
فقات ااستهاكية للموا مثلت وارتفاع  ،يات امعيشةبسبب تد مستو  1995ة س %58.46د الغذائية نسبة ال

اتج عن ارتفاع معدات التضخم حيث بلغ أسعار اموا ة  %29.78د الغذائية ال  .1995س
فضت حصة امواد الغذائية من  ة  اإنفاقا ة ، %44.6حيث شكلت  2000الكلي س خفض أكثر س لت

زائرية بسبب زيادة  %41.8حيث بلغت   2011 سن مستويات امعيشة لأسر ا فاض  امداخلجراء  وا
 معدات التضخم.

ة  تتفضياحل ي امرتبة الثانية من حيث  زائرية لس حيث قدر نصيب  ،السكن ولوازمه 2011آسر ا
زائرية على السكن  إنفاق ة  %13.5كان  بعدما %20.4آسر ا ارتفاع مستويات  إراجع وهذا  ،2000س

سن مستوى امعيشة ن خال هذ الفرة ،آجور و سياسة الدولة  إ باإضافة ،وارتفاع القدرة الشرائية للمواط
ية التحتية إالرامية  مو السكا امتصاعد. وإنشاء ،تدعيم الب ية جاهة ال  امشاريع السك

قل وااتصاات فقد احتلت امرتبة الثالثة من حيث  سبة لل ة  تتفضيابال زائرية لس سبة  2011آسر ا ب
ة  %12قدرت بـ تل امرتبة الرابعة لس سبةية ي تليها امابس وآحذ 2000بعدما كانت  قدرت  امرتبة الرابعة ب

  .%8.1بـ

 % الوحدة:

http://www.ons.dz/
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دول ياحظ أن  زائرية  هتخصصا ممن خال ا قل على ا لإنفاقالعائات ا لغذاء والسكن وال
اوز وااتصاات  ة  اإنفاقمن  %74قد  ما يدل على أن هذ اجمعات الثاث تعتر أوليات  ،2011الكلي لس

ال ي أغلب الدول ال سبها متضرورية كما هو ا ة ما يدل على أها ي درجة رباقامية، أما اجمعات آخرى ف
سبة  سبة للمستهلك وا تقارن ب  على الغذاء. اإنفاقالكماليات بال

 والريف توزيع اإنفاق ااستهاكي بين الحضرثالثا: 
تلفة على مستويات امعيشة حسب أذواق   وي الفردي بصفة  عكس متوسط اإنفاق ااستهاكي الس ي

دودة ي   وعادات ااستهاك ي اجتمع، فبالرغم من أمية مؤشر متوسط توزيع اإنفاق ااستهاكي إا أن فائدته 
ضرأ ،كشف مط توزيع اإنفاق آسري حسب اجاميع السلعية اطق )الريف وا  ،والتغر ي مط هذا التوزيع بن ام

دول اموا يظهر متوسط اإنفاق  ليل مستوى التكافؤ أو التفاوت ي مستوى رفاهية اجتمع. ا دم أغراض  ما 
وية ال تشكلها من اجموع الكلي لإنفاق، حسب نت سب الس اطق، وكذا ال وي لأسر حسب ام ائج الكلي الس

ة   .2011امسح لس
اطق(39)جدول رقم  وي للعائات حسب الم  : هيكل وتوزيع اإنفاق الكلي الس

 المجموع ريف حضر 
سبة )مليار دج( المبلغ سبة )مليار دج(المبلغ  ال سبة )مليار دج( المبلغ ال  ال

 41.8 1875.3 45.9 594.3 40.1 1281.1 مواد غذائية
 8.1 363.5 7.8 101.6 8.2 261.9 واأحذيةالمابس 

 20.4 915.5 16.3 211.7 22.0 703.9 السكن ولوازمه
 2.7 122.2 2.5 32.1 2.8 90.1 اأثاث والتجهيزات

 4.8 214.2 4.3 55.9 5.0 158.2 الصحة
 12.0 540.0 13.4 173.2 11.5 366.8 نقل واتصاات

 3.2 142.7 2.2 29.1 3.6 113.6 تعليم وثقافة
 7.0 316.1 7.5 97.5 6.8 218.5 سلع أخرى

 100 4489.5 100 1295.4 100 3194.1 المجموع
Source: ONS, Dépenses de consommation des ménages des ménages Algériens en 2011, Collections statistiques 

n°183, Mars 2014, p. 26. 

  

ضر أعلى بـ   دول ياحظ أن متوسط اإنفاق لأسر ي ا مرة عن إنفاق آسر ي  2.4من خال ا
اطق الريفية  سبة لكل اجمعات السلعية، وهذا ما يفسر انتشار الفقر وتدهور مستوى امعيشة ي ام الريف، وهذا بال

ضرية. اطق ا  مقارنة بام
 
 

 البيان
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 واإنفاق: عدالة توزيع الدخل ثالثالفرع ال

ما  اجتمعاتزالت تواجهها  من أبرز وأخطر امشاكل ال واجهتها واواإنفاق تعد مشكلة توزيع الدخل 
اتج  زائر، فدراسة حجم ال اتج ال أو اإما القوميفيها ا ا نظرة كافية  اإما قومينصيب الفرد من ال ا يعطي

ه، وخاصة   .ياس درجة التفاوت ي توزيع الدخلقمن الفئات الفقرة لذلك ابد عن مدى استفادة كل أفراد اجتمع م
يأوا:   معامل جي

مل من افكلما اقرب امع ،يعتر معامل جي من أهم امعامات امستخدمة لقياس عدالة توزيع الدخل
وفيما يلي جدول يظهر تطور  الواحد الصحيح.اقرب من  والعكس إذا ،ذلك على عدالة التوزيع الصفر كلما دل

زائر  .معامل جي ي ا
ي في الجزائر(40)جدول رقم   : تطور معامل جي

 2011 2005 2000 1995 1988 البيان
ي  0.305 0.318 0.369 0.357 0.403 معامل جي

:  المصدر:      ؛أ2011، 2000، 1988) اإنفاقمسح  -ارجع إ
                    - (2005, 1995)LSMS  . 

ة  هاكي بن اإنفاق ااستيدل على عدم عدالة توزيع  وهو ما 0.403 ـب 1988قدر معامل جي ي س
ة تبن أن ظاهرة الفقر انتشرت بشكل كبر وخاصة ي  ،أفراد اجتمع فمن خال امسح الذي أجري ي هذ الس

ضر  %11ي فقر مدقع،  مسبة لأفراد الذين هبال %5.2 ـقدر مؤشر الفقر ي الريف ب إذ ،الريف مقارنة با
سبة للفقراء جدا سبة %16.6و بال  للفقراء. بال

د أن آفراد الذين ون ي ام بامقابل  للفقراء  %4.8و %1.9ثلون مدن والذين هم ي حالة فقر مدقع يقط
سبة لأشخاص %7.3جدا و   الذين هم ي حالة فقر. بال

وات  سن معامل جي مقارنة بالفرة السابقة 2011و 2005، 2000خال الس أنه يبقى  إا ،ياحظ 
ة  ،واإنفاقبعيدا عن العدالة ي توزيع الدخل  سبة للمسح الذي أجري س بلغ معامل جي  1995فمثا بال

وهذا يدل على أن ظاهرة الفقر بقيت متفشية ي أوساط غالبية السكان، حيث ارتفعت نسبة الفقر على  ،0.357
ةلأشخاص الذين يعانون من الفقر امدقع مقارنة ب %5.7 إامستوى الوط  ، %3.6 ـفكانت تقدر ب 1988 س

ضر، والذي قدر فيه مؤشر الفقر بهذ الظاهرة مس بشكوتبقى  سبة  %7.8 ـل كبر الوسط الريفي مقارنة با بال
سبة للفقراء %19.3و ،لأفراد الذين هم ي حالة فقر مدقع  .1بال

                                                           
1 CNES, Rapport nationale sur le développement humain, 23

éme
 session plénière, p. 53. 
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ة  سبة للمسح الذي أجري س وهو يدل على عدم عدالة التوزيع  %0.369بلغ معامل جي  2000بال
فق أفقر  فق  ،اإما اإنفاقمن  %7.8نسبته  من السكان ما %20حيث ي ما ي من السكان ما  %20 أغبي

فقه أفقر  ةمر  5.5أي  ،%43.1ه نسبت ما يدل على أن الدخل يركز ي يد فئة قليلة من  ،السكان نم %20ما ي
 السكان.

سبة  للمسح  الذي أجري  ة  أما بال سن  وهو ما ،0.305فبلغ فيه معامل جي  2011س يدل على 
وات السابقة واإنفاقعدالة توزيع الدخل  فق أفقر إ ،توزيعالعدالة أنه يبقى بعيدا عن  إا ،مقارنة بالس من  %20ذ ي

ما  ،%8.4السكان  فق بي فقه أفقر  ماة مر  4.8أي  ،%40.7من السكان  %20أغ ي  .من السكان %20ي
  الخاص )للعائات( حسب أعشار السكانتوزيع اإنفاق ااستهاكي  ثانيا:

دول التاه تلف أعشار اجتمع من اإنفاق ااستهاكي نورد ا  .دف معرفة نصيب 
 : نصيب اأسر من اإنفاق حسب أعشار السكان(41)جدول رقم 

 2011 2000 1995 1988 اأعشار
 3.5 3.2 2.67 2.58 العشير اأول
 4.9 4.6 4.12 3.96 العشير الثاني

 5.9 5.3 5.24 4.94 العشير الثالث
 6.7 6.4 6.25 5.94 العشير الرابع

 7.7 7.5 7.35 6.84 العشير الخامس
 8.8 8.3 8.66 7.95 العشير السادس

 10 10 10.27 9.32 العشير السابع
 11.8 11.6 12.40 11.27 العشير الثامن
 14.7 14.5 15.84 14.58 العشير التاسع
 26 28.6 27.2 32.62 العشير العاشر

 100 100 100 100 المجموع
 www.ons.dz الديوان الوط لإحصائيات، متا  على اموقع: المصدر:

 
دول ناحظ توزيع تلف شرائح اجتمعمن خال ا شبه مستقر خال  اوتطور  ،ا غر عادل لإنفاق بن 

وات الدراسة   . 2011، 2000 ،1995، 1988س
ة  اك تفاوت 1988خال س فق أفقر  اكبر   اناحظ أن ه ي توزيع اإنفاق بن شرائح اجتمع، حيث ي

فق أغ  ،%2.58من السكان ما نسبته  10% ما ي من إما  %32.62من السكان ما نسبته  %10بي
فقون أكثر من  ،ااستهاك فقه أفقر  12أي ي فقه  ،من السكان %10ضعف ما ي من  %60أو مفهوم آخر ما ي

فقه أغ  %32.23ـالسكان وامقدر ب وهذا ما يؤكد حدة التفاوت ي توزيع الدخل  ،من السكان %10يعادل ما ي

 % الوحدة:
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زائر ة ي ا ظام ااشراكي امتبع من طرف الدولة والذي يقوم  إتباين ي التوزيع الويرجع هذا  ،خال هذ الس ال
ديد أجور وم على أجور ومرتبات مرتفعة عكس  ونرتبات اموظفن ي القطاع العام، فاإطارات العليا يتحصلعلى 

فيذ الذين يتحصل خفضة ونأعوان الت را مداإضافة إ ارتفاع  ،على مرتبات م واص نتيجة آعمال ا ة ال خيل ا
 .1يزاولوها

ة  وي قدر اإ 1995خال س زائرية نفاق ااستهاكي الس حيث بلغت  ،مليار دج 1097.4 ـبللعائات ا
وي  نسبة اإنفاق ي حن قدر إما اإنفاق ااستهاكي  ،%2.67 من السكان %10ٓفقر ااستهاكي الس
وي ٓغ وهذا ما يدل  ،من السكان %10أضعاف ما أنفقه أفقر  10أي تقريبا  %27.2من السكان  %10 الس

تلف شرائح اجتمع ةعلى حدة التفاوت اموجود التوزيع  ومكن إرجاع سوء عدالة ،ي توزيع اإنفاق ااستهاكي بن 
 .)تطبيق برنامج التعديل اهيكليأ إ آوضاع ااقتصادية امتدهورة ال سادت خال هذ الفرة

ة  إذ قدر حجم ما  ،مليار دج 1714.19ما قيمته  2000بلغ حجم اإنفاق ااستهاكي للعائات س
ما أنفق أغ  ،%7.8من السكان نسبة  %20 أفقر أنفقه  5أي أكثر من  %43.1من السكان ما نسبته  %20بي

زائر ،ما أدى إ تفشي  ،أضعاف ما أنفقه الفقراء وهذا ما يدل على استمرار سوء توزيع الدخل واإنفاق ي ا
زائري.  ظاهرة الفقر ي اجتمع ا

ة  ذ قدر حجم ما أنفقه إ ،مليار دج 4548.23قدر حجم اإنفاق ااستهاكي للعائات  2011خال س
ما  ،من إما اإنفاق %3.5من السكان نسبة  10% من  %26 تهمن السكان ما نسب %10أغ أنفق بي

وهذا ما يدل على استمرار سوء توزيع الدخل  ،من السكان %10ما أنفقه أفقر  ةمر  7.4ي أنفقوا أ ،إما اإنفاق
زائري. مس آفقر من السكان ي  واإنفاق ي ااقتصاد ا  ستهاك الوطااوفيما يلي جدول يظهر تطور حصة ا

زائر لبعض وات ي ا  .الس
ي(42)جدول رقم   : تطور حصة الخمس اأفقر من السكان في ااستهاك الوط

وات  2015 2011 2009 2008 2005 2000 1995 1988 الس
ي  7.8 8.4 7.5 7.4 7.3 7.8 6.79 6.54 (%) حصة الخمس اأفقر من السكان في ااستهاك الوط

Source: Rapport national des objectifs  du millénaire pour le développement, 2
éme

 rapports, p. 26.    

مس آفقر من السكان ي ااستهاك الوط م  دول ناحظ أن حصة ا تجاوز ي أحسن تمن خال ا
ة  %8.4آحوال  ة  ،2011س ة  %6.54إذ ارتفعت من  ،2000رغم أها عرفت بعض التحسن قبل س س

                                                           
مو وتقليل الفقر في الجزائر وهيبة سراج،  1 شورة، جامعة حسيبة بن  ،-دراسة قياسية–هيكل توزيع الدخول وأثر على زيادة ال مذكرة دكتورا غر م

 .159. ص ،2015/2016بوعلي، الشلف، 
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ة  %7.8إ  1988 ة  %7.3لكن عادت وتراجعت إذ سجلت  ،2000س ة  %7.5و 2005س  ،2009س
ة  ة  %7.8لتراجع إ  %8.4 ـب 2011لتعرف ارتفاعا طفيفا س سب ضعيفة نوعا ما. ،2015س  وتبقى هذ ال

 المطلب الثالث: المؤشرات ااجتماعية

التعرف على أهم امؤشرات ااجتماعية  اامختلفة وامتعددة مستوى امعيشة، كان لزامللوقوف على آبعاد 
ليلها.  للجزائر امتمثلة ي: الصحة، التعليم والسكن من خال متابعة تطور هذ امؤشرات و

ظومة الصحيةولالفرع اأ  : الم

مية ال الت تلف اجتمعات سواء امتقدمة أو  لقد أصبحت مسألة الصحة من امسائل آكثر أمية ي  ي 
مية البشرية، ففي حن مثل الصحة قيمة ي حد  قيق الت امية، وذلك بوصفها من بن أهم العوامل ال تساهم ي  ال
صرا هاما ي عملية  ذاها فإها تعتر عاما أساسيا لزيادة اإنتاج ورفع اإنتاجية، فااهتمام بصحة آفراد يعتر ع

سن وتطوير آوضاع ا مية حقيقية من دون  قيق ت مية ااقتصادية وااجتماعية والبشرية، حيث من غر اممكن  لت
مية وهدفها.  الصحية لإنسان الذي هو نواة الت

صول عليها دمات الصحية وتسهيل ا سن ا ذ ااستقال  زائر م من  ضمن هذا اإطار، حاولت ا
وأطلقت عدة برامج مكافحة آمراض وماية  ،وضماها لكافة أفراد اجتمع عموميةالصحة الخال العمل مجانية 

آمومة والطفولة والعمل على تقليص الوفيات، وبذلك زاد اإنفاق على الصحة وتضاعفت اميزانية امخصصة ها،  
ة إ أخرى.  وفيما يلي بيان ٓهم العوامل احددة كما ارتفعت قيمة وحجم ااستثمارات ي القطاع الصحي من س

 .لتطور القطاع الصحي
شآت الصحية أوا:  الهياكل القاعدية والم

ات  وعت خدماها خال الفرة احصورة ما بن هاية الستي شآت القاعدية الصحية وت تضاعفت عدد ام
ات شآت العمومية من  ،وهاية الثماني شأة صحية 143يث انتقل عدد ام شأة  208إ  م ها م  ،مستشفى 13م

دمات 433وعيادة توليد  276و  ،عيادة طبية 4830مركز صحي باإضافة إ  1075و ،عيادة متعددة ا
اص 1550و ان تابعة للقطاع ا فقد سجلت آرقام اموضحة  (2015-1999). أما خال الفرة 1عيادة طب أس

دول   .أدناي ا
 

                                                           
1 CNES, Rapport national sur le développement humain, 1999, p. p. 42-43. 
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جزة خال الفترة (43)جدول رقم   (2015-1999): الهياكل الصحية الم
 المجموع 2015-2012 2011-2009 2008-2004 2003-1999 البيان

 71 26 12 22 11 مستشفيات
 258 108 43 59 48 عيادات متعددة الخدمات

 352 / 145 78 129 مراكز صحية
 1400 271 51 530 548 قاعات العاج
 18 / 13 5 / عيادات التوليد

  من إعداد الباحثة بااعتماد على:المصدر: 
جزات ااقتصادية 2013بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية بوابة الوزير آول،  -                              ؛2011، حصيلة ام

- ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2011-2013, n°44, édition 2014, p.26 ; 

- ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p.26 . 

دول أعا ناحظ أن اهياكل القاعدية للصحة قد عرفت تطورا معتر  -1999)ا خال الفرة من خال ا

مويةض، وهذا بف(2015 جزة ، فقد ارتفع عدد امستشفياتل تطبيق الرامج الت مستشفى خال الفرة  11من  ام
مستشفى جديد خال الفرة  12و، (2008-2004)مستشفى جديد خال الفرة  22إ  (1999-2003)
از  (2015-2012) وعرفت الفرة ،(2009-2011) مستشفى جديد، كما عرفت العيادات متعددة  26لوحدها ا

دمات وامراكز الصحية زيادات معترة از  ،ا -1999)على التوا خال الفرة  352و 258إذ بلغ إما ما م ا

ها خال الفرة (2015 از مسة م سبة لعيادات التوليد ومركبات آمومة والطفولة فقد م ا -2004). أما بال

 22ـ ب (2015-2012)غر أن عددها اإما تراجع خال الفرة ، (2011-2009)خال الفرة  13و، (2008
شأة ة  437فقد انتقل عددها من  ،م ة  415ليصبح  2011عيادة توليد س  .2015عيادة توليد س

ما يعاب على هذ اهياكل هو سوء توزيعها على مستوى الراب الوط إذ تستحوذ العاصمة لوحدها على 
وب %20والغرب  %22من اهياكل الصحية، ي حن ا يتعدى ذلك ي الشرق  55% ما ا . أما 1فقط%3 بي

ها موجود ي الشمال، مع  %61فيما يتعلق بامستشفيات فـ طقة الوسطى الشمالية مقابل  %28.4م ي ام
توي امرتفعات على  16.7% وب يتلقى  ،من ميع امستشفيات %27.3ي الشمال الغري. بامقابل،  وا
وب  %1.4فقط، ما ي ذلك  11.7% طقة ا  .2الكبري م

 
 
 

                                                           
مية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحثعمار عماري وإلياس بومعراف،  1  .33، ص. 2010-2009، جامعة ورقلة، العدد السابع، من أجل ت
مية المستدامة في الجزائر ما مكانة "،CNES"اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي  2  .120.ص ،2016، 2015-2013 الشباب في الت



مؤراتهاقع .........................................الفصل اخامس:........................................  مس تو امعيشة ي اجزائر 

311 

 

ان ثانيا:  نصيب السكان من الصيادلة واأطباء وجراحي اأس
انب الصحي هو زيادة عدد اإطارات امؤهلة من  سن مستوى امعيشة من ا من بن امؤشرات الدالة على 
مارسن عامن ومتخصصن وشبه طبين، وفيما يلي جدول يظهر تطور عدد السكان لكل طبيب، صيد وجرا  

ان.  أس
ان خال الفترة :(44)جدول رقم   (2015-2000) تطور عدد اأطباء، الصيادلة وجراحي اأس

وات عدد السكان لكل  عدد اأطباء الس
 طبيب

عدد جراحي 
ان  اأس

عدد السكان لكل 
ان  جراح أس

عدد السكان لكل  الصيادلةعدد 
 صيدلي

2000 32332 941 8197 3711 4814 6318 
2001 33654 918 8408 3673 4976 6206 
2002 35368 887 8618 3639 5198 6033 
2003 36347 876 8651 3681 5705 5582 
2004 37720 858 8842 3660 6082 5321 
2005 / / / / / / 
2006 39459 849 9648 3457 7267 4607 
2007 / / / / / / 
2008 47915 721 10649 3248 8019 4314 
2009 52071 677 11135 3167 8503 4148 
2010 56209 640 11633 3093 9081 3962 
2011 59618 616 12092 3036 9588 3829 
2012 63534 590 12422 3018 10171 3686 
2013 66236 578 12782 2996 10538 3634 
2014 69076 566 13168 2970 11078 3531 
2015 73431 544 13645 2929 11475 3483 

  Source:  - ONS, Rétrospective statistique, Chapitre 05, Sante 1962-2011, p.p.108-110; 

-  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2009-2011, n°42, édition 2012, p.22; 

-  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2012-2014, n°45, édition 2015, p.25; 

-  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p.25. 

 

ان خال الفرة  دول السابق ياحظ التطور امستمر لعدد آطباء والصيادلة وجراحي آس من خال ا
ة  32332، فقد انتقل عدد آطباء من 2015إ  2000اممتدة من  طبيب  73431ليصبح  2000طبيب س

ة  ة  941طبيب لكل  ـومعدل تغطية قدر ب ،2015س ة  544ليصبح طبيب لكل  ،2000نسمة س نسمة س
2015. 

ان فقد انتقل عددهم من  راحي آس سبة  ة  8197بال ة  13645ليصبح  2000س معدل  2015س
ان لكل ـتغطية قدر ب ة  3711جرا  أس ان لكل  ،2000نسمة س ة  2929ليصبح جرا  أس  .2015نسمة س

سبة للصيادلة حيث شهد عددهم هو اآخر ارتفاعا مستمرا على طول فرة الدراسة، حيث انتقل من  ،نفس آمر بال
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ة  4814 ة  11475ليصبح  2000صيد س سبة معدل التغطية فقد ا2015صيد س نتقل من صيد ، أما بال
ة  6318لكل  ة  3483ليصبح صيد لكل  2000نسمة س  .2015نسمة س

ت س ان والصيادلة قد  إا أها تبقى  ،إن هذ آرقام تبن أن نسبة التغطية من آطباء وجراحي آس
مو السكا امتزايد.  ضعيفة ي ظل ال

 تطور اإنفاق العام على قطاع الصحة في الجزائر ثالثا:

يها وتوفر ظروف  سن ظروف معيشة مواط زائر ي سبيل  تهجها ا من بن السياسات ااجتماعية ال ت
د اإنفاق العام على قطاع الصحة، والذي أولت له  ،ائقة تكفل هم العيش الكرم هم  قق امساواة فيما بي و

ال سن ظروف العمل ي  الدولة أمية ا تقل عن باقي القطاعات آخرى، وبطبيعة ا ت من  فسياسة الدولة مك
وتوظيف اإطارات الازمة وامؤهلة ما يضمن تقدم خدمات على  ،القطاع الصحي من خال الزيادات ي آجور

ودة.  قدر عال من ا
ظومة الصحيةعلى الرا  فه الكثر من العراقيل  ،غم من التحسن الذي عرفته ام إا أن ذلك ا يزال يكت

ظام صحي يفي بامتطلبات، فااحتياجات الصحية ي تغر  وامعوقات ال تستلزم على الدولة مراعاها للخروج ب
وارتفاع مستمر، عدد السكان يتزايد ي ظل التحول الدموغراي، كما أن خريطة آمراض ي تغر كلي، فإ جانب 

قلة كالسآمر  امي لأمراض غر امت اك ت قلة ه ساسيةاض امت ولذلك فالتكاليف  ،كري وضغط الدم وأمراض ا
دمات. وفيما يلي  سن ي نوعية ا فقات العمومية اموجهة لقطاع الصحة عرفت زيادات مستمرة لكن دون  وال

 .(2014-1995) جدول يظهر تطور اإنفاق العمومي على قطاع الصحة خال الفرة
 (2014-1995) تطور اإنفاق العمومي على قطاع الصحة خال الفترة: (45)جدول رقم 

ة  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 الس
سبة من   PIB 2.67 2.50 2.55 2.53 2.38 2.56 2.97 2.85 2.80 2.57اإنفاق العام على الصحة ك

ة  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الس
سبة من   PIB 2.28 2.33 2.71 3.06 3.84 3.59 3.76 4.52 5.19 5.24اإنفاق العام على الصحة ك

،  المصدر: ك الدو  data.albankaldawli.org/country/Algeria ، متا  على اموقع:إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب
 

دول السابق، إا أها  على الرغم من ااهتمام الكبر للدولة باإنفاق على الصحة وهو ما يتضح من ا
ظمة الصحة العاميةأ %5بقيت دون  سبة اموصى ها من قبل م ة  1)وهي ال ذ ااستقال وإ غاية س ، 2012م

ة  %5.19أين وصلت إ  ام س اتج الداخلي ا ة  %5.24و  2013من ال ام س اتج الداخلي ا ، 2014من ال
                                                           

والمرضى في المستشفى الجامعي بتلمسان باستخدام نظرية السلوك  اأطباءدراسة تحليلية لموقف  :تطبيق إدارة الجودة الشاملةرحيمة حوالف،  1
شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، المخطط  .149. ، ص2011، مذكرة دكتورا ي علوم التسير غر م
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، وهو ما يع أنه على %12.5و %11.5غر أها بقيت دون امعدل احقق ي الدول امتقدمة الذي يراو  ما بن 
سبة  دمات الصحية من جهة، لكن من جهة أخرى فإن ال هودات أكر مواجهة الطلب امتزايد على ا زائر بذل  ا

ظومة ام وعلى الرغم من أميتها امخصصة للم اتج الداخلي ا فهي ا تظهر نوع اإنفاق  ،الصحية من إما ال
 .1العام على تقدم خدمات الرعاية الصحية

 اأمومة والطفولةرابعا: 
ات، سواء فيما يتعلق بالعاج أو الوقاية أو امتابعة أو  ذ الستي اية خاصة لأم والطفل م زائر ع أولت ا
ها للتقليل من وفيات آمهات وآطفال، وزاد ااهتمام ي  التكفل بأمراض آطفال أو مشاكل سوء التغذية، سعيا م

ات بإدراج الرنامج الوط للحد من وفيات آ ة الثماني والذي أدرج بدور كأحد آهداف العامية  ،1985طفال س
ة   بشعار الصحة للجميع.  2000س

سضي وفيات اأمهات: -1 ال  ابية عن طريق نمن قطاع الصحة ي   وضع آمومة والطفولة تأمن الصحة اإ
ة  سن الوادة، ففي س مل و ال مراقبة ا م تطبيق برنامج خاص بالوادة بدون  2000التكفل بصحة امرأة ي 

ة  ، وي س ظيم طب فرة  2006اطر على امستوى الوط شرعت وزارة الصحة ي تطبيق الرنامج الوط امتعلق بت
وطب امواليد حديثي الوادة، كما م إنشاء وحدات للعاج امكثف للحوامل على مستوى   ،ما قبل الوادة وما بعدها

اإطارات الطبية وشبه الطبية، هذا باإضافة إ امراكز ورسكلة عادة تأهيل قاعات الوادة مع تكوين وإ ،كل واية
سن صحة آم وتقليل نسب  ، كل هذ اإجراءات من شأها  والعيادات اموجودة على مستوى كافة الراب الوط

 .(2014-1985)وفيما يلي جدول يظهر تطور وفيات آمهات خال الفرة الوفيات. 

 (2014-1985)ت اأمهات خال الفترة تطور وفيا :(46)رقم  جدول
 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 1999 1990 1989-1985 البيان

معدل الوفيات لكل 
 وادة حية 100000

230 215 117.4 88.9 86.2 76.9 73.9 70.3 69.9 60.3 

مية المستدامة في الجزائر"، CNESوااجتماعي ": اجلس الوط ااقتصادي المصدر    ؛64ص. ،2016 ،2015-2013ما مكانة الشباب في الت
- Gouvernement Algérien, Algérie 2éme rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, 

Alger, 2010, p. 81. 

 

دول ناحظ أن نسبة وفيات آمهات لكل  ما   100000من خال ا زائر، فبي فضت ي ا مولود حي قد ا
ة  215 ـكانت تقدر ب ة  100000وفاة لكل  60.3تراجعت إ  1990س  .2014مولود حي س

                                                           
مد، مرجع سابق، ص 1  .228 .اعمر بوزيد ا
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فاض الذي شهدته نسبة وفيات آمهات لكل  إا أها ما تزال مرتفعة  ،مولود حي 100000على الرغم من اا
ة  100000وفاة لكل  19مقارنة ببعض الدول العربية كآردن ) والسعودية  أ،2009مولود حي س

ةأ 14.6/100000)  .20071 س
دمات الصحية امقدمة خاصة وأن أغلب الوادات أصبحت  سن ا فاض ي وفيات آمهات إ  يرجع هذا اا

ت إشراف جهاز صحي متخ ة تتم  بلغت نسبة الوادات ال يشرف عليها جهاز طي  1992صص، ففي س
ة  %92.6ي حن بلغت  %76.5متخصص  ة  %95.9 ،2000س ة  %95.2 ،2002س  %96.6و 2006س

 .20132و 2012س 
ة واأقل من  -2 وات:  5وفيات اأطفال اأقل من س زائر س فيما يتعلق بصحة ورفاهية آطفال فقد سجلت ا

فض معدل وفيات آطفال آقل من  ا، فقد ا وات خال الفرة 5س اك ، (2016-2000) س ما يؤكد أن ه
فض العدد من  الة آطفال الصحية، حيث ا ا مستمرا  ة  43س متوي  25.4إ  2000متوي لألف س

ة  فاضا ي معدل وفيات آطفال حديثي الوادة من  .2016لألف س اك ا متوي/آلف  36.9كما أن ه
ة  ة  أحياء امولودين 1000متوي/ 20.9إ  2000امولودين أحياء س دول التا يوضح ذلك. ،2016س  وا

ة واأقل من (47) جدول رقم وات للفترة 5: تطور معدل وفيات اأطفال اأقل من س  (2016-1990) س
معدل وفيات اأطفال  البيان

ة )  (‰اأقل من س
معدل وفيات اأطفال اأقل 

وات ) 5من   (‰س
معدل وفيات اأطفال اأقل  البيان

ة )  (‰من س
معدل وفيات اأطفال اأقل 

وات ) 5من   (‰س
1990 46.8 55.7 2008 25.5 29.7 
2000 36.9 43.0 2009 24.8 29.0 
2001 37.5 43.5 2010 23.7 27.5 
2002 34.7 40.2 2011 23.1 26.8 
2003 32.5 38.0 2012 22.6 26.1 
2004 30.4 35.7 2013 22.4 26.1 
2005 30.4 35.5 2014 22.0 25.6 
2006 26.9 31.6 2015 22.3 25.7 
2007 26.2 31.0 2016 20.9 25.4 

Source: ONS, Démographie Algérienne 2016, n° 779, p.p. 20-21. 

 

ة: -3 ة والذي يعد  التحصين ضد الحصبة لأطفال البالغين س صبة لأطفال البالغن س سبة للتحصن ضد ا بال
فيض معدل وفي قيق  من  %90أن يغطي أكثر من  ضروريات آطفال، والذي يعد من المؤشرا ضمن مؤشرات 

قيق ذلك. هودات كبرة ٓجل  طر، فقد سخرت وزارة الصحة   أجل وقف انتقال هذا امرض ا
                                                           

 .344شعبان فرج، مرجع سابق، ص.  1
2  ، ك الدو  data.albankaldawli.org/country/Algeria: ، متا  على اموقعيالجزائر ااقتصاد حول  إحصائياتالب
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صبة من  ة  %83لقد انتقل معدل التلقيح ضد ا ة  %92إ  1990س ة  %94ليصبح  ،2009س س
وات إ نقص الوع  عدم التغطية الكلية وتراجع نسب، ويعود السبب إ2016 ي لدى آسر التغطية ي بعض الس

صبة وغرها من اللا  قاحات ي بعض آحيان، وبعد امراكز إ جانب نقص هذ اللا  ،قاحاتبأمية التحصن ضد ا
اطق امعزولة اطق الريفية وام صبة . الصحية عن السكان ي ام وفيما يلي جدول يظهر نسبة التغطية بالتلقيح ضد ا

 .(2016-1990)خال الفرة 

ة(48)جدول رقم   : نسبة التلقيح ضد الحصبة لأطفال البالغين س
ة  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1990 الس

 92 91 83 81 84 81 83 80 83 (%التلقيح ضد الحصبة )
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الس

 94 95 95 95 95 95 95 92 88 (%التلقيح ضد الحصبة )
،  المصدر:    ك الدو  data.albankaldawli.org/country/Algeria ، متا  على اموقع:إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب

تائج احققة ي قطاع الصحة، إا أن الوضع الصحي للجزائرين قد تدهور ي اآونة على الرا  غم من ال
زائر من القضاء عليها ي سياساها الصحية آخرة، وهو ما يفسر عودة بعض آمراض القدمة  ت ا ال مك

ات م تهجة خال السبعي بييام رب، السل، الرمد ا  آوضاع ذ، وقد ساعدت عدة عوامل على ظهور هثل ا
 وهي:

 حذف معونات الدولة لأدوية، ما جعل أسعارها ترتفع بدرجة كبرة؛ -

ظيم، وال تشكل أساسا ارتفاع آتعاب الطبية ال ا تتوافق  - صوص عليها ي الت عموما مع التعريفات ام
 لتسديدات التأمن ااجتماعي؛

انية؛ -  مسامة امرضى ي مصاريف الفحص ي امستشفيات، بعد أن كانت هذ الفحوص 

فاض مبلغ العاجات ال يسددها التأمن ااجتماعي، حيث أثر ذلك على أصحاب الدخل الضعيف؛ -  ا

ضعف مويل القطاع الصحي، حيث أنه على الرغم من ارتفاع مستوى اإنفاق الصحي الوط إا أنه ا يزال  -
عكس على نصيب الفرد من اإنفاق الصحيول، بعيدا عن امستويات احققة ي بعض الد  ؛وهذا ما ي

 صحية؛اارتفاع امتزايد ي عدد السكان الذي م يصاحبه ارتفاع ماثل ي اهياكل ال -

ريطة الصحية  قدم التجهيزات والب - التحتية ونقص آسرة والعاملن ي القطاع الصحي، وعدم توافق نظام ا
ا الفئات الفقرة، فالفقر يؤدي إ  وااحتياجات امطروحة، هذ امعوقات ترفع من مسؤولية القطاع الصحي 

دمات الصحية، ما يؤد مل تكاليف ا  ي إ زيادة تفشي آمراض.عدم القدرة على 
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ظومة التعليميةثانيالفرع ال  : الم

يعتر قطاع التعليم من بن القطاعات آساسية ال تو ها الدولة اهتماما كبرا، ولعل أهم ما ميز التشريع 
انيته لك زائر هو إلزامية وإجبارية التعليم، إضافة إ  وات كاملة  6ل طفل بلغ امتعلق ميدان الربية والتكوين ي ا س

وات. 9ومدة   س
 الهياكل البيداغوجية أوا:

از  ،يعتر قطاع الربية والتعليم ما ي ذلك التكوين امه أحد أولويات الدولة ويتضح ذلك من خال إ
معر الوطن، وقد ارتفعت وترة اإ العديد من اهياكل البيداغوجية الربوية وية، وهو ما يظهر از خال الرامج الت

دول التا  .ا

جزة خال الفترة (49)جدول رقم  شآت التربوية الم  (2015-1999): حصيلة الم
شأة  المجموع 2015-2009 2008-2004 2003-1999 نوع الم

ية   التربية الوط
 المدارس اابتدائية -      
 كمالياتاإ  -      
 الثانويات -      

 
2443 
563 
232 

 
1535 
904 
321 

 
1036 
760 
593 

 
5014 
2227 
1146 

ي   التعليم والتكوين المه
ي -        معاهد التكوين المه
ي والتمهين -        مراكز التكوين المه
ية -        ملحقات المعاهد والمراكز المه

 
10 
58 
115 

 
9 
76 
128 

 
46 
155 
/ 

 
65 
289 
243 

 التعليم العالي والبحث العلمي 
 الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس -      

 
1 

 
5 

 
46 

 
52 

 .بيان السياسة العامة للحكومة الجزائريةبوابة الوزير آول،  - المصدر: ارجع إلى:
-  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2006-2008, n°39, édition 2009, p.p. 22-24; 

-  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p.p. 28-32. 

بارة امبذولة من طرف الدولة ي قطاع الربية والتعليم، وقد  دول السابق إ اجهودات ا تشر إحصائيات ا
از هذ باستام حوا  ، كما محت باستام (2003-1999) مدرسة خال الفرة 2443محت وترة اا

از لتستلم وزارة الربية  ،(2008-2004) مدرسة خال الفرة 1535 أما ي الفرة آخرة فقد تراجعت وترة اا
 ـما يقدر ب 2015/2016سي ادر ليصل عدد امدارس خال اموسم ال ،(2015-2009)مدرسة خال الفرة  1036

 مدرسة.  18588
سبة لإكماليات والثانويات فقد  از خال الفرةنفس الشيء بال ، (2015-1999) ارتفعت وترة اا

سبة للثانويات مثا بلغ عدد الثانويات امستلمة خال الفرة آخرةبف ثانوية  593 يقدر بـما  (2015-2009) ال
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 1658ثانوية بعد ما كان  2251 ـما يقدر ب 2015/2016الدراسي جديدة، ليصل عدد الثانويات خال اموسم 
 .2008/2009 الدراسي ثانوية خال اموسم

سبة لإكماليات استلمت مديرية الربية والتعليم خال الفرة إكمالية،  760ما قيمته  (2015-2009) بال
 إكمالية. 5339 ـما يقدر ب 2015/2016 الدراسي ليصل عدد اإكماليات خال اموسم

وذلك  ،(2015-2009) القطاع هياكل جديدة خال الفرةأما عن قطاع التعليم والتكوين امه فقد تزود 
ما يقدر  2015/2016 ليصل عددها خال اموسم ،مركز تكوين مه 155ومعهد جديد  46صوله على 

،  150بـ . 205ومركز تكوين مه  794معهد تكوين مه  ملحق معهد ومركز مه
سبة لقطاع التعليم العا فقد استفاد من  جامعة ومركز جامعي ومدرسة جديدة خال الفرة  46بال

امعي(2009-2015) جامعة ومركز جامعي  106ما قيمته  2015/2016 ، ليصل عددها الكلي خال اموسم ا
امعين  .ومدرسة امعية وامدارس امتخصصة فقد ارتفع عدد آساتذة ا امعات وامراكز ا باموازاة مع ارتفاع عدد ا

امعي  أستاذ خال اموسم 51299الدائمن من  امعي 55989ليصل إ  2013/2014ا  أستاذ خال اموسم ا
أستاذ دائم خال اموسم  1081واصل من ، وعلى العكس من ذلك تراجع عدد أساتذة التعليم امت2015/2016
امعي  امعيأستاذ دائم  761ليصل إ  2013/2014ا . وفيما يلي جدول يظهر 2015/2016 خال اموسم ا
 .ذلك

 (2016-2013): تطور عدد اأساتذة في الجامعة خال الفترة (50)جدول رقم 
 2015/2016 2014/2015 2013/2014 الموسم الجامعي

 الجامعة
 اأساتذة الدائمون -    
 اأساتذة المتعاقدون -    

 
51299 
2158 

 
53622 
2284 

 
55989 
1668 

 جامعة التكوين المتواصل
 اأساتذة الدائمون -    
 اأساتذة المتعاقدون -    

 
1081 
998 

 
761 
682 

 
761 
682 

Source :  ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 30. 

 

 القيد في التعليمثانيا: 
وات أحد أهم امؤشرات التعليمية وأكثرها دالة، إذ تشر  6يعتر معدل التمدرس لدى آطفال ذوي  التعليم: -1 س

زائر ة  %43فبعد أن سجل حوا  ،اإحصائيات أن هذا امعدل عرف تطورا ملحوظا ي ا  %93أصبح  1966س
ة  ، ما يضعها ي نفس مستوى بعض الدول امتقدمة،  1 2009/2010خال اموسم  %97.96ليبلغ  1999س

                                                           
زائر 1 قيق أهداف آلفية، ا زائر حول   .46 .، ص2010 ،تقرير ا
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كما يع أيضا أن اهدف "التعليم للجميع" امرافق لتعميم التمدرس قد حقق من طرف الدولة. وفيما يلي جدول 
تلف  .آطوار يظهر تطور عدد امتمدرسن وعدد آساتذة ي 

وات(51)جدول رقم   : تطور عدد التاميذ وعدد اأساتذة في مختلف اأطوار لبعض الس
 2015/2016 2013/2014 2010/2011 2008/2009 البيان

 عدد التاميذ
 ابتدائي -   
 متوسط -   
 ثانوي -   

 
3247258 
3158117 
974736 

 
3345885 
2980325 
1198880 

 
3730460 
2605540 
1499740 

 
4081546 
2614393 
1378860 

 عدد اأساتذة
 إبتدائي -   
 متوسط -   
 ثانوي -   

 
142332 
135744 
65598 

 
144885 
140098 
74550 

 
156737 
145655 
95382 

 
168230 
151044 
99746 

  Source :  - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2006-2008, n°39, édition 2009, p. 22 ; 

               - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2009-2011, n°42, édition 2012, p. 26 ; 

               - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 28. 

 
تلف آطوار  دول السابق ناحظ زيادة ي عدد التاميذ ي  ة، وباموازاة مع ذلك من خال ا ي كل س

ارتفع معامل التأطر، حيث ارتفع عدد آساتذة خال نفس الفرة، وترجع هذ الزيادات سواء ي عدد التاميذ أو 
زائرية بتحقيق برنامج التعليم للجميع عدد آساتذة أو عدد امدارس واإكماليات والثانويات إ ا كومة ا هتمام ا

 ي إطار آهداف اإمائية لألفية.
ب التسرب امدرسي أو عدم االتحاق بامدرسة من و  ،كما يتضح ااهتمام بالتعليم بصفة عامة السعي لتج

ة للعائات الفقرة ية ال تقدمها الدولة كل س  :1وال تتمثل أمها ي خال امساعدات امادية والعي
 %89تأمن اإطعام امدرسي ي الطور اابتدائي، حيث بلغت نسبة التغطية ي الشمال بـ  اإطعام المدرسي: -أ

ة  موع التاميذ ي س سبة 2014من  وب فقد بلغت ال . من جهة أخرى عرف نظام %100، أما ي وايات ا
ة  ما  2014نصف الداخلي ي طوري امتوسط والثانوي ارتفاعا ي عدد امستفيدين حيث بلغت نسبة التغطية ي س

زائر %54، وسجلت واية أدرار امعدل آكر للتغطية بـ %27يقارب  ، فيما سجل امعدل آضعف ي واية ا
 ؛%2بـ

قدية: -ب حة مدرسية تقدر بـ اإعانات ال ة  3دج لصا  3000حيث يتم تقدم م  ؛2013ماين معوز ي س
اء موظفي القطاع؛ 4يستفيد من هذا اإجراء  مجانية الكتاب المدرسي: -ج  ماين تلميذ من امعوزين وأب
ة  2579859وقد استفاد من هذا اإجراء  مجانية اأدوات المدرسية: -د  ؛2011تلميذ س

                                                           
مية المستدامة في الجزائر، اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي، 1  .98-97ص. ص.  مرجع سابق، ما مكانة الشباب في الت
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ق -ه افات امدرسية من  ل المدرسي:ال ة  1052ارتفع عدد ا ة  5594إ  2000حافلة س ، 2014حافلة س
قل امدرسي.  واص لضمان ال  وقد م تشجيع البلديات على عقد اتفاقيات مع ا

ي: -2 فيما يتعلق بالتكوين امه والذي تضاعفت هياكله، وأصبح بذلك قطاعا هاما له وزنه ي  التكوين المه
زائر، ما له من تأثر مباشر على سوق العمل، وهو بدور عرف تطورا سريعا من  ظومة الربوية والتعليمية ي ا ام

دول التا يوضح ذلك. تمن، وا  حيث ام

ي: تطور عدد المس(52)جدول رقم   جلين في التكوين والتعليم المه
ة  المجموع التكوين عن بعد التكوين المسائي التمهين التكوين اإقامي الس

2000 162025 113141 14897 13501 303564 
2001 187413 119144 16610 10334 333501 
2002 185980 120165 17714 14938 338797 
2003 171043 120900 16636 14853 323432 
2004 225723 170968 22922 13771 433384 
2005 223758 198883 23874 20938 467453 
2006 210943 202579 20136 29866 463524 
2007 176052 183899 21179 31505 412635 
2008 261365 262460 25923 34204 583952 
2009 261117 254416 25112 41065 581710 
2010 219049 246570 20997 34897 521513 
2011 205184 244167 24879 38125 512355 
2012 200813 242667 27031 43404 513915 
2013 201660 254093 32229 41409 529391 
2014 202731 296232 33796 35778 568537 
2015 208553 333599 33181 38221 613554 

 الديوان الوط لإحصائيات المصدر:

دول ناحظ تضاعف عدد الطلبة امسجلن ي التكوين والتعليم امه حيث انتقل من  من خال ا
ة  303564 ة  613554ليبلغ  2000مربص س بن س  %102.12 ـقدر بدل زيادة عم ،2015مربص س

ص التمهن، التكوين امسا2015و 2000 ي والتكوين عن ئ، كما ياحظ أن نسبة الزيادة كانت جد هامة فيما 
على  %183.1، و%122.74، %194.85ما يلي  2015و 2000الزيادة بن س  بعد، حيث بلغت نسب

سبة للموظفن  ، وهذا يدل على رغبة امربصن ي اكتساب مهن تساعدهم على ولوج عام الشغل، أما بال التوا
تسبون إ التكوين امسائي والتكوين عن  بعد، فهم يرغبون ي التكوين من أجل احافظة على والعاملن والذين ي

ولوجي وآكادمي من جهة أخرى. اصب عملهم من جهة، وتطوير مهاراهم ماشيا مع التطور التك  م
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امعي  1103823بلغ عدد الطلبة امسجلن ي التعليم العا حوا  التعليم العالي: -3 طالب خال اموسم ا
امعي  1392705ليقفز إ  2008/2009 ، %26.17ـمعدل زيادة يقدر ب 2015/2016طالب خال اموسم ا

دول التا يوضح تطور عدد الطلبة وامؤطرين خال الفرة   .(2016-2008)وا

 (2016-2008) تطور عدد الطلبة والمؤطرين خال الفترة:(53)جدول رقم 

ة الجامعية  معامل التأطير اأساتذةعدد  المسجلين )تدرج وما بعد التدرج( الس
2008-2009 1103823 34470 32.2 
2009-2010 1093258 37688 29 
2010-2011 1138562 40140 28.36 
2011-2012 1154804 44448 25.98 
2012-2013 1192105 48398 24.63 
2013-2014 1190249 51299 23.20 
2014-2015 1241550 53622 23.15 
2015-2016 1392705 55989 24.87 

  الديوان الوط لإحصائيات المصدر:

امعين ي التدرج وما بعد التدرج، وي نفس الوقت ارتفع  دول ياحظ ارتفاع عدد الطلبة ا من خال ا
امعي  أستاذ خال اموسم 34470ددهم من عدد امؤطرين إذ انتقل ع أستاذ  55989ليصبح  ،2008/2009ا

امعي  سن معامل التأطر إذ  ،%62.43 ـمعدل زيادة يقدر ب 2015/2016دائم خال اموسم ا ونتيجة لذلك 
امعي طالب لكل أستاذ خال اموسم 32انتقل من  طالب لكل أستاذ خال اموسم  24ليصبح  2008/2009 ا
امعي  سن مستوى تأطر الطلبة2015/2016ا  وبالتا مستواهم العلمي. ،، وهذا يدل على 

امعة التكوين امتواصل فقد انتقل فيها عدد الطلبة امسجلون من  سبة  طالب خال اموسم  80873أما بال
 .%26.75ـمعدل زيادة يقدر ب 2015/2016طالب خال اموسم  102504ليصبح  ،2008/2009
 اإنفاق العام على قطاع التعليمثالثا: 

زائرية، وهذا فااهتمام هذا القطاع يتطلب يعتر قطاع  التعليم من القطاعات اهامة واإسراتيجية ي الدولة ا
تطور اإنفاق وفيما يلي جدول يظهر  .ٓنه حق مكفول لكل مواطن ،إمكانيات مالية هامة تقع على عاتق الدولة
زائر خال الفرة   .(2016-1990)على قطاع التعليم ي ا

 
 
 



مؤراتهاقع .........................................الفصل اخامس:........................................  مس تو امعيشة ي اجزائر 

321 

 

 (2016-2000): اإنفاق على التعليم خال الفترة (54)جدول رقم 
سبة من ميزانية  )مليار دج( نفقات قطاع التعليم  ال

 التسيير
سبة من ميزانية  ال

 التجهيز
سبة من الميزانية  ال

 الكلية للدولة
اتج  فقات من ال نسبة ال

 الكلية التجهيز التسيير المحلي اإجمالي
2000 180.29 41.80 222.09 18.68 14.40 17.69 5.39 
2001 190.13 56.07 246.20 22.73 13.49 19.67 5.82 
2002 229.28 65.79 295.07 21.83 12.91 18.92 6.52 
2003 247.83 71.42 319.25 22.58 11.64 18.66 6.08 
2004 267.92 84.09 352.01 22.33 11.68 18.33 5.72 
2005 309.18 75.84 385.02 25.77 10.11 19.74 5.09 
2006 324.35 118.78 443.13 25.27 8.81 16.84 5.2 
2007 348.62 159.07 507.69 22.14 7.76 14.01 5.42 
2008 418.73 162.17 580.90 20.75 7.04 13.44 5.24 
2009 554.85 241.93 796.78 21.39 9.31 15.35 7.96 
2010 592.55 283.46 876.01 20.88 9.38 14.95 7.28 
2011 820.48 540.75 1361.23 23.89 16.98 20.57 9.40 
2012 870.68 133.62 1004.30 18.89 4.74 13.52 6.34 
2013 940.88 273.13 1214.01 21.70 10.74 17.65 7.29 
2014 1017.04 243.86 1260.91 21.57 8.28 16.46 7.32 
2015 1097.78 250.81 1348.59 22.08 6.45 15.22 8.07 
2016 1126.57 159.76 1286.33 23.43 5.03 16.11 7.39 

، 2015-2000مالية في الجزائر للفترة دراسة تحليلية للبعد ااجتماعي للسياسة ال: ميسي قايدي وفطيمة حاجي، 2012إ  2000من  المصدر:
لفة،1، اجلد 2العدد جامعة زيان عاشور،  ،لة آفاق العلوم  ؛199ص. ، 2016 ، ا

 بااعتماد على قوانن امالية.  باحثةمن إعداد ال: 2016إ  2013من 

فقات التجهيز، ويرجع السبب ي  دول ياحظ اارتفاع الكبر ي نفقات التسير مقارنة ب من خال ا
اصب شغل ة بسبب خلق م ت  ذلك إ ارتفاع كتلة آجور ال تتزايد كل س جديدة ي قطاع التعليم، وهذا 

فقات الكلية فقد تضاعفت ب1ضغط عدد امتمدرسن امتزايد سبة لل -2000)مرة خال الفرة  5.79 ـ. أما بال

ة  222.09، حيث انتقلت من (2016 ة  1286.33لتصبح  2000مليار دج س ، ويرجع 2016مليار دج س
موية سالفة الذكر. ،القطاعالسبب ي ذلك إ ااهتمام امتزايد هذا   وإ تطبيق الرامج الت

                                                           
لة2015-2000 في الجزائر للفترة، دراسة تحليلية للبعد ااجتماعي للسياسة المالية ميسي قايدي وفطيمة حاجي 1 جامعة زيان  ،آفاق العلوم ، 

لفة،1، اجلد 2العدد عاشور،   .199، ص. 2016 ، ا

ة  الس
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اتج احلي اإما فقد انتقلت قيمته من  سبة من ال سبة لإنفاق العام على قطاع التعليم ك  %5.39أما بال
ة  ة  %7.39لتصبح  2000س ة  ، وقد بلغت أقصى قيمة له2016س سبة قدرت ب 2011س ويدل  ،%9.4ـب

 ذلك على ااهتمام امتزايد من قبل الدولة هذا القطاع.
تائج احققة إا أن قائص قطاع رغم كل ال زائر ا يزال يعا من العديد من ال تتمثل ي  ال التعليم ي ا

 اآي:
وعي، أي أنه ا يزال رلذي حصل ي قطاع التعليم هو تطو أن التطور ا - انب الكمي دون ال دون امستوى  ي ا

 ؛امطلوب
اتج احلي، حيث بلغت نسبة  - سبة لل سبة للموازنة العامة أو بال زائر بال تواضع ي نسب اإنفاق على التعليم ي ا

اتج احلي اإما خال الفرة  سبة  (2016 -2000)اإنفاق على التعليم من ال سبة %6.56ال ، غر أن هذ ال
عكس على نوعية التعليم وعلى نوعية رأس امال البشريتعتر متدنية مقارنة   ؛بالدول امتقدمة، وهذا ما ي

تويات الرامج من جهة أخرى، كما يبقى مستوى تكوين موظفي التعليم  - تراجع التعليم التق من جهة وتكثيف 
هم على ام زء آكر م  ؛ؤهات امطلوبةغر كاف ي الطورين اابتدائي وامتوسط، حيث ا يتوفر ا

هود امبذولة من طرف الدولة حو آمية حيث قدرت ب - ة  %26.6 ـارتفاع معدات آمية رغم ا  2008س
خفض إ  ة  %19.4لت سبة للبالغن ذوي  (2015-2005) خال الفرة %19.8 ـ، وقد قدرت ب2011س بال
ة  15الفئة العمرية   .أكثرفما س

 : السكنثالثالفرع ال

سن مستوى معيشة امواطن ومكافحة الفقر، عمدت الدولة إ تسهيل حصول امواطن على سكن  هدف 
دمات العمومية سن نوعية ا سن شروط حياة السكان ي كافة أرجاء الوطن من خال  ورفع عدد امساكن  ،و

از، باإضافة إ خفض العدد امتوسط ال يتم توصيلها باماء الشروب ومصارف الصرف الصحي وكذا الكهرباء والغ
 من آشخاص ي امسكن الواحد.
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 (2015-2005)عدد المساكن التي تم انجازها خال الفترة  أوا:
سن كومة بتخصيص العديد من صيغ هدف  استفادة للفئات ااجتماعية ذات ا معيشة امواطن قامت ا

خفض، واسيما ي إطار برامج  ات ااجتماعية التساميةالدخل ام ات الريفية والسك ات البيع عن  ،السك وسك
ار، وتتمثل هذ التدابر فيما يلي  :  1طريق اإ

ح مساعدة عمومية مباشرة تقدر ب - ار لذوي امداخيل ال تساوي أو تراو  قيمتها بن الضعف  700 ـم ألف دي
كي ال يتحمل امستفيد إ أربعة أضعاف آجر الوط آد امضمون،  فيض كلفة القرض الب فقط من  %1مع 

 نسبة الفائدة؛

سبة لذوي امداخيل ال تراو  بن  - أضعاف آجر الوط آد امضمون فيستفدون من مساعدة  6و 5بال
كي، حيث يتحمل ام 400 ـعمومية مباشرة مقدرة ب فيض كلفة القرض الب ار، يضاف إليها   %1ستفيد ألف دي

ضعف من آجر الوط آد  12و 7أيضا من نسبة الفائدة، ي حن يستفيد ذوي امداخيل ال تراو  بن 
كي فيض تكلفة القرض الب  من نسبة الفائدة؛ %3ويتحملون  ،امضمون من 

سبة للسكن الريفي فيستفيد ذو  - أضعاف آجر الوط آد امضمون  6امداخيل ال تراو  بن الضعف و يبال
ار 700 ـمن مساعدة عمومية مباشرة تقدر ب كي م ،ألف دي ق ي ااستفادة من قرض ب ر الفائدة يتحمل سيمع ا

ه  سبة لذوي امداخيل ال تراو  بن   %1امستفيد م سبة فائدة، أما بال ضعف آجر الوط آد  12و 7ك
اء سكن ريفي، فيستفامضمون والراغبن ي  كي إ مستوى يب فيض ي كلفة القرض الب من نسبة  %3دون من 

 الفائدة.

إ  2000سكن خال الفرة اممتدة من  3585572 ـرغم ما م استامه من مساكن جاهزة وال قدرت ب
از، 2017سبتمر  ية قيد اإ  قائما، ويرجع السبب يزال  إا أن العجز ي السكن ما، 2وقرابة مليون وحدة سك

مو السكا السريع، ضعف القدرة الشرائية للمواطن،  و امدن، زيادة نسب الزواج ذلك إ ال زو  الريفي  ال
ات.  باإضافة إ سوء توزيع السك

ذ و  ، وفيما يلي جدول 1999هدف مواجهة إشكالية السكن م الشروع ي تطبيق برامج إسكانية واسعة م
جزة خال الفرةيظهر عدد ا  .(2015-2005) مساكن ام
 

 
                                                           

 بوابة الوزير آول، قطاع السكن. 1
كومة، سبتمر  2 طط عمل ا  .2017بوابة الوزير آول، 
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جزة خال الفترة (55)جدول رقم  ات الم  (2015-2005): تطور عدد السك
 2015 2014 2013 2012-2005 البيان

جزة ات الم  310267 334127 256616 1531518 عدد السك
:  المصدر:  ؛www.mhuv.gov.dzوزارة السكن والعمران، متا  على اموقع:   -ارجع إ

 www.ons.dzالديوان الوط لإحصائيات، على اموقع:  -                      

 

جزة خال الفرة ات ام سكن،   2432528 ـارتفاعا حيث قدرت ب (2015-2005) عرف عدد السك
ز خال الفرة  ها أ هود امبذولة من طرف الدولة للخروج من أزمة ا(2009-2005)كان مليون م لسكن . رغم ا

ات  جزةإا أن عدد السك  يرقى إ امستوى امطلوب بسبب الطلب امتزايد عليه. م ام

 الحصول على مصدر محسن للماء في الريف والحضرثانيا: 
حهم بيئة يعتر توفر اميا  ظيفة والصرف الصحي من العوامل الرئيسية لتوفر اإسكان امائم، فهو م ال

ية صحية جل  ،سك اب على صحة أفراد آسرة وقدرهم على العمل واإنتاج، ٓو عكس تأثرها باإ وال ي
خططات، فخال الفرة ااستجابة للطلب امتزايد على اميا قامت الدولة برصد مبالغ مالية ضخمة ي ظل ام

مليار دج أي ما  3415قدرت ااعتمادات امرصودة لتمويل برنامج تزويد السكان باماء  أ2017سبتمر -1999)
 .   1مليار دوار 43يزيد عن 

سبة للمخطط ال اموارد امائية  (2009-2005) بال ، جمليار د  127قدرت ااعتمادات امرصودة له ي 
از  ، وإعادة تأهيل  10وكان متوقعا من خاها ا  18شبكة للتزود باماء الشروب ي  18عمليات كرى لصرف اميا

از  ة، ا از  1150إضافة إ حفر  ،مشروع للتزود باماء الشروب والتطهر 1280مدي . 230بئر وإ  خزان للميا
از  (2014-2010) أما ي ظل الرنامج  25وسد  35فقد خصصت اعتمادات مالية هدف إ ا

ويل للميا ظومة  لية ميا البحر. ،م طات  ميع   وإهاء آشغال 
كومة حول احاور التالية (2019-2015)خال الرنامج  طط عمل ا  :2محور 

لضمان تلبية ااحتياجات من هذ اموارد، استمرار تعزيز سياسة تعبئة اموارد امائية التقليدية وغر التقليدية  -
اطق اهضاب العليا؛  وهدف هذ السياسة إ تغطية العجز امائي خاصة ي م

إعادة هيئة وعصرنة وتوسيع أنظمة السقي والري ي امساحات امسقية، وهذا قصد ضمان آمن الغذائي  -
از برنامج   ؛2019مليون هكتار هاية  2.1للوطن عقب ا

                                                           
 .2، ص. 2015، سبتمر والبيئةالسياسة الحكومية في مجال الموارد المائية بوابة الوزير آول،  1

 .6امرجع السابق، ص.  2

http://www.mhuv.gov.dz؛
http://www.ons.dz/
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وات الصرف الصحي - وكذلك إعادة تأهيل  ،إعادة تأهيل وتوسيع وعصرنة أنظمة توزيع اماء الشروب وق
اطق اآهلة بالسكان من الفيضانات؛ ماية امدن وام  وإنشاء اهياكل اموجهة 

 مة ي قطاع اموارد امائية والبيئية.كو تعزيز ا -

طط عمل قيق هذ آهداف م وضع  از  ومن أجل   ميسد جديد إضافة إ نزع الط 26يتضمن ا
هيز  10وآوحال من  از  680سدود، حفر و ة   2440بئر، ا طة معا از  ويا، ا كلم من آنابيب س

از   1680خزان، إعادة تأهيل  136و ويا، ا وات اماء الشروب س ة ميا مستعملة  60كلم من ق طة معا
 .1مع للصرف الصحي 6000و

ة للشرب، وذلك وفق معطيات  ،انطاقا ما سبق س ت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر ميا  س
 .التا شكلال

ة(20)شكل رقم   : نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر ميا للشرب محس
                                                                

 
 
 
 
 
 
 

:  المصدر:  ؛2017، سبتمر مخطط عمل الحكومةبوابة الوزير آول،  -ارجع إ
- who/unicef, joint monitoring program: for water supply and sanitation –coverage estimation improved 
drinking water in Algeria, 2017, www.wssinfo.org 

ا ملحوظا، فبعدما كانت تبلغ  س من خال الشكل أعا ناحظ أن نسبة تزويد السكان باماء الشروب قد عرفت 
ة  57.8% ، رغم أها عرفت بعض التذبذب خال هذ الفرة إذ 2017ي سبتمر  %98وصلت إ  1990س

ة  فض س ة  %85ما كانت بعد %81.1إ  2008ا ، وقد تزامن هذا التحسن مع زيادة حصة الفرد 2005س
ة  123اليومية من ميا الشرب، حيث انتقلت من   .2015لر ي سبتمر  178إ  2000لر س

 
 

                                                           
 .8-7امرجع السابق، ص. ص.  1
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 الحصول على مرافق سليمة للصرف الصحي ثالثا:
ا معترا س ظام سليم للصرف الصحي   %51.7فبعد أن كانت تبلغ  ،عرفت نسبة السكان اموصولن ب

ة  ة  %96 أصبحت 1987س ة 2015س ما بعد %92.7حيث بلغت  2006، إا أها عرفت تراجعا طفيفا ي س
ة  %93كانت  ةمقارنة ب 2017وتراجعت أيضا ي سبتمر  ،2002س ما كانت بعد %92حيث بلغت  2015 س

 ، وفيما يلي شكل بيا يظهر ذلك.96%

 على مرافق الصرف الصحي في الجزائر : نسبة السكان الذين يحصلون(21)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 

:  المصدر:  ؛2017، سبتمر مخطط عمل الحكومةبوابة الوزير آول،  -ارجع إ
- who/unicef, joint monitoring program: for water supply and sanitation –coverage estimation improved 
drinking water in Algeria, 2017, www.wssinfo.org 

 
زائر ي هذا اجال إ اارتفاع امستمر لسكان آرياف لف ا ات  ،ترجع أسباب  وكذا ارتفاع السك

ضرية. اطق ا  الفوضوية ي ام
رص الدولة على رفع نسبة التغطية بالكهرباء والغاز، فقد  وبغرض الرفع أكثر من امستوى امعيشي للمواطن 

ة  سبة للربط بالغاز فقد بلغت %99ما يقدر بـ  2017بلغت نسبة ربط البيوت بالكهرباء ي س  %55، أما بال
ة  .1خال نفس الس

  اإنفاق على قطاع السكن رابعا:
موية، يعتر قطاع  السكن من القطاعات اهامة ال أولت له الدولة أمية كبرة خاصة ي ظل الرامج الت

ال السكن مختلف صيغه، ما يضمن التكفل بكل  ويع العرض ي  سن معيشة امواطن من خال ت وذلك هدف 
در  ولتحقيق ذلك رصدت الدولة ، ج ي إطار القضاء على السكن اهشالطلبات امسجلة ما ي ذلك تلك ال ت

 وفيما يلي جدول يظهر تطور نفقات التسير والتجهيز امخصصة هذا القطاع. .إمكانيات مالية هامة

                                                           
فيذ برنامج رئيس الجمهوريةبوابة الوزير آول،  1  .35، ص. 2017، سبتمر مخطط عمل الحكومة من أجل ت
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 : اإنفاق على قطاع السكن(56)جدول رقم 
سبة من الميزانية  )مليار دج( اإنفاق على السكن  ال

 (%الكلية للدولة )
اتج المحلي  سبة من ال ال

فقات الكلية نفقات التجهيز نفقات التسيير (%اإجمالي )  ال
2003 19.04 69.54 88.58 4.96 1.69 
2004 4.12 75.17 79.29 4.13 1.29 
2005 4.69 61.47 66.16 3.39 0.87 
2006 4.92 131.07 135.99 5.17 1.6 
2007 5.89 283.7 289.59 7.99 3.1 
2008 7.35 312.73 320.08 7.4 2.9 
2009 9.94 230.03 239.97 4.62 2.41 
2010 10.67 270.54 281.21 4.8 2.35 
2011 13.18 240.56 253.74 3.83 1.74 
2012 18.20 295.55 313.75 4.22 1.94 
2013 15.51 194.07 209.58 3.05 1.26 
2014 19.45 127.54 146.99 1.92 0.85 
2015 22.6 293.68 316.28 3.57 1.89 
2016 21.30 469.78 491.08 6.15 2.82 

 بااعتماد على قوانن امالية. باحثةمن إعداد الالمصدر:      
 

دول ياحظ ضعف امخصصات امالية لقطاع السكن ي ميزانية التسير مقارنة مع ميزانية  من خال ا
ة  88.58التجهيز، وقد انتقلت امخصصات امالية الكلية هذا القطاع من   491.08لتصل إ  2003مليار دج س

ة  اتج  5.52 ـأي أها تضاعفت ب ،2016مليار دج س مرة خال هذ الفرة. أما حصة نفقات السكن من ال
ة  ة  %3.1ـب 2007الداخلي اإما فكانت ضعيفة نوعا ما حيث قدرت أقصى قيمة ها س لتعرف أد قيمة ها س

 . %0.85 ـب 2014
 
 
 
 
 
 
 

 ةالس
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 : خطوط الفقررابعال المطلب

د الفاصل بن الفقر والرفاهية  قدية لتحديد خط الفقر الذي يعر عن ا زائر على امقاربة ال تعتمد ا
 ااقتصادية.

  أنواع خطوط الفقر المستخدمة في الجزائر الفرع اأول:

تلف الدراسات ا التمييز بن العتبات التالية وال استخدمت بصفة عامة ي  د اآن مك  ،ال أجريت 
: دول التا  وال يظهرها ا

 "SA" خط الفقر الغذائي )الفقر المدقع( أوا:
اجات  الغذائية  سب خط الفقر الغذائي على أساس مستوى اإنفاق ااستهاكي الضروري لتلبية ا

زائري حوا الضرورية الدنيا، وهو ما يقابل با للفرد ي اليوم، كما قدرت التكلفة امالية لسلة  ةحرير  2100لتقدير ا
ريرات ب صول على هذ ا ة  2172ـامواد الغذائية ال مكن من ا دج  10943و ،1988 عامدج للفرد ي الس

ة عام  ة عام  13905لتصبح  ،1995للفرد ي الس تلف هذ العتبة بن سكان الريف 2000دج للفرد ي الس ، و
ة    .1وسكان امدي

ت هذ العتبة  ة  %5.7لقد بلغت نسبة الفقراء  ة  %3.1ووصلت إ  1995س فضت  ،2000س وا
ة  %2.7إ  ت 2005س فاض ي حد الفقر امدقع راجع إ ارتفاع عدد آسر ال بواسطة دخلها مك . هذا اا

رارية ال اجات الغذائية من خال رفعها لعدد السعرات ا ياة. من إشباع ا ها من البقاء على قيد ا  مك
 "SPG"خط الفقر العام )خط الفقر اأدنى(  ثانيا:

فقات الدنيا  ط بعن ااعتبار إضافة إ خط الفقر الغذائي ال ، هذ غر يأخذ هذا ا الغذائية مستوى أد
ط ا هم مستوى استهاك أقل من  ذينلفقر الغذائي، ويعتر آشخاص الالسلع غر الغذائية يتم إضافة تكلفتها 

د ب ،هذا أكثر فقرا ة  2791ـوقد قدر هذا ا ويا س ة  14827و 1988دج للفرد س ويا س . 1995دج للفرد س
د يقدر ب ،على ضوء ذلك ت هذا ا ة  3986200ـتبن أن عدد آشخاص الذين يعيشون   ،1995شخص س

سبة  ة 2من إما السكان %14أي ب سبة س فضت ال  %5.7، لتصبح 3من اجتمع %12.1إ  2000، وا

                                                           
1
 CNES, commissariat a la planification et a la prospective, la pauvreté en 2000 en Algérie, septembre 2004, p. 12.  

زائر،  2  .129. ، ص2002اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي، ا
3 Boulahbel Bachir, La dynamique de la pauvreté en Algérie, paupérisation des société magrébine, volume 4, 

CREAD, 2006, p. 88. 
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ة  فاض ي عد2005س ت خط . إن هذا اا د آد راجع لتحسن الظروف د آفراد الذين يعيشون  فقر ا
زائرية.  امعيشية لأسر ا

 خط الفقر اأعلىثالثا: 
ها. ليٓد التغرات ال تطرأ على مداخص هذ العتبة فئات هشة مهددة بالفقر كوها جد حساسة 

فقات ااستهاكية غر الغذائية مستوى أعلى عن تلك احددة ي خط الفقر  سبان ال يأخذ خط الفقر آعلى ي ا
ة  ، فحسب تقديرات الديوان الوط لإحصائيات لس دج للفرد  18191ـبحددت عتبة الفقر آعلى  1995آد

ة، ي حن ةأها حددت  ي الس ة 3125ـب 1988 س  .دج للفرد ي الس

ة  ت هذ العتبة س ة  %22.6وارتفعت إ  ،من اجتمع %12ـما يقدر ب 1988بلغت نسبة الفقراء  س
ة  %30لتبلغ  1995 ، هذا اارتفاع ي نسبة الفقراء وفق خط الفقر آعلى راجع إ كون آسر الفقرة 2000س

اجات آساسية غر ارتفعت تكاليف  اجات آساسية الغذائية، وإما إشباع ا استهاكها ليس فقط لسد ا
 الغذائية.

 خط الفقر الدوليرابعا: 
زائر من بن الدول ال تسعى  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوار واحد إ لتعد ا
صف، وهدف القيام بامقارنات الدولية ي  ال خطوط الفقر استحدثت خطوط فقر دولية ٓجل هذا اهدف، ال

اك خط فقر بدوارين يوميا. اك خط فقر مبلغ دوار واحد وه ي الفقر  وفيما يلي جدول يظهر تطور خطوط فه
زائر.  ا

 : تقدير خطوط الفقر في الجزائر(57)جدول رقم 
 LSMS 2005 2000دراسة ااستهاك  LSMS 1995 1988دراسة ااستهاك  خط الفقر مؤشر الفقر

 0.6 0.8 / 1.9 دوار 1 
SA 3.6 5.7 3.1 2.7 

SPG 8.1 14.1 12.1 5.7 
Source: CENEAP, Etude LSMS 2005, Alger, 2005. 

فاض نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوار يوميا، حيث انتقل من  دول ناحظ ا من خال ا
ة  1.9% ة  %0.6ليصبح  1988س ة  %0.5و 2005س ، ويرجع السبب ي ذلك إ تطبيق الرامج 2009س

فيض الفقر. سن مستويات معيشة السكان و موية ال أدت إ   الت
 
 

 معدل الفقر

   (%) 
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قدي في الجزائر بااعتماد على خطوط الفقر الفرع الثاني:  مستويات الفقر ال
زائر وفق خطوط الفقر، سيتم ااعتماد على ثاث ديد مستويات الفقر ي ا مؤشرات أساسية  ةبغرض 

 ومؤشر شدة الفقر ،أ�أ أو ما يسمى مؤشر عدد الرؤوس، مؤشر فجوة الفقر )�للفقر وهي: معدل الفقر )
، 2000، 1995، 1988) للدراسات ال أجريت حول الفقر وال اعتمدت على خطوط الفقر أ، ووفقا�)

تائج 2005 .أ جاءت ال دول التا  وفق ما يظهر ا

 (2000-1988) : تطور مستويات الفقر في الجزائر خال الفترة(58)جدول رقم 

  1988 1995 2000 
 المجموع ريفي حضري المجموع ريفي حضري المجموع ريفي حضري

 SA 2181 2165 2172 10991 10895 10943 13946 13849 13905 
SPG 2771 2809 2791 14706 14946 14827 19794 19692 19751 

 SA 1.9 5.2 3.6 3.6 7.8 5.7 2.9 3.4 3.1 
SPG 4.8 11 8.1 8.9 19.3 14.1 10.3 14.7 12.1 

 SA 24.8 75.2 100 31.1 68.7 100 54.9 45.1 100 
SPG 28.2 71.8 100 31.3 68.7 100 49.5 50.5 100 

 SA 0.2 0.6 0.4 0.4 1.0 0.7 0.44 0.54 0.5 
SPG 0.3 1.1 0.7 1.0 2.5 1.7 2.16 2.85 2.5 

 SA 10.5 11.5 11.1 11.1 12.8 12.3 15.2 15.9 15.5 
SPG 6.2 10 8.6 11.2 12.9 12.1 20.9 19.4 20.2 

 SA 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.12 0.14 0.13 
SPG 0.1 0.5 0.3 0.4 1.0 0.7 0.69 0.86 0.76 

 SA 210 639 850 504 1104 1611 523 429 952 
SPG 532 1353 1885 1274 2739 3986 1842 1876 3719 

     Source: Commissariat a la planification et la prospective, La pauvreté en Algérie, Alger, 2004, p. 13. 

 

ة: (59) جدول رقم  (LSMS) حسب الدراسة 2005 مستوى الفقر في الجزائر لس
 (%) (P2) شدة الفقر (%)(P1)فجوة )عمق( الفقر  (%) (P0)معدل الفقر  مؤشر الفقر

 9.2 22.7 8.2 حضري
 9.4 22.3 15.2 ريفي

 9.3 22.5 11.7 المجموع
     Source: CENEAP, étude LSMS 2005, Alger, 2005. 

 

 )معدل أو أثر الفقر( الفقرنسبة  أوا:
دول  .اط اجتمعيدعى كذلك بامؤشر الرقمي للفقر، وهو يقيس مدى انتشار الفقر بن أوس من خال ا

ة  زائرية هم فقراء %11.7ناحظ أن حوا  2005وباستخدام معامل اميزانية الغذائي لس  %8.2 ؛من العائات ا

ما  ضري بي  فتقيم ي الوسط الريفي. %15.2تقيم ي الوسط ا

 البـــــيـــــــــــــــــان

ة(  خط الفقر )دج/الفرد/الس

 (%) (P0)معدل الفقر  

 (%)توزيع الفقر   

 (%)(P1)فجوة )عمق( الفقر 

 (%) /P0 P1درجة الفقر 

 (%) (P2) شدة الفقر  

 عدد الفقراء باآاف   

خط 
 الفقر
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ط الغذائي ناحظ أن الفقر امدقع بلغ  ة  %3.6باستخدام معدل الفقر وفق ا لرتفع إ  ،1988س
ة  5.7% خفض إ  ،1995س ة  %3.1لي ة  %2.7و 2000س  .2005س

زائر انتقلSPG أما باستخدام خط الفقر آد )خط الفقر العام جد أن نسبة الفقراء ي ا ت من أ ف
ة  8.1% ة  %14.1لرتفع إ  1988س فضت إ 1995س ة  %12.1، م ا فاض إ  2000س لتواصل اا
ة  5.7%  .2005س

ة  ،من خال ما سبق زائر إ مستويات مرتفعة س وذلك بفعل  1995ناحظ ارتفاع معدات الفقر ي ا
زائر ادة ال عاشتها ا فاض  آزمة ااقتصادية ا جعت ي الفرة أسعار البرولأ وما رافقها من إصاحات، م ترا)ا

س موية من جهة أخر اموالية بسبب   .1ىن الوضعية ااقتصادية وامالية للباد من جهة، وتطبيق الرامج الت
 (�) فجوة الفقر ثانيا:

الفقر، ويصبحوا غر  يشر مؤشر فجوة الفقر إ حجم اموارد ال تسمح برفع آسرة الفقرة فوق خط
 أي حجم الدخول ال تساعد الفقراء للخروج من خط الفقر ويصبحوا غر فقراء.  فقراء.

سي احسوبة على  راف نفقات الفقراء عن عتبة الفقر ال دول السابق ناحظ أن معدل ا من خال ا
ة  احظ أن %22.5معدل يساوي  2005أساس معامل اميزانية الغذائي لس ، أما باستخدام خط الفقر امطلق ف

كمش ي  %0.7و %0.4حيث بلغت على التوا  (1995-1988)فجوة الفقر اتسعت ي الفرة آو  لت
وات اموالية لتسجل حوا  ة  %0.5الس  ، هذا باستخدام خط الفقر الغذائي.2000س

وات  أ فاماحظ���أما باستخدام خط الفقر العام آد ) أن فجوة الفقر عرفت ارتفاعا خال الس
، واماحظ هو أن عمق الفقر أكثر %2.5و %1.7، %0.7يث بلغت على التوا  2000، 1995، 1988

ضرية اطق ا اطق الريفية مقارنة بام  .2حدة ي ام
 (�شدة الفقر)ثالثا: 

الدخل، فكلما ارتفعت قيمة هذا امؤشر دل ذلك يعكس هذا امؤشر التفاوت اموجود بن الفقراء ي توزيع 
 على ارتفاع التفاوت بن الفقراء.

ةأ ل�تشر قيمة ) خيل العائات سي إ وجود تفاوت كبر بن مداباستخدام خط الفقر ال 2005 س
زائرية ) �ا ضري (%9.4) أ وهو نفسه تقريبا ي الوسطن الريفي9.3%= د استخدام  ،(%9.2) وا غر أنه ع

                                                           
مد، مرجع سابق، ص.  1  .241اعمر بوزيد ا
 .243امرجع السابق، ص.  2
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تن ��خط الفقر الغذائي ) احظ أن شدة الفقر عرفت ارتفاعا بن الس  %0.1ـحيث قدرت ب 1995و 1988أ ف
ة  ،على التوا %0.2و خفض س  .%0.13إ  2000لت

وات ���أما باستخدام خط الفقر العام )  1995، 1988أ فعرفت شدة الفقر ارتفاعا متواصا خال الس
زائرية الفقرة  ،على التوا %0.76و %0.7، %0.3ـب 2000و ة ما يع زيادة التفاوت بن العائات ا من س

اطق الريفية ٓخرى، كما يزداد التفاوت  .1أكثر ي ام

قدي، الفقر البشري والفقر متعدد اأبعاد في الجزائر  الفرع الثالث: تطور الفقر ال

قديأوا:   تطور الفقر ال
يها للعديد من الرامج الإن  موية سن الوضعية ااقتصادية للجزائر مع بداية آلفية الثالثة وخاصة مع تب ت
دول التا يظهر ذلكسابقة الذكر فاض وا ا معدات الفقر إ اا   .، أدت إ ا

 (2012-1988)خال الفترة " في الجزائر "SPGخط الفقر العام  :(22)رقم  شكل
 
 
 
 
 

 
Source: Gouvernement Algérien, Algérie 2ème rapport national sur les millénaire pour développement, 
Septembre 2010, p. 41.   

 
ة  %11.6ل هذ الفرة تراجع معدل الفقر العام من خا ة %5.2إ  2001س ما بلغت بعد 2012 س

ة  سبة ذروها س فاض يرجع بالدرجة آو إ  ،%22ـ ب 1995هذ ال هدته شرتفاع الذي ااوسبب هذا اا
 ،امطبقة من طرف الدولة لفائدة الطبقات الفقرة يةرامج ااقتصادال باإضافة إ ،أسعار احروقات خال هذ الفرة

سن امستوى امعيشي للمواطن.  ومن م 
 

                                                           
لة الدراسات 2014-1980خال الفترة ( VAR) ، محددات الفقر في الجزائر باستعمال نماذج أشعة اانحدار الذاتيبن جلول خالد 1  ،

 .49. ، ص2015ااقتصادية الكمية، العدد آول، 
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 تطور الفقر البشريثانيا: 
ظر إليه ،نفاقهإو اهن تلك الزاوية امتعلقة مستوى دخل الفرد أالفقر ي الوقت الرا لقد تعدى مفهوم   وأصبح ي

ر ال عملية توسيع ااعتبارمن زاوية أخرى، وال تأخذ بعن  وامستهدف هذا هو  ات للشعوب،قدرات التعليمية وا
مية القدرات البشرية من خال توفر فرص مائمة للتعليم  انب ت أن يتحصل اإنسان على حياة صحية وطويلة 

رات زائر امرتبة 1وزيادة ا ة  83، واحتلت ا مية البشرية لس فت  ،دولة 188من بن  2015حسب تقرير الت وص
مية الضمن الدول ذات  مية بشرية قدر برتفامبشرية الت تل امراتب آخرة ذات بعد 0.745 ـعة معدل ت ما كانت 

مية البشرية امتوسطة دول التا يوضح ذلك ،الت  .وا
مية البشرية في الجزائر للفترة(60)جدول رقم   (2015-1985) : مؤشرات الت

وات د  الس العمر المتوقع ع
ة( الوادة  )س

وات التعليم  س
ة( المتوقعة  )س

وات  متوسط س
ة( التعليم  )س

الدخل القومي نصيب الفرد من 
 (PPPS 2005) اإجمالي

مية البشرية  مؤشر الت
"HDI" 

1985 64.07 9.4 2.4 6.660 0.51 
1990 66.69 9.9 3.3 6.009 0.551 
1995 68.1 10.1 4.4 5.328 0.579 
2000 70.28 11.4 5.5 5.802 0.624 
2005 72.76 12.8 6.4 6.820 0.667 
2010 72.9 12.8 7.2 8.320 (PPPS 2008) 0.677 
2011 73.1 13.6 7.0 7.658 0.698 
2012 73.4 13.6 7.6 7.418 0.713 
2013 71.0 14.0 7.6 12.555 0.717 
2014 74.8 14.0 7.6 13.054 0.736 
2015 75.0 14.4 7.8 13.533 0.745 

وية في العالم من آمم امتحدة،  المصدر: مية البشرية الس  ، برنامج آمم امتحدة اإمائي، نيويورك.2016إلى  2010تقارير الت
وات با سبة للس ة  2015و 2014، 2013ل سب تعادل القوة الشرائية لس اتج القومي اإما هو   .(PPPS 2011) 2011نصيب الفرد من ال

 
مية البشرية خال الفرة  وات التعليم  ،(2015-1985)بااعتماد على مؤشرات الت د أن متوسط س

ة 9.4امتوقعة ارتفع من  ة 14.4إ  1985 ي س وات التعليم من ،  2015 ي س ة 2.4كما ارتفع متوسط س  ي س
ة 7.8إ  1985 اتجانتقل نصيب الفرد من ، كما 2015 ي س سب تعادل دوار  6.66من  اإما احلي ال

ة   ويرجع السبب ي ذلك إ ،2011لسنةسب تعادل القوة الشرائية دوار  13.533إ  2005القوة الشرائية لس
مو ااقتصادي امعتر بسبب ارتفاع أسعار البرول خال العشرية آخرةس ن الظروف س ما أدى إ ،ن ال
ص  .امكونات لتحسن مستوى امعيشة عتر أهمجتماعية ال تاا زائر على مكتسباها فيما  وقد حافظت ا

                                                           
مية البشرية، العدد أثر التحويات ااجتماعية على ظاهرة الفقر في الجزائردراسة قياسية كمال قويدري،  1 لة ااقتصاد والت ، 2015، ديسمر 12، 

 .136ص. 
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صف الثا من  مية البشرية على الرغم من آزمة اانعكاسية ٓسعار البرول ال انطلقت بداية من ال مؤشرات الت
ة   .2014س

مية البشرية إ قياس امستوى امتوسط لأبعاد  الثاثة وال تتمثل ي طول العمر، الصحة، يهدف مؤشر الت
رم قائص اماحظة  ،التعليم، وإمكانيات وضع مستوى معيشي  على العكس من ذلك يقيس مؤشر الفقر البشري ال

دول   .موا يظهر ذلكاي هذ آبعاد، وا
 (2012-1995)تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته خال الفترة  :(61)رقم  جدول

وات  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 الس

سبة امئوية مؤشر الفقر البشري  12.76 13.69 14.72 15.41 17.16 18.23 18.95 16.6 22.98 25.23 ال
سبة امئوية احتمال الوفاة قبل سن آربعن  / 6.1 6.3 6.5 5.71 5.83 6.03 6.39 7.84 12.13 ال

سبة  ة فما فوق 15امئوية معدل آمية لفئة ال  / 19.5 21 22.0 24.6 26.16 27.2 23.7 32.8 / س
سبة امئوية للسكان احرومن من اماء الشروب  / 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.1 2.00 ال

سبة امئوية لأطفال الذين يعانون من نقص الوزن  ال
وات 5آقل من   س

13.00 6.00 3.5 3.7 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1 / 

: إالمصدر:  وات من  2008، تقرير "CNES" اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي -رجع إ سبة للس  أ؛2007إ  1995)بال
وية في العالم من آمم امتحدة،  -            مية البشرية الس   اإمائي، نيويورك.برنامج آمم امتحدة ، 2012إلى  2008تقارير الت
 

س دول ياحظ أن مؤشر الفقر البشري عرف  ة  %25.23معترا حيث انتقل من  امن خال ا س
ة %12.76إ  1995 سن  ،%12.47 ـوبالتا تراجع الفقر البشري ب ،2012 س ويرجع السبب ي ذلك إ 
 :1امتمثلة ي همؤشرات

سبة امئوية احتمال الوفاة قبل سن آربعن من  - فاض ال ة  %12.13ا ة  %6.1إ  1995س  ،2011س
سن ظروف امعيشة بصفة عامة والتقدم الطي ي ذلك ويرجع السبب الوقاية ضد  والدور الفعال لرامج ،إ 

 ؛آمراض

سبة امئوية معدل آمية لفئة  - فاض ال ة فما فوق  15ا ة  %33.40من س ة  %19.5إ  1999س س
و آميةانشاط بر  وهذا راجع إ ،2011   ؛مج 

فاض نسبة السكان احرومن من اماء الشر  - ة  %22ب من و ا ة  %5إ  1995س وذلك راجع  ،2011س
ة للشرب وشبكة الصرف الصحي  ؛لتحسن ظروف السكن من خال ربطها بشبكة اميا الصا

                                                           
 .158فطيمة حاجي، مرجع سابق، ص.  1
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فاض نسبة آطفال الذين يعانون من نقص الوزن ٓقل من  - وات من  5ا ة  %13س  %3.1إ  1995س
ة  مل والوادة ،2015س سن ظروف متابعة ا امبكرة واجانية  اتوتلقي آطفال التلقيح ،وذلك راجع إ 

 بعد الوادة.

يثالثا:   مؤشر الفقر متعدد اأبعاد الوط
رمان اليقيس مؤشر الفقر م ها آشخاص آكثر عوزا تعدد آبعاد أنواع ا وهو يتجاوز الدخل  ،يعا م

قدي لقياس آشياء ال مية البشرية يفتقدها امعوزون ي وقت واحدال   .، ي آبعاد ال يشملها مؤشر الت
رمان ي وقت واحد، آشخاص الذين يعانون من أنواع عدة من ايبن مؤشر الفقر متعدد آبعاد عدد 

  .قدوهاآشياء ال يفوعدد 
ل احتواء وذلك من أج ،يراعي مؤشر الفقر متعدد آبعاد مط حياة آشخاص كبعد عوضا عن الدخل

ديد الفقر من حيث الدخلأامشاكل ال تطرحها مس دما يتعلق آمر بامعلومات  ،لة  وعدم جدوى هذ الطريقة ع
قدي للفقر ودليا جيدا ي  ،وعليه .أو الصحة أو التغذيةامرتبطة بالتعليم  يعتر هذا امؤشر مكما جيدا للقياس ال

ديد السياسات العمومية  د من الفقر.رااالال  وفيما يلي جدول يظهر تطور مؤشر الفقر متعدد آبعاد  مية إ ا
تن   .2012و 2006للس

تين (62) جدول رقم  2012و 2006: مؤشر الفقر متعدد اأبعاد للس
ي   الوسط الريفي الوسط الحضري المستوى الوط

شدة الفقر 
(%) 

نسبة الفقر 
(%) 

مؤشر الفقر 
 متعدد اأبعاد

شدة الفقر 
(%) 

نسبة الفقر 
(%) 

مؤشر الفقر 
 متعدد اأبعاد

شدة الفقر 
(%) 

نسبة الفقر 
(%) 

مؤشر الفقر متعدد 
 اأبعاد

2006 42.09 0.74 0.007 36.53 / / 42.84 / / 
2012 36.07 1.65 0.006 34.88 1.00 0.003 38.42 2.7 0.011 
مية المستدامة في الجزائر"، CNESاجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي "المصدر:   .66ص. ، 2016، 2015-2013 ما مكانة الشباب في الت

ة ا خاليتبن من  من السكان  %1.65أن نسبة  2012لتحقيق الوط متعدد امؤشرات الرابع لس
زائر ) ضري و %1يفتقدون لعدة أشياء ي ا بلغت شدة الفقر ال مثل و  ،ي الوسط الريفيأ %2.7ي الوسط ا

ه آشخاص ي الفقر متعدد آبعاد نسبة  سبة امتوسطة للحرمان الذي يعا م ي الوسط  %34.88) %36.07ال
ضري مقابل  وبلغ مؤشر الفقر متعدد آبعاد الذي مثل حصة السكان الفقراء  ،ي الوسط الريفيأ %38.42ا

رمان  ضري مقابل  0.003) 0.006متعددي آبعاد امعدل بشدة ا  .ي الوسط الريفيأ 0.011ي الوسط ا
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تائج ال نشرت ي  تائج بال مية البشرية لس  الوط التقريرأظهرت مقارنة هذ ال  2009حول الت
ة  ،2010و ا ي مؤشر الفقر ) 2006وامستخلصة من التحقيق متعدد امؤشرات لس ي شدته أيضا و  ،أ%1.74س

ضري و %36.53) %42.09 ـال كانت تقدر ب  .1ي الوسط الريفيأ %42.84ي الوسط ا

 ااقتصادية الكلية على مستوى المعيشةالمتغيرات بعض المبحث الثالث: أثر 

ذ ااستقال مجموعة من التحوات، وتعرض للعديد من آزمات ما أدى  زائري م مر ااقتصاد ا
اة ال من  بالسلطات إ امضي ي سلسلة من اإصاحات ااقتصادية، وبرامج اإنعاش ااقتصادي، كوها الق

مو امستدام  قيق ال عكس آثار على مستوى معيشة آفراد.خاها يتم   الذي ت

مو ااقتصاديالمطلب اأول:   ال

والطاقة اإنتاجية احلية من جهة  ،يستخدم هذا امؤشر للدالة على مستويات التطور ااقتصادي من جهة
، وما يفضي إليه هذا الر  قيق الراكم الرأما طوي عليه ذلك من إمكانات على  قيق تقدم أخرى، وما ي اكم من 

 مستمر ي مستوى اإنتاج.
اذ قرارهم  مو ااقتصادي أحد أهم امؤشرات ال يستخدمها امستثمرون ي ا كما يعد مؤشر ال

مية ااستثمار. ول دون ت مو ااقتصادي غالبا ما   ااستثماري، فآداء الضعيف لل

مو ااقتصادي ومدى ولالفرع اأ  مساهمته في تحسين مستوى المعيشة: تطور معدل ال

تها  موية ال تب مو ااقتصادي أحد أهم آهداف الرئيسية ال حددت ي ظل الرامج الت يعد رفع معدل ال
ة  زائر انطاقا من س مو امسجلة قبل تطبيق هذ الرامج م تكن لتسمح بتحقيق 2001ا ، حيث أن معدات ال

مو ااولتوضيح أ ،امةانطاقة اقتصادية قوية ومستد دول التاثر الرامج على ال  .قتصادي مكن إدراج ا
 
 
 
 

 

                                                           
مية المستدامة في الجزائر "،CNES"اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي  1  .66.ص مرجع سابق، ،ما مكانة الشباب في الت
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مو ااقتصادي خال الفترة (63)جدول رقم  موية على ال  (2016-2000): أثر البرامج الت
ة خارج قطاع  PIBمعدل نمو  PIBمعدل نمو  الس

 المحروقات
مو السكاني مو ااقتصادي  معدل ال مو السكاني –معدل ال  معدل ال

2000 3.8 3.8 1.48 2.32 
2001 3.0 6.2 1.55 1.45 
2002 5.6 6.5 1.53 4.07 
2003 7.2 6.6 1.58 5.62 
2004 4.3 5.0 1.63 2.67 
2005 5.9 6.0 1.69 4.21 
2006 1.7 5.4 1.78 -0.08 
2007 3.4 7.0 1.86 1.54 
2008 2.4 6.7 1.92 0.48 
2009 1.6 9.6 1.96 -0.36 
2010 3.6 6.3 2.03 1.57 
2011 2.9 6.1 2.04 0.86 
2012 3.4 7.2 2.16 1.24 
2013 2.8 7.3 2.07 0.73 
2014 3.8 5.6 2.15 1.65 
2015 3.7 5.0 2.15 1.55 
2016 3.3 2.3 2.17 1.13 
:  المصدر:  ارجع إ

 ؛ dgpp-fm.org.dzوزارة امالية، على اموقع: -           
 www.ons.dz، على اموقع: 779، رقم: 2016ديموغرافيا الجزائرية الديوان الوط لإحصائيات،  -           

 

ا خال الفرة  س اتج احلي اإما  قيقي لل مو ا حيث انتقل من  ،(2003-2000)عرف معدل ال
ة  3.8% ة  %7.2إ  2000س ة  2003س خفض قليا س ويعود السبب ي هذا  ،%4.3حيث بلغ  2004لي

مو لكل من قطاع احروقات حيث سجل  فاض إ الراجع ي معدل ال ة  %4.2اا  %6بعدما كان  2004س

ة  مو خارج قطاع احروقات حيث بلغ  لكوكذ ،2003س ة  %5تراجع معدل ال ة  %6ما كان بعد 2004س س
اتج احلي اإما اارتفاع ليسجل عاود معدل م .2003 ة  %5.9و ال فاض  2005س ه سرعان ما عاود اا ولك
ة  بدرجة اد الذي شهد قطاع احروقات %1.7حيث بلغ  2006كبرة س فاض ا حيث بلغ  ،وذلك راجع إ اا

مو فيه  ة  %6.3بعدما كان  %1.2معدل ال  .2005س
اتج احلي ارتفع معدل مو  ة ددا بعد اإماال  %3.4لكن بشكل جد متواضع حيث بلغ  2006 س

ة  2008و 2007س  %2.4و خفض بشكل كبر س ، لي وهذا راجع إ  %1.6إ  2009على التوا
اد الذي شهد قطاع احروقات فاض ا  .%0.3 ـحيث سجل معدل مو يقدر ب ،اا

اتج احلي عاود معدل مو  ة  اإماال د  ،%3.6حيث بلغ  2010اارتفاع بداية من س ليبقى ي هذا ا
ة تقريبا إ غاية  .%3.3حيث بلغ  2016 س

http://www.ons.dz/
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اتج احلي اإما خال الفرة  ،على العموم وي معدل مو ال  امرتفع (2016-2000)ظل امتوسط الس
 .%3.67 السابقة الفرةنفس خال  مو نسبيا، حيث وصل متوسط معدل 

مو ااقتصادي دول )معدل ال انة آخرة من ا أ -من خال ا مو السكا ظرية  ،معدل ال سب ال و
سن مستوى امعيشةسو تامال مو السكا فهو يؤدي إ  دما يتجاوز ال مو ااقتصادي ع ي أما  ،ية ال مفادها أن ال

الة العكسية فإها تؤدي إ زيادة معدات الفقر وتردي  دول ياحظ أن الفرق  آوضاع امعيشية.ا ومن خال ا
اتج احلي بن معدل مو  تن  اإماال وات ما عدا الس مو السكا هو موجب ي أغلب الس ، 2009و 2006وال

سن مستوى امعيشة مو ااقتصادي هو ي صا  على إحداث مو اقتصادي ي كل  دروقا ،وهذا يدل على أن ال
دم مستوى امعيشةجااا  .ت ال 

مو سالتق :ثانيالفرع ال اتج المحلي اإجمالييم القطاعي ل  ال

. دول التا مو ااقتصادي نورد ا تلف القطاعات ااقتصادية ي إحداث ال  بغرض معرفة مسامة 

اتج المحلي (64)جدول رقم  مو إجمالي ال سب المئوية خال الفترة  اإجمالي: التقسيم القطاعي ل الحقيقي بال
(2000-2016) 

ة اعة قطاع المحروقات قطاع الفاحة الس اء واأشغال العموميةقطاع  قطاع الص  قطاع الخدمات قطاع التجارة الب
2000 - 4.6 04 1.9 6.4 7.6 2.1 
2001 12.8 - 1.9 5.1 5.2 4.8 1.9 
2002 - 1.2 3.9 4.7 10.3 6.8 3.9 
2003 19.5 8.5 2.4 5.6 5.2 2.9 
2004 5.4 3.0 2.8 9.4 6.4 2.3 
2005 2.3 5.7 3.4 9.8 9.7 1.6 
2006 8.1 - 3.0 3.5 13.0 6.4 3.2 
2007 2.5 - 0.9 3.0 8.9 10.1 3.6 
2008 - 3.8 - 3.2 6.2 8.7 8.6 6.4 
2009 21.1 - 8.0 8.5 8.5 7.7 7.4 
2010 4.9 - 2.2 3.4 8.9 7.3 5.7 
2011 11.6 - 3.3 4.2 5.2 7.3 5.5 
2012 7.2 - 3.4 5.1 8.2 6.4 4.1 
2013 8.2 - 6.0 4.0 6.8 8.5 3.9 
2014 2.5 - 0.6 4.0 6.8 8.1 4.4 
2015 6.0 0.2 4.8 4.7 5.3 3.6 
2016 1.8 7.7 3.8 5.0 2.9 1.5 

 dgpp-fm.org.dz وزارة امالية، على اموقع: المصدر:  
 

مو ااقتصادي حيث كانت معدات مو  اعة ي إحداث ال دول ياحظ مسامة قطاع الص من خال ا
كما أن معداها م تتأثر   ،خال نفس الفرة %4.16حيث بلغت ي امتوسط  ،(2016-2000)موجبة طول الفرة 

ة  فاض أسعار البرو  2014جراء توقف العديد من امشاريع بعد س  ل. وذلك بسبب ا
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دمات  اء وآشغال العمومية، التجارة وا سبة لقطاع الب معدات مو موجبة هي آخرى حققت  فقدبال
فاض أسعار البرول وتراجع دعم الدولة هذ القطاعات ي ظل  ،(2016-2000) الفرة خال غر أها تأثرت با

اء وآشغال العمومية تراجع معدل مو من  .(2019-2015)الرنامج  سبة لقطاع الب ة  %6.8فبال  2014س
ة  %4.7ليصبح  ة ، 2015س بسبب استمرار دعم الدولة هذا القطاع  %5حيث بلغ  2016لرتفع قليا س

ساس، واستمرار الدولة ي امشاريع ال انطلقت سبة للتجارة فقد تراجعت هي آخرى من  .ا ة  %8.1أما بال س
ة  %2.9ليصبح  2014 ة ، 2016س دمات فهو اآخر تراجع حيث بلغ معدل مو س ما يقدر  2014أما قطاع ا

ة  %1.5ليصبح  ،%4.4 بـ فاض أسعار البرول. 2016س  بسبب ا
اخية السائدة كبر بالظ  بشكل فهو يتأثر قطاع الفاحةفيما يتعلق ب عله عرضة ال روف الطبيعية وام

ادة، فخال  وات  موجبةقطاع الفاحة معدات سجل معدل مو  (2016-2000)الفرة للتقلبات ا ي أغلب الس
ة  زائر. ،2008و 2002، 2000ما عدا س فاف ال شهدها ا  وذلك بسبب ظاهرة ا

فاض الكبر ي أ قيق  ه أن الدعم اموجسعار البرول إارغم اا هذا القطاع ا زال معترا وذلك ي إطار 
اي على أداء هذا القطاع الذي  زائري، وهذا ما انعكس بشكل ا ويع مصادر دخل ااقتصاد ا ااكتفاء الذاي وت

مو ااقتصادي. اي على معدل ال  أثر بدور وبشكل ا
سبة ل حيث بلغت ي  (2005-2002)معدات مو موجبة خال الفرة حقق  فقد قطاع احروقاتبال

خفض معدا ،%5.28امتوسط  حيث سجل معدات مو سالبة بلغت  (2014-2006)ت مو خال الفرة لت
ة  (%8-)أقصاها  ابية بداية من  ،2009س قيق معدات مو ا ة ليعاود   %7.7حيث بلغ معدل مو  2015س

ة  .2016 س

شاط ااقتصادي ثالثالفرع ال  : تطور القيمة المضافة حسب قطاع ال

ا معرفة مسامة القطاعات ااقتصادية  مو ااقتصادي على مستوى امعيشة، يتوجب علي ليل أثر ال بغرض 
 .وفيما يلي جدول يظهر ذلك ،ي رفعه
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سبة مئوية منباأسعار الجارية  : تطور حصة القيمة المضافة (65)جدول رقم  اتج المحلي اإجمالي ك في  ال
 (2016-2001)خال الفترة  الجزائر

وات  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس
 45.1 43.7 45.6 44.4 37.8 35.6 32.8 34.0 قطاع المحروقات

 القطاعات اأخرى
ها:   الزراعة -م

اعة -        الص
 الخدمات -      

59.1 60.7 56.7 54.9 49.0 48.6 50.7 49.0 
9.7 9.3 9.8 9.4 7.7 7.5 7.6 6.6 
7.4 9.2 6.7 6.2 5.3 5.3 5.1 4.7 
6.7 6.5 10.5 9.8 8.4 8.0 8.5 9.8 

وات  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس
 17.38 18.9 27.01 29.83 34.16 35.94 34.7 31.0 قطاع المحروقات

 القطاعات اأخرى
ها:   الزراعة -م

اعة -        الص
 الخدمات -      

61.9 59.2 58.21 59.2 62.7 65.78 73.22 74.76 
9.3 8.4 8.11 8.77 9.85 10.27 11.67 12.3 
5.7 5.0 4.55 4.5 4.64 4.86 5.43 5.61 
12.2 13.5 16.3 16.34 15.32 15.91 17.2 17.18 

 بااعتماد على:باحثة المن إعداد  المصدر:
 dgpp-fm.org.dz وزارة امالية على اموقع: -  

- IMF Staff Country, Report n° 04/31, Février 2004, p. 41; 

- IMF Staff Country, Report n° 09/111, Avril 2009, p. 05; 

- La Banque d’Algérie, Évolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2010, juillet 2011, p. 160; 

- ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. p. 75-76; 

 
اتج احلي اإما طيلة الفرة  ة قطاع احروقات على تكوين ال دول ياحظ هيم -2001)من خال ا

ة (2012 سبة  2006، حيث بلغت أكر مسامة له س ة  ،%45.6وذلك ب بدأت  2011لكن بداية من س
ساب قطاعات أخرى اتج  ،مسامة هذا القطاع تراجع  حيث بلغت نسبة مسامة قطاع احروقات ي تكوين ال

ام  ة  %17.38الداخلي ا  .2016س
اتج احلي إن هذا الراجع ي نصيب قطاع احروقات ي تكوين  ساب قطاعات أخرى كان  اإماال  كان 

ة  %20.11حيث انتقلت نسبة مسامته من  ،قطاع التجارة أمها ة  %27.79 إ 2011س  .2016س
سبة لقطاع الزراعة بلغت نسبة مسامته ي خلق القيمة امضافة  ة  %9.7بال  %12.3ليصل إ  2001س

ة  اتج احلي اإما 2016س راجع أساسا إ ، إن هذا اارتفاع ي نسبة مسامة قطاع الفاحة ي تكوين ال
هوض هذا القطاع تهجة من قبل الدولة لل فاض أسعار البرول ي آسواق العامية  ،السياسة ام وخاصة ي ظل ا

تصف  ة بداية من م تائج احققة مرتبطة إ حد كبر بتساقط آمطار.2014س  ، كما أن ال
حيث انتقلت ، (2016-2000)ل الفرة ارتفعت كذلك نسبة مسامة قطاع خدمات اإدارة العمومية خا

ة  %6.1من  ة  %17.18لتصل إ  2000س وي يقدر ب 2016س ، من جهة أخرى ا %11.66ـمعدل مو س
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دودة حيث انتقلت مسامة هذا القطاع ي تكوين  اعي ضعيفة و اتج احلي اإماتزال مسامة القطاع الص ن م ال
ة  8.2% خفض إ  2000س ة  %5.61لت اعة آضعف ي تدفق الثروة، 2016س ، وبذلك تبقى مسامة الص

بية، إضافة إ  تجات آج تجات احلية مقارنة بام افسية للم ويرجع السبب الرئيسي ي ذلك إ ضعف القدرة الت
ارجية، وبالتا اك ااكتسا  شبه الكامل من طرف الواردات وعدم القدرة على ااستحواذ على آسواق ا  فه

اعي سيج الص اء ال اعة،  ،حاجة مستعجلة لاستثمار من أجل إعادة ب اذ إجراءات صارمة من أجل إنعاش الص وا
سبية ية على أساس امزايا ال اعية مب السوق احلية وزيادة العرض  احتياجات اهادفة أساسا لتلبية ،ووضع إسراتيجية ص

شطون والعمل بازدياد ااحلي، وهذا ي ظرف يتميز   . 1ستقرامغر لسكان ال
تلف  ،إضافة إ ما سبق زائري وحالة الركود ال يعانيها على مستوى  هاز اإنتاجي ا فقد تزامن مود ا

اعي بلغت نسبة استخدام القدرات  ،الفروع مع استخدام غر اقتصادي للقدرات اإنتاجية سبة للقطاع الص فبال
ة  %50اإنتاجية  ة  %48بعدما كانت  2014س قدرات اإنتاجية ي الي امقابل بلغت نسبة استغال  ،2001س

اعة ام ة  %49عملية التحويلية قطاع الص ة  %44بعدما كانت  2014س  .        20012س
اعة مركودي يع بأن قطاع إن هذا الوضع ال   ستجب لْثار التحفيزية للطلب الفعال خصوصا السلع ي الص

بية  من خال حالة اإغراق  ابيا على ااقتصاديات آج ااستهاكية وسلع التجهيز، بل انعكس هذا الوضع ا
بية عن طريق الواردات.  الذاي لاقتصاد الوط بالسلع آج

مو ااقتصادي  زائري، إا أن معدات ال ها ااقتصاد ا على الرغم من ااختاات اهيكلية ال يعا م
ابياها خال ح تيجة للزيادة ال،  (2016-2000)فرة الافظت على إ صري رأس امال والعملك وذلك ، سبية ي ع

ا ، ما (2011-2000)باستغال الطفرة ال حدثت ي السوق البرولية العامية خاصة الفرة  عله مو توسعي با
ية بالشكل الذي يضمن احافظة باستمرار على نتاجية، وال م ترفع من القدرات اإغر القطاعات  اإنتاجية الوط

سن معيشة امواطن ي كل اجاات وتقليص الفقر ،مستوى معن إنتاج الثروات خارج قطاع احروقات  . 3وبالتا 
ة م تعجل بتصحيح هيكل ااقتصاد ا زائري، إن اإصاحات ااقتصادية امعتمدة والرامج اإنفاقية امر

مو امسجلة ظرفية وغر مستدمة، ففي  ،بل زادت ااختاات وتعمق اارتباط بقطاع احروقات عل معدات ال ما 

                                                           
، محاولة تطبيقية على ااقتصاد الجزائري :ع السحري لكالدوربمثلوية متغيرات ااقتصاد الكلي حسب المر عن البحث صا  الدين كروش،  1

شورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  .112. ص ،2016-2015 مذكرة دكتورا غر م
ي 2 ظرية التأثير البرامج ااستثمارية العامة على ، صا صا مو ااقتصادي وااندماج القطاعي بين ال ز ال مو كي المتوازن غير ية وإستراتيجية ال

مو ااقتصادي خال الفرة  ، ملتقى تقييم آثار برامج2014-2001للفترة  ، 2014-2001ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال
 .2013مارس  11/12، 1جامعة سطيف

 .171. ، صمرجع سابقمسعود ميهوب،  3
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ة  فاض أسعار البرول ال انطلقت بوادرها بداية من س وات كبرة انطاقا  2014ظل ا زائري  عرف ااقتصاد ا
ود  مو ااقتصاديبرنامج توطيد من إلغاء العديد من ب إضافة لسياسة التقشف اما والرفع  ،(2019-2015) ال
قدي لعجز اموازنة وارتفاع معدات التضخم، كلالكبر للضرائب والرسوم هذ  ، إضافة إ سياسة التمويل ال

لل اهيكلي لاقتصاد الوطمستوى معيشة امواطنعلى سلبيا  انعكست  وغرها اإجراءات  مكن . إن استمرار ا
. دول التا ويع ااقتصادي امدرج ي ا  تتبع أثر من خال تطور معامل درجة الت

ويع ااقتصادي في ااقتصاد الجزائري(66)جدول رقم   : درجة الت
ة  2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1997 الس

ويع ااقتصادي  0.62 1.03 0.96 1.6 1.55 1.08 0.81 1.17 0.69 درجة الت
 www.ons.dz :الديوان الوط لإحصائيات، على اموقع المصدر:

زائري خال فرة تطبيق برامج   ويع ااقتصادي إ تشو هيكلي كبر مس ااقتصاد ا يشر معامل درجة الت
زادت من ارتباط اإنعاش ااقتصادي، فعوض أن تقلص تلك الرامج من حجم الركيز على قطاع احروقات إا أها 

ويع والذي يفرض به أن يقرب أكثر من  ااقتصاد الوط بذلك القطاع لدرجة مبالغ فيها، فارتفاع معامل حاصل الت
 . 1الصفر، يدل على زيادة التبعية لقطاع احروقات، وبالتا لأسعار ال تتحدد قيمتها خارج نطاق التحكم احلي

تج أن ا ،من خال ما سبق  ة نست ذ س زائر يتميز م مو ااقتصادي ي ا  :2بثاث خصائص 2000ل
تجة للعمل  - مو مع أنه ناتج عن ضخ مبالغ كبرة ي استثمارات عمومية جديدة وليس نتيجة مشاريع م مدد ال

 ورأس امال؛
ام، هذا  - اتج الداخلي ا ب ضخ الكثر من امال لربح نقطة ي مو ال زائر مكلف إذ  مو ااقتصادي ي ا ال

فقات العمومية موها الدولة بواسطة إيرادات احروقات،  فقات العمومية، وهذ ال مو ناتج عن اارتفاع امعتر لل ال
زائر مثا  اتج الد %15فقد استخدمت ا ام خال س من ال  3لتحقيق نسبة مو أقل بـ 2005و 2004اخلي ا

 ؛%5مرات من هذا امعدل، أي حوا 
زائر هو مو عابر وهو مرتبط بالظرف البرو العامي، فكلما بقيت أسعار البرول مرتفعة   - مو ااقتصادي ي ا ال

خف دما ت مو، ولكن ع مو سيراجع.كلما كانت الدولة قادرة على مويل هذا ال فط فإن ال  ض أسعار ال

                                                           
 سابق.الرجع ام 1
ويع ااقتصادناجي بن حسن،  2 مية المستدامة في الجزائر: حتمية اانتقال من ااقتصاد الريعي إلى ت لة ااقتصاد واجتمع، العدد الت  ،5 ،2008 ،

 .28ص. 
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القة للقيمة   تج ي القطاعات ا ا أمية وضرورة ااعتماد على ااستثمار ام صائص يتبن ل من خال هذ ا
ارجية ال  قيق مو حقيقي ومستقر ا يتأثر مباشرة بتقلبات الظروف ا وليس ي القطاعات الريعية، وذلك من أجل 

 عليها.ا مكن السيطرة 

 المطلب الثاني: التشغيل والبطالة

اجحة مكافحة الفقر ورفع امستوى امعيشي، وقد ميز سوق الشغل  لول ال اصب الشغل أحد ا يعد توفر م
ة  ات إ غاية س صف الثا للثماني ذ ال زائر م بارتفاع كبر ي نسب البطالة وصلت ي بعض آحيان  1999با

زائر خال هذ الفرة وال ميزت براجع كبر ي ، %30إ ما يقارب  ادة ال عاشتها ا فآزمة ااقتصادية ا
يث تقلصت فرص  فاض أسعار البرول قد أدت إ بروز إختاات كبرة ي سوق الشغل،  حجم ااستثمارات وا

إضافة ما ترتب عن اإصاحات  العمل امتاحة بدرجة كبرة، وي نفس الوقت سجل تزايد كبر لطالي العمل،
طط إعادة اهيكلة الذي كانت أو نتائجه غلق مئات  زائر وشروعها ي تطبيق  ااقتصادية ال باشرها ا
ائية للتخفيف  كومة الشروع ي إجراءات وتدابر استث امؤسسات وتسريح آاف العمال، واستلزم هذا آمر على ا

 ا السلبية خاصة ي أوساط الشباب.من حدة البطالة انعكاساه

 وخصائصها : تطور معدات البطالة والتشغيل في الجزائرولالفرع اأ

 تطور معدات البطالة والتشغيل في الجزائر أوا:
زائر إذ انتقل معدل البطالة من  فيض معدات البطالة با موية ي  ة  %28.9ساهم تطبيق الرامج الت س

ة  %12.3إ  2001  وفيما يلي جدول يظهر ذلك. ،2017س
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 : تطور معدل البطالة وأهم المؤشرات المتعلقة بسوق الشغل في الجزائر(67)جدول رقم 
ة  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

شطة  10544 10315 9969 10110 9492 9470 8762 8568 8691 حجم العمالة ال
 حجم العمالة المشغلة:

 قطاع الفاحة -   
اعة -     الص
اء واأشغال العمومية -     الب
 التجارة والخدمات -   

6180 
873 
826 
617 
3864 

6229 
1312 
861 
650 
3406 

6684 
1412 
804 
800 
3668 

7798 
1617 
1061 
968 
4153 

8044 
1381 
1059 
1212 
4393 

8869 
1610 
1263 
1258 
4738 

8594 
1171 
1028 
1524 
4872 

9146 
1252 
1141 
1575 
5178 

9472 
1242 
1194 
1718 
5318 

 1072 1169 1375 1241 1448 1672 2078 2339 2511 حجم البطالة
شطة )  41.4 41.7 40.9 42.5 41.0 42.1 39.8 41.0 40.2 (%معدل العمالة ال

 37.2 37.0 35.3 37.2 34.7 34.7 30.4 29.8 30.5 (%معدل العمالة المشغلة )
 10.2 11.3 13.8 12.3 15.3 17.7 23.7 27.3 28.9 (%معدل البطالة )

ة   2017أفريل  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الس
شطة  12277 12117 11931 11453 11963 11423 10661 10812 حجم العمالة ال

 حجم العمالة المشغلة:
 قطاع الفاحة -   
اعة -     الص
اء واأشغال العمومية -     الب
 التجارة والخدمات -   

9736 
1136 
1337 
1886 
5377 

9599 
1034 
1367 
1595 
5603 

10170 
912 
1335 
1663 
6260 

10788 
1141 
1407 
1791 
6449 

10239 
899 
1290 
1826 
6224 

10594 
917 
1377 
1776 
6524 

10845 
865 
1465 
1895 
6620 

10769 
928 
1501 
1805 
6536 

 1508 1272 1337 1214 1175 1253 1062 1076 البطالةحجم 
شطة )  42.0 41.8 41.8 40.7 43.2 42.0 40.0 41.7 (%معدل العمالة ال

 36.8 37.4 37.1 36.4 39.0 37.4 36.0 37.6 (%معدل العمالة المشغلة )
 12.3 10.5 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 (%معدل البطالة )

Source: - ONS, Activité, emploi et chômage en avril 2017, n°785, aout 2017, p.12. 

              - www.dgpp_mf.org.dz 

دول ناحظ بأن فئة السكان العاملن قد ارتفعت خال الفرة  من  (2017-2001)من خال ا
ة  6180000 ة  10769000إ  2001س مو ي معدل %74.25 ـقدر بأي معدل مو  2017س ، إن هذا ال

ة  زائر بداية من س موية ال طبقتها ا ، ما يؤكد على أن الرامج 2001التشغيل يرجع بآساس إ تطبيق الرامج الت
 من اليد العاملة تشتغل ي القطاع العمومي. %60فأكثر من  ،سامت ي رفع عدد العمال

كان لرنامج دعم اإنعاش : على البطالة (2004-2001) تطبيق برنامج دعم اإنعاش ااقتصاديأثر  -1
اصب شغل جديدة ي إطار العمليات وامشاريع امدرجة ضمن الرنامج، وقد  ااقتصادي دور كبر ي إحداث م

ذت هذ امسامة شكلن أحدما مباشر  اصب العمل ال أحدثت ا اء من قطضمثل ي م اعي الفاحة، الب
ضمن الرنامج، واآخر  وآشغال العمومية، باعتبارما القطاعن الذين استفادا مباشرة من امشاريع والعمليات امدرجة

 باألف الوحدة:

http://www.dgpp_mf.org.dz/
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اصب الشغل ال م إنشاؤها ي القطاعات ال استفادت بطريقة غر مباشرة من الرنامج، وال  مباشرغر  مثل ي م
ا دماتملت القطاع الص  .    1عي وقطاع ا

فيض معدل البطالة،  اي لرنامج اإنعاش ااقتصادي ي  ا آثر اا دول أعا يتضح ل من خال ا
عامل أي بزيادة قدرت  7798000عامل إ  6180000حيث أدى تطبيقه إ ارتفاع حجم العمالة امشغلة من 

 عامل. 1618000 ـب
سبة مسامة كل قطاع   744000 ـي التوظيف، فاماحظ هو امسامة الكبرة لقطاع الفاحة بأما بال

صب عمل جديد اء وآشغال العمومية ب ،م عامل  289000 ـم قطاع التجارة ب ،عامل 351000 ـيليه قطاع الب
اعة ب  عامل. 235000ـ وأخرا قطاع الص

تلف القطاعات ااقتصادية ا فيض معدل البطالة، لقد كان لزيادة معدل التشغيل ي  اي ي  ٓثر اإ
ة  %28.9يث انتقل من  ة  %17.7ليصبح  2001س  .2004س

مو ااقتصادي -2 من خال : على البطالة والتشغيل (2009-2005) أثر تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال
مو ا تأثر الرنامج التكميلي لدعم ال دول السابق يتضح ل على معدات حجم العمالة ي القطاعات  ااقتصادي ا

اعة، إذ  اء وآشغال العمومية والص يث ساهم ي تزايد حجم العمالة لكل من قطاع التجارة، الب ااقتصادية، 
صب  925000م استحداث  فقدناحظ أن حجم اليد العاملة امشغلة قد ارتفع بشكل كبر ي قطاع التجارة،  م

اء وآشغال العمومية بيليه قطاع ا ،شغل جديد صب شغل، 506000 ـلب اعة فقد م استحداث  م أما قطاع الص
سبة لقطاع الفاحة ناحظ تراجعا ي حجم اليد العاملة  135000 صب شغل جديد خال نفس الفرة. بال م
صب شغل خال الفرة  139000 ـامشغلة ب  .(2009-2005)م

ة  8044000مشغلة من على العموم، لقد ارتفع حجم العمالة ا ة  9472000ليصبح  2005س ، معدل 2009س
اصب الشغل امستحدثة خال الفرة  ،%17.75 ـزيادة قدر ب حوا  (2009-2005)حيث وصل العدد اإما م

مو ااقتصادي أن يقلص من  1428000 صب شغل جديد، وهذا استطاع تطبيق الرنامج التكميلي لدعم ال م
يث انتقلت من  زائر،  ة  %15.3حجم البطالة ي ا ة  %10.2ليصبح  2005س  .2009س

دول ناحظ ارتفاع : على التشغيل والبطالة (2014-2010)أثر تطبيق البرنامج الخماسي  -3 من خال ا
ماسيالعمالة امشغلة خال فرة ت حجم ة  9736000، حيث انتقلت من طبيق الرنامج ا صب شغل س  2010م

                                                           
 .296-295شعبان فرج، مرجع سابق، ص. ص.  1
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ة  10239000لتصبح  صب شغل س وصل العدد اإما فقد  ،وعليه .%5.17 ـمعدل زيادة قدر ب 2014م
اصب الشغل امستحدثة  صب شغل. 503000م  م

سبة مسامة القطاعات ي التوظيف، فاماحظ هو مسامة قطاع التجارة فقط   لقي التوظيف وذلك بال
صب شغل جديد، أما بقية القطاعات فشهدت تراجعا ي حجم العمالة امشغلة 847000 حجم فقد تراجع  ،م

صب شغل خال 237000 ـقطاع الفاحة بالعمالة امشغلة ي  أما قطاع  ،(2014-2010)نامج فرة تطبيق الر  م
اء وآ فض حجم العمالة امشغلة بالب اعة فقد ا صب شغل  60000 ـشغال العمومية والص صب  47000وم م

.  شغل على التوا
زائر خال الفرة  ة  %10حيث انتقل من  (2014-2010)انطاقا ما سبق، ارتفع معدل البطالة ي ا س

ة  %10.6إ  2010  .2014س
مو ااقتصادي -4 دول : على العمالة والتشغيل (2017-2015) أثر تطبيق برنامج توطيد ال من خال ا

ة  10594000ياحظ ارتفاع حجم العمالة امشغلة من  صب شغل س صب  10845000لتصبح  2015م م
ة  ة  ،2016شغل س صب شغل. 10769000ـبحيث قدرت  2017لتشهد تراجعا س  شهدتعلى العموم لكن  م

صب شغل 175000ـزيادة ي حجم العمالة امشغلة حيث قدرت ب الفرة هذ  .جديد م
اعة ب سبة مسامة القطاعات ي التوظيف فاماحظ هو مسامة قطاع الص صب شغل  124000 ـبال م

اء وآشغال العمومية ب ،(2017-2015)جديد خال الفرة  صب شغل 29000 ـيليه قطاع الب م قطاع التجارة  ،م
صب شغل 12000 ـب صب شغل 11000 ـوأخرا قطاع الفاحة ب ،م  .جديد م

جم الكلي لليد  فاض الكبر ي ا راجع بآساس إ الظروف  العاملة امشغلة خال هذ الفرةإن هذا اا
ه من سيمال  ر ع فاض ي أسعار البرول، وما ا زائري من ا اسة للتقشف اما وضعف ي ر ها ااقتصاد ا

ديدة أدت إ توقف ش ،ااستثمارات ة خال فامرحلة ا موتوططط به كلي للمشاريع امر ، حيث م يد ال
 اإبقاء فقط على امشاريع ال شرع فيها قبل انطاق الرنامج.

ابية للرامج السابقة على مستويات التشغيل  والعمالة، إا أن هذا التأثر يبقى تأثرا على الرغم من اآثار اا
اعي العمومي الذي يعد القطاع الوحيد القادر على توفر فرص عمل  ظرفيا وغر مستدام، باعتبار أن القطاع الص

ال يعا  ظر للمشاكل اهيكلية والتمويليةحقيقية ودائمة، م يساهم بالشكل الكاي ي رفع مستويات التشغيل بال
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ها هذ اء وآشغال العمومية عبارة عن ض، كما أن معظم الفرص ال أنشئت ا القطاعم من قطاعي الفاحة، الب
ارجية ال فرص عمل مؤقتة، وتتأثر بشكل كبر مجموعة   :1ثر على أداء هذين القطاعن أمهاتؤ من العوامل ا

سبة للقطاع الفاحي - اخية بال  ؛مدى مائمة الظروف الطبيعية وام

اء وآشغال العمومية. - سبة لقطاع الب فذة من طرف الدولة بال  حجم امشاريع ام
 رخصائص البطالة في الجزائثانيا: 
صائص، تتمثل أمها فيما يليتتم زائر مجموعة من ا  :2يز البطالة ي ا

زائر بارتفاع نسبة آشخاص الذين يطلبون العمل ٓول مرة، ويقدر الطلب اإضاي للتشغيل  -  ـي ا
ة  186000 ة  478000و 2016ي س صب عمل ي س  ؛2015م

 ؛ارتفاع متوسط مدة البحث عن شغل -

زائر ا يتمتعون بأي تأهيل - أ، وهذا ما يصعب إدماجهم ي سوق %52.2) قرابة نصف العاطلن عن العمل ي ا
ما مثل فئة أصحاب شهادات  ،%24.1العمل، أما فئة أصحاب شهادات معاهد التكوين امه فهم مثلون  بي

 ؛من فئة البطالن %23.7التعليم العا 

ة أو أكثرأ حيث وجد أن  - زائر بكوها طويلة آجل )س هم ي بطالة  10بطالن من ضمن  6تتميز البطالة ي ا
 ؛طويلة آجل

ة )حوا  30مس البطالة بصفة أكثر الشباب آقل من  - هم يطلبون العمل ٓول 2/3وثلثن ) ،أ%80س أ م
 ؛مرة

ضر، وهذا  - شطون من لمس البطالة سكان الريف أكثر من سكان ا قص امعتر ي وسائل التشغيل للسكان ال ل
ه من ضغط على قطاع السكن و امدن سكان آرياف، وبالتا تغذية اهجرة تج ع  ؛وما ي

شطن زاد من حدة البطالة، حيث انتقلت بطالة اإناث أصبحت حقيقة، فزيادة دخول ام - رأة ضمن السكان ال
ش ساء من القوة العاملة ال ة  %19طة من يحصة ال ة  %21.4إ  1970س ة  %20.6و  1980س ، 2017س

 ؛وأغلبهن يتخذن من تعليمهن فرصة لانضمام إ سوق العمل وكسب دخل لأسرة

                                                           
 .197فطيمة حاجي، مرجع سابق، ص.  1
2  : مو، الدورة العامة العادية السادسة اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،  -ارجع إ قاش من أجل عقد ال اصر مطروحة لل تقرير حول ع

زائر، والعشرون  ؛57، ص. 2005، ا
قد العري،  -                دوق ال  ؛26، ص. 2003، التقرير العربي الموحدص

 ؛ 88-87صا  الدين كروش، مرجع سابق، ص. ص.  -               
     - ONS, Activité, emploi et chômage en avril 2017, n°785, Aout 2017. 
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التطور السريع لاقتصاد اموازي الذي يوظف عدد غر معروف من اليد العاملة من الشباب، ويعتر مصدر دخل  -
سبة هم، وإذا كان حجم القطاع اموازي ي الدول امتطورة يراو  ما بن  من ااقتصاد الوط فإنه  %20و %15بال

سبة بكل تأكيد سبة للجزائر يتعدى هذ ال  ؛بال

ديدة، فقد أصبحت نسبة الوظائف امأجورة امؤقتة )عقود عمل تسجيل  - دة متدهور كبر ي نوعية الوظائف ا
سبة  ة، إذ قدرت هذ الوظائف ب ة  %66.3ددةأ مهيم  %42.2مقابل  2006من الوظائف امأجورة الكلية س

ة   .1996س

اتج المحلي و إنتاجية العمل  الفرع الثاني:  اإجمالي لكل شخص عاملمعدل نمو ال

  : إنتاجية العمل ودورها في تحسين مستوى المعيشةأوا
مو ااقتصادي الرئيسية، وبالتا يع ها ورفعها مصدرا رئيسا تتعتر اإنتاجية عاما مهما من عوامل ال سي ر 

ات وغرها قة بن فرص العمل لذلك تعتر العا ،لتحقيق مكاسب عالية للعاملن ي شكل أجور وخدمات وتأمي
تجة والعمل الائق للجميعواإنتاجية وآجور مهمة جدا لتقييم التقدم احرز ي توفر العما مستوى ما يضمن  ،لة ام

صيب الفرد العامل من إما  ي مقبول.معيش ها ب زائر معر ع وفيما يلي جدول يظهر تطور إنتاجية العمل ي ا
اتج الداخلي اإما  ة)تعادل القوة الشرائية بآسعار الثابتة للدوار آمريكي لال  أ.2011 س

 (2016-2001)خال الفترة  تطور إنتاجية العمل في الجزائر: (68)جدول رقم 
ة  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

 46.88 48.18 46.7 48.53 48.21 51 50.12 49.53 متوسط إنتاجية العمل
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 50.78 49.69 48.43 46.93 48.09 47 46.58 46.18 متوسط إنتاجية العمل

،  المصدر: ك الدو  data.albankaldawli.org/country/Algeria على اموقع: ،إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب

دول السابق  زائر تعا من ضعف إنتاجية العملمن خال ا ويرجع السبب ي ذلك إ  ،ياحظ بأن ا
ةأ، باإضافة إ عي العمالة )البطالة امق افائض ااعتماد الكبر على القطاع العام ي التوظيف واإنتاج ما يسبب

دودية دور ي ااقتصاد اص و اميكية ااقتصادية للقطاع ا تراجع دور  سد الثغرة ال خلفها وعجز عن ،ركود الدي
ماية التجارية القطاع العام رغم الفرص ال أتيحت ح اائتمان ،له من خال نظم ا وتطبيق سياسات  ،وم

اصة  ها عدم مواكبة امؤسسات ا اص فرتبط مجموعة من امعوقات م وصصة. أما ضعف إنتاجية القطاع ا ا

 ألف دوار الوحدة:
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ديثة ي  ية ا ون اإنتاج واإدارة، ونقص تأهيل وتدريب العاملنللتطورات التق إضافة إ إختاات ااقتصاد  ،ف
 .1ي ضعف اإنتاجية اكبر   ابة ال تلعب دور اذوبيئة آعمال غر ا ،الكلي

زائر  سن اإنتاجية ي ا تاج إ بذل جهود كبرة تساهم فيها الدولة نفسها من خال ما تقر من إن 
ه من قوانن سياسات سن ظروف  ،وتس وتضعه من أنظمة إدارية ضرورية لتحسن نوعية التعليم والتدريب، و

ية  سن مهارات القوى العاملة لتواكب مسرة التحوات العلمية والتق دمات الصحية والضمانية، و العمل، وتطوير ا
يةبن اموارد البشرية و  امعاصرة، وهي على جانب كبر من آمية بسبب العاقة الوثيقة ستخدمة ي آنشطة ام التق

ية امتطورة كلما ارتفعت مستويات امعارف ومهارات اليد العاملةي ذااقتصادية، إ  .   2سهل تطبيق التق
اتج المحلي اإجمالي لكل شخص عامل: نياثا   معدل نمو ال

ابا بآداء ااقتصادي  ، إن هذا تتأثر أسواق العمل سلبا أو إ اتج احلي اإما مو ال الكلي وخاصة ب
 آثر يتم عر آليتن:

اتج ومدى استقرار واستدامته تج عن ذلك من توسع فرص العمل ي  ،تتمثل آو ي معدل مو ال وما ي
ونا إنتاجية كثيفة  مو ناتج من قطاعات تستخدم ف مو أي إذا ما كان ال ااقتصاد القومي، والثانية تتمثل ي تكوين ال

توى  ،العمل أم ا ا تأي أمية قياس  مو على زيادة معدل التشغيل، ومن ه وما يرتب عن ذلك من قدرة هذا ال
مو، وذلك للتعرف على ما إذا   التشغيل مو أو ما يطلق عليه كثافة التشغيل ي ال كان مو ااقتصاد القومي هو ي ال
 عمق مشكلة البطالة والعمل غر الرمي.يأم أنه مو با وظائف، ومن م  ،لق فرص العمل الكافية والائقةمو 

سي مو بقسمة التغر ال سبة لل ي عدد امشتغلن ي اقتصاد ما أو قطاع ما إ  تقاس مرونة التشغيل بال
مو ااقتصادي ذا كثافة  ك الدو يعتر ال اتج احلي اإما أو القيمة امضافة، ووفقا لبيانات الب سي ي ال التغر ال

اتج أقل من  سبة لل دما تكون مرونة التوظيف بال دما ت وذا ،0.4رأمالية ع كون امرونة كثافة من حيث العمالة ع
اتج ااميو . 0.83أكر من  سبة لل  .فيما يلي جدول يظهر مرونة التشغيل بال

اتج ااسمي :(69)جدول رقم  سبة لل  مرونة التشغيل بال
ة  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

 0.2 0.64 0.25 - 0.45 0.18 1.03 1.04 0.31 المرونة
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 0.17 - 0.77 - 0.99 1.88 - 0.55 0.27 0.07 - 0.29 - المرونة

دول رقم ) المصدر:  أ67و 63من إعداد الباحثة بااعتماد على معطيات ا
                                                           

مية المستدامة بالدول العربية بوزيد سايح،  1 شورة، جامعة أي بكر بلقايد، -حالة الجزائر–دور الحكم الراشد في تحقيق الت ، مذكرة دكتورا غر م
 .397، ص. 2013-2012تلمسان، 

 .398امرجع السابق، ص.  2
مية البشريةبرنامج آمم امتحدة اإمائي،  3 مية في الدول العربية نهج الت زء تحديات الت  .44، ص. 2009، مارس 1، ا
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تج للوظائف وإما هو كثيف  زائر غر م مو ااقتصادي احقق ي ا دول أعا يتضح أن ال من خال ا
، ويؤكد هذا على ضعف العاقة رأس امال، كما  ا مو ااقتصادي والبطالة ا يسران ي نفس اا أن تطور معدل ال
مو زائري الذي يعتمد بشكل   ااقتصادي الطردية بن ال والبطالة. ولعل السبب الرئيسي يرجع إ هيكلة ااقتصاد ا

اصب عمل بشكل كبر من شأنه أن يؤدي  ،كبر على إيرادات قطاع احروقات لق م والذي رغم أميته إا أنه ا 
مو ااقتصادي  فاض نسبة البطالة بفعل ال فيض كبر ي نسبة البطالة، نتيجة لذلك فااعتقاد السائد بتلقائية ا إ 

زائري وجهة للقضاء على البطالة عر يفرض مراجعة السياسة اموعليه،  .1احقق هو أمر غر مثبت ي ااقتصاد ا
لق فرص العمل الدائمة مو ااقتصادي ي امدى الطويل.   ،سياسات نشيطة  وال من شأها أن تؤثر بدورها على ال

مو وسياسات التشغيل لتخفيض نسب البطالة ٓن السياسات  ،كما يفرض أن يتم الفصل بن سياسات دعم ال
كو  ما آو تعتمد على اإنفاق ا ، بي اص ي ااقتصاد الوط ة ااستثمار ا مي والذي يزاحم ي مرحلة معي

اصب العمل. الق م  يفرض من سياسات القضاء على البطالة تشجيع ااستثمار ا

اصب الشغل ومكافحة البطالة ثاحد: تدابير دعم واستالفرع الثالث   وتقييمها م

ات القرن إن اهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف  هود مواجهة ظاهرة البطالة ال تفاقمت ي تسعي ا
قيق آهداف امرجوة اصب الشغل وغياب امداخيل من ، اماضي، استلزم توفر الشروط الازمة لضمان  ففقدان م

عد على آسباب آساسية لتد مستويات امعيشة وبروز ظاهرة الفقر، وي هذا اإطار وضعت الدولة إجراءات تسا
 .وترقية التشغيل واإدماج امه خلق امداخيل

اصب الشغل ومكافحة البطالة ثاحدتدابير دعم واست أوا:   م
ة الفعالة للبطالة والفقر، م  استحداث الرامج التالية: من أجل امعا

ية لدعم تشغيل الشباب الترتيب الخاص بدعم تشغيل الشباب: -1 وهي مؤسسة  ،تشرف عليه الوكالة الوط
عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة. م إنشاء هذ 

ة  فيذي رقم  1996امؤسسة س ت وصاية الوزارة امكلفة بالعمل 96/296مقتضى امرسوم الت ، ووضعت 
 .1والتشغيل

هاز تشجيع خلق  شاطات من طرف الشباب أصحاب امبادراتمن آهداف آساسية هذا ا  ،ال
ومن مهامها آساسية تقدم الدعم وااستشارة  ،امية إ ترقية تشغيل الشبابوتشجيع كل آشكال واإجراءات الرا 

                                                           
 .400. ع سابق، صج، مر سايح بوزيد 1
1
ية لدعم تشغيل الشباب    www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوط
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تلف مراحل امشروع، وإعام امستثمر الشاب بالقوانن امتعلقة  ٓصحاب امبادرات إنشاء مؤسسات مصغرة ي 
و  همممارسة ن واامتيازات امقررة ي جهاز امؤسسات  ،شاطه، وإباغ أصحاب امبادرات امقبولة بالدعم امم
از وضمان متابعة ومرافقة امؤسسات امصغرة امصغرة، وح ي حالة  ،أو بعد ااستغال ،سواء خال فرة اا

شاط  . 2توسيع ال
ح قروض بدون فوائد من قبل ص ية لدعم تشغيل الشباب، وهذا بغرض تقوم الوكالة م دوق الوكالة الوط

ح هذ القروض د م موعة من الشروط ع ب أن تتوفر   تتمثل فيما ،إنشاء مؤسسة صغرة أو متوسطة، ولكن 
 :3يلي

موعة من الشباب أصحاب امشاريع - شأ من طرف شاب مفرد أو   ؛مكن للمؤسسة امصغرة أن ت

د إيداع املفاتب أن ا يكون  - اصب عمل مأجورة ع  ؛الشاب أو الشباب يشتغلون ي م

د إيداع املف 35و 19ب أن يراو  سن الشاب بن  - ة ع صبن دائمن  ،س مع التعهد على خلق م
 إضافين؛

من امبلغ اإما لاستثمار امراد  %1ـتقدم الشاب مسامة شخصية ي شكل أموال خاصة تقدر ب -
دما يساوي أو يقل دما يفوق ااستثمار  %2، وجمليون د  5مبلغ ااستثمار عن  إحداثه أو توسيعه ع  5ع

و  من طرف الوكالة ي حدود دجمليون  10ويقل عن  دجمليون  من  %29، ويكون مبلغ القرض امم
سبة لاستثمارات ال ا تتجاوز قيمتها  سبة  %28ي اجموع، و جمليون د  5الكلفة اإمالية بال بال

 ي اجموع؛ ليون دجم 10وا تتجاوز  ليون دجم 5لاستثمارات ال تفوق قيمتها 

وحة  - فيض نسب الفوائد على القروض امم من قبل بإمكان الشباب أصحاب امشاريع ااستفادة من 
وك غرافية ال يتواجد فيها. ،الب طقة ا شاط وام  وقد حددت نسبة التخفيض حسب طبيعة ال

ة م استحداثه ي الترتيب الخاص بالعاطلين عن العمل: -2 دوق الوط للتأمن عن 2003 س ، يشرف عليه الص
اصب عملهم ٓسباب  ون بصفةدهاز على ماية آجراء الذين يفق، يعمل هذا ا"CNAC"البطالة  غر إرادية م

ة ى إعادة إدماج العاطلن عن العمل لاقتصادية، وع فاظ على الشغل، وي س هاز  2004وا مكانية إكرس هذا ا
هم بن  ة 50و 30مويل أنشطة العاطلن عن العمل الذين يراو  س   .س

 

                                                           
2
 .315. شعبان فرج، مرجع سابق، ص 
فيذي رقم  3 ريدة الرمية للجمهورية  2011مارس 6امؤرخ ي  11/103امرسوم الت وامتعلق بشروط اإعانة امقدمة للشباب ذوي امشاريع ومستواها، ا

زائرية، العدد   .21-18، ص. ص. 2011مارس  6، الصادرة بتاريخ 14ا
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ذ جانفي  دوق ي مباشرة مهامه فعليا م دوق هو التأمن ، وكا2006انطلق هذا الص شاط آول للص ن ال
شاطات لفائدة البطالن كما يلي دوق إ امسامة ي تطوير خلق ال  :  1على البطالة، كما توسعت مهام الص

شاطات ي إطار القرض امصغر - دوق  ،امسامة ي مويل ال وبشكل خاص من خال امسامات امالية ي ص
امة عن القروض امصغرة  ؛الضمان للمخاطر ال

لتأمن على البطالة، أو عن طريق مسامات لإمكانية امسامة ي مويل خلق نشاطات من طرف البطالن امؤهلن  -
 ؛ي تركيبة مالية خاصة مع امؤسسات امالية القروض التكميلية للمستفيدين من القرض امصغر، أو عن طريق امسامة

صص لل علىتطوير مراكز امساعدة  - ر، وهو فضاء  املن للمشاريع والراغبن ي مرافقتهم ي مسعاهم حالعمل ا
دوق الوط للتأمن على البطالة  ها ثاثة إ أربعة وايات. 13لق مؤسسات، وللص  مديرية جهوية تغطي كل م

ية لتسير القرض امصغر الترتيب الخاص بالقرض المصغر: -3 وال  "، ANGEM" تشرف عليه الوكالة الوط
فيذي رقم  كهيأة ذات طابع خاص، يتابع نشاطها   2004جانفي  22امؤرخ ي  04/14أنشئت موجب امرسوم الت

ك اربة الفقر واهشاشةوزير التضامن الوط وآسرة. وتشكل هذ الوكالة أداة لتجسيد سياسة ا ص   ،ومة فيما 
ظيم امعمول هما، ودعم ونصح ومرافقة ثوتتم ل مهامها آساسية ي تسير جهاز القرض امصغر وفق التشريع والت

ح سلف بدون فوائد، إباغ امستفيدين امستفيدين  فيذ أنشطتهم، م ذوي امشاريع امؤهلة من القرض امصغر ي ت
رص على احرام ختلف مللجهاز  جزها امستفيدون مع ا ح هم، ضمان متابعة آنشطة ال ي امساعدات ال م

ود دفاتر الشروط ال تربط هؤاء امستفيدين بالوكالة اجة لدى امؤسسات  ،ب د ا باإضافة إ مساعدهم ع
فيذ مشاريعهم ية بت  . 2واهيئات امع

موعة من التدابر امصاحبة لدعم القرض امصغر كالتخفيض ي نسب  اك  مركية وحقوق ه الرسوم ا
واتء من الرسم على القيمة امضافة، اإعفاتسجيل العقود،  ح إعانة مالية شهرية للتشغيل مدة ثاث س اإعفاء  ،م

، وغرها من اإجراءات ال  تصب ي خانة توسيع امشاريع ااستثمارية امؤقت من الضريبة على الدخل اإما
 .    3للتخفيف من حدة البطالة

ة  :"CPE"برنامج عقود ما قبل التشغيل  -4 ، وهو موجه لفئة الشباب 1998دخل هذا الرنامج حيز التطبيق س
ين السامين الذين تراو  أعمارهم بن  امعية والتق ة. 35و 19البطال من حاملي الشهادات ا  س

                                                           
 .180فطيمة حاجي، مرجع سابق، ص.  1
ية لتسير القرض امصغر  2  www.angem.dz/arموقع الوكالة الوط
 .316 .شعبان فرج، مرجع سابق، ص 3
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يهدف هذا الرنامج إ زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج امتحصلن على شهادات علمية ي سوق 
هائي  ،الشغل ربة تساعدهم على اإدماج ال حها إياهم عقد ما قبل التشغيل ي اكتساب  من خال الفرصة ال م

اصة، وتت ن لدى أصحاب العمل، وهم كل اهيئات وامؤسسات العمومية وا كفل الدولة بآجور آساسية للمد
تن، كما يستفيد امدمج  مع تكاليف التغطية ااجتماعية طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل الذي مكن أن يصل إ س

 . 1من نظام العاوات الذي يدفع من طرف صاحب العمل
فيذي رقم  برامج عقود اإدماج: -5 على إنشاء جهاز  2008أفريل  30امؤرخ ي  08/127نص امرسوم الت

هاز إ اإدماج ااجتماعي للشباب حاملي شهادات "DAIP"امساعدة على اإدماج امه  ، ويهدف هذا ا
ين السامين، ويرمي إ ترقية نشاطات  مية ذات امصلحة احلية، االتعليم العا والتق اطق الت سيما ي اجاات وام

اربة الفقر واإقصاء ذات التغطية غر الك  .2التهميشو افية أو غر امستغلة، باإضافة إ 
فيز اإدماج الدائم للشباب وهدف عقود اإدماج إ اصةض   ،من امؤسسات ااقتصادية العمومية وا

ت  واهيئات اإدارية العمومية على أساس عقد اإدماج، وقصد تفعيل جهاز امساعدة على اإدماج امه م وضعه 
ية للتشغيل  سيق مع مديرية التشغيل لكل واية، حيث يهدف  ،*"ANEM"تصرف الوكالة الوط ال تسر بالت

صب عمل دائم للشباب طال هاز إ تسهيل ااستفادة من م وامسجلن لدى شبكة الوكالة  ،ي العمل ٓول مرةا
ية للتشغيل على  اص وا، بإدماجهم أكثر ي القطيئستوى الواامالوط سيما عر برامج اع ااقتصادي العمومي وا

املي الشهادات بدون وظيفة، ويوجه إ ثاث فئات و تكوين  هاز اهتماما خاصا  تشغيل وتوظيف، حيث يو ا
، الشباب الش :وهم ية للتكوين امه ي امؤسسات الوط ين السامين خر باب حاملي شهادات التعليم العا والتق

يا، الشباب بدون تكوين وا  ية ومراكز التكوين امه أو الذين تابعوا تربصا مهي ي التعليم الثانوي للربية الوط خر
 .3تأهيل

 

                                                           
دوة اإقليمية عن دور في برامج وأجهزة التشغيل في الجزائر واإرشادعرض حول التوجيه مد قرقب،  1 والتوجيه امه ي تشغيل  اإرشاد، ال

 .11. ، ص13/07/2005-11الشباب، طرابلس، 
فيذي رقم  2 ريدة الرمية للجمهورية  2008أفريل  30مؤرخ ي  08/127مرسوم ت هاز اإدماج ااجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ا وامتعلق 

زائرية، العدد   .3. ، ص2008ماي  04، الصادر بتاريخ 23ا
* ANEM:  فيذي رقم ت وصاية وزارة العمل والضمان ااجتماعي، أنشئت موجب امرسوم الت  77-06هي مؤسسة عمومية ذات تسير خصوصي تقع 

ظيمه، ومن أهم امهام ال 2006فيفري  18امؤرخ ي  صيب العمال ومراقبة سوق العمل وتأطر وت ال ت ظيمها وسرها ي  دد مهام الوكالة وت ، الذي 
همع عروض وطلب :تتواها الوكالة ظيم وضمان التحكم ي وضع السوق الوط للشغل واليد ات العمل وربط العاقة بي .ا، ت  العاملة وتطور

 .317-316شعبان فرج، مرجع سابق، ص. ص.  3
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ترم بن  ،طالي العمل ي عام الشغل عر ثاث عقود لإدماجتتم آلية إدماج هذ الفئات الثاثة من 
 امصا التابعة لإدارة امكلفة بالتشغيل وامستخدم أو اهيئة امكونة وامستفيد، وتتخذ إحدى آشكال التالية:

 ؛عقود إدماج حاملي الشهادات، موجهة للفئة آو -

، موجهة للفئة الثاني -  ؛ةعقود اإدماج امه

 .إدماج، موجهة للفئة الثالثة / عقود تكوين -

ة 30هو برنامج موجه للشباب البطال آقل من  :"ESIL"برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية  -6 يقر   ،س
اصب تدعيمي ماعات احلية والوحدات ااقتصادية احلية، مساعدة الشباب  ةعليهم م موجهة لتعزيز قدرات ا

ية مدة تراو  مابن  وات 3وأشهر  6العاطل عن العمل على اكتساب خرات مه دج 2700مقابل مادي قدر  ،س
  .للشهر مع ااستفادة من التغطية ااجتماعية

مية ااجتماعية وك توت ة  امج ابتداءنالر  اتسير هذالة الت وقد عرف هذا الرنامج خلق  ،2002من س
ة  81793حوا  صب شغل س ة  65190وحوا  2006م صب ي س ، أما الغاف اما الذي خصص 2007م

اصب فقد كان على التوا لس  مليون دج،  2092.60مليون دج و 2376.96حوا  2007و 2006هذ ام
در  وذلك ابتدءا  "DAIS" برنامج أنشطة اإدماج ااجتماعي اإشارة إ أن هذا الرنامج قد عوض بآخر ميو
ة   .20081من س

فعة العامة ذات ااستعمال المكثف لليد العاملة  -7 هذا الرنامج ماثل : "TUP-HIMO"برنامج أشغال الم
لية من حيث  اصب ال يعرضها فهي مؤقتة، لرنامج التشغيل امأجور مبادرة  فئة امستهدفن، ومن حيث طبيعة ام

تلف من حيث  اصب الشغل امقرحة مثل أشغال الصيانة والرميم على مستوى البلديات، يتو على أنه  مضمون م
مية ااجتماعية. د تسير إ وكالة الت مية، وقد أس دوق ااجتماعي للت  مويل هذا الرنامج الص

قيق قيمة  ح الشبكات ااجتماعية، يرمي هذا الرنامج إ  فعة العامة اممولة م شاطات ذات ام اف ال
اص قصد تشجيع رو  امقاولة وإنشاء  اقتصادية مضافة من خال امشاريع، ويعتمد ي ذلك على القطاع ا

يث تقتصر هذ امشاريع على آعمال البسيطة ال ا يات عالية أو عتاد هام أو مؤسسات مصغرة،   تتطلب تق
ب أن تكون كتلة آجور تساوي على آقل  من تكلفة هذ امشاريع ال حددت  %60تكوين خاص، كما 

ار كحد أقصى.  وا ثاثة ماين دي

                                                           
مد، مرجع سابق، ص.  1  .259اعمر بوزيد ا
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فعة العامة  -8 شاطات ذات الم ة  ئأنش :"AIG"برنامج ال ة  1994س ذ س وكالة  1996وتكفلت بتطبيقه م
مية ااجتماعية  فهو  ،من بن أهم الرامج ال وضعت للتقليل من حدة البطالةهذا الرنامج يعد "، و ADS"الت

صول على سمي   .ل مؤقت وااستفادة من خدمات الضمان ااجتماعيدخح للبطالن با
الشباب الذين ليس هم يدخل هذا الرنامج ضمن الشبكة ااجتماعية، إذ يقوم على أساس نظام مساعدة 

فعة عامة مقابل ااستفادة من مبلغ شهري قدر  اصب شغل مؤقتة للقيام بأشغال ذات م ح هم م دخل، والذين م
ة  5000ـب ة  3000ما كان بعد ،2011دج س ، هذا 2000إ  1995دج للفرة من  2800و ،2001دج س

ااجتماعي. ونظم هذا الرنامج على شكل ورشات  باإضافة إ تسجيلهم ضمن امستفيدين من نظام الضمان
دمات الصحية والتعليمية ت إشراف البلديات للقيام بأشغال الصيانة وا ديد آجهزة والراث العقاري  ،عمل  و

ضري  .1ي الوسط الريفي وا
اصب الشغل في إطار ااستثمار:  -9 دمات هدف هذ الوكالة إ تشجيع ااستثمار من استحداث م خال ا

مية رو  امبادرة امقاواتية  ،ال تقدمها شاطات وت وتقرير امزايا الضريبية امرتبطة بااستثمار، وذلك باستحداث ال
سيد أكر عدد مكن من  اذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة امبادرين الشباب و د الشباب، وي هذا اإطار م ا ع

مية  ،امشاريع القابلة للتمويل اربة البطالة عن طريق ااستثمار ي إطار امخطط الوط للت وقد شرع ي عمليات 
مية. وتتمثل آهداف  ماسي للت الفاحية والريفية وبرنامج دعم اإنعاش ااقتصادي، والرنامج التكميلي وامخطط ا

ية لدعم وتشغيل الشباب ال رمها جهازي دو  "ANSEJ" الوكالة الوط وق الوط للتأمن عن البطالة الص
"CNAC"  قيق مويل حوا وي خال الفرة 17000ي الوصول إ  مع ، (2013-2009) مشروع كمعدل س

صب  55000تقديرات باستحداث أزيد من  ويا خال نفس الفرة.شغل م  مباشر س

اصب الشغل والحد من البطالة ثانيا:  نتائج جهود توفير م
سن  اصب هدف  زائر العديد من الرامج الرامية إ توفر م فيض الفقر، اعتمدت ا مستوى امعيشة و

فيض البطالة، وفيما يلي نتائج جهود أهم تلك الرامج.  عمل و
ي  تقييم برنامج التشغيل الكاسيكي -1 استفاد حوا  :"DAIP"وترتيب المساعدة على اإدماج المه

ية للتشغيل  155272 اصب العمل امستحدثة من طرف الوكالة الوط شاب من برنامج التشغيل الكاسيكي )م
"ANEM" اصة امعتمدة لاستثمار ، وعقود التوظيف "CTA" ، عقود التشغيل امدعمة"OPAP"، الوكالة ا

ة  تقل إ  2008امباشرأ ي س ة  392833لي سبة لرتيب امساعدة على اإدماج 2015شاب خال س . أما بال

                                                           
 .318شعبان فرج، مرجع سابق، ص.  1
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ة  164296فقد انتقل من  "DAIP" امه صب شغل س ة  660810إ  2008م صب شغل س إا  ،2011م
اصب ال ة شغأنه عرف تراجعا بعد ذلك حيث قدر عدد م صب شغل. م 95084ـب 2015ل امستحدثة ي س

 .وفيما يلي جدول يظهر ذلك
شأة الكاسيكية ): (70)جدول رقم  اصب الشغل الم والتوظيف المباشر( وترتيب  ANEM ،OPAP ،CTAم

ي "  "DAIPالمساعدة على اادماج المه
شأة من طرف: اصب العمل الم  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 م

ANEM 155272 170858 179821 181589 214812 260154 304383 338121 
OPAP / / 2018 6245 6425 9267 10822 12859 

CTA / 8027 16937 24188 41753 49076 47262 39445 
 2408 3892 / / / / / / 1التوظيف المباشر

DAIP 164296 277618 273141 660810 241993 138973 113417 95084 
 Source: - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2011-2013, n°44, édition 2014, p. 12; 

              - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 12. 

 

اصب الشغل المأجورة تقييم برنامج  -2  شاب خال الفرة 702565استفاد حوا  :"ESIL" محليةمبادرة بم
ة  ،(2006-2011) رنامج أنشطة اإدماج ـب 2008غر أن العمل هذا الرنامج توقف ليتم تعويضه ي س

  ."DAIS" ااجتماعي
وحة فقدر حجمها ب سبة للقروض امم وفيما يلي  .(2011-2006) مليار دج خال الفرة 36.44 ـبال

اصب العمل امستحدثة من طرف  اصب الشغل امأجورة جدول يظهر تطور م وكذا  "ESIL" ليةبادرة مبرنامج م
وحة.  القروض امم

شأة من طرف  (:71)جدول رقم  اصب الشغل الم اصب الشغل المأجورة م  "ESIL" مبادرة محليةببرنامج م
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

اصب الشغل  92838 90002 143414 129894 126266 120151 م
وحة )  13174.44 6930 4603.58 4441.95 3971.68 3321.33 دج( 106القروض المم

Source: - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2006-2008, n°39, édition 2009, p. 11; 

              - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2009-2011, n°42, édition 2012, p. 11. 

 

فعة العمومية لاستعمال المكثف  -3 ي إطار العمل : "TUP-HIMO"تقييم برنامج اأشغال ذات الم
فعة العمومية لاستعمال امكثف م استحداث  صب شغل خال الفرة  207227برنامج آشغال ذات ام م

وحة فقدرت خال هذ الفرة ب(2008-2015) وفيما يلي جدول يظهر  مليار دج. 104.33 ـ. أما القروض امم
 .ذلك

                                                           
 الصادرة من الوزير آول. 2014بتاريخ فيفري  1مقتضى التعليمة رقم  أنشئ 1
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شأة من طرف(72)جدول رقم  اصب الشغل الم فعة العمومية لاستعمال المكثف  : م برنامج اأشغال ذات الم
"TUP-HIMO" 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيان
اصب الشغل  43411 44827 36327 21987 16770 14012 15753 14140 م

وحة )  18708.78 19444.38 15705.51 9287.63 22350 6300 6235 6294.85 دج( 106القروض المم
Source: - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2009-2011, n°42, édition 2012, p. 11; 

              - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 13. 

 

شاب من  2492765استفاد حوا : "DAIS"تقييم برنامج ترتيب المساعدة على اإدماج ااجتماعي  -4
. إن ضخامة هذا الرقم بامقارنة مع الرامج السابقة تدل على أميته ي (2015-2011)هذا الرنامج خال الفرة 

اصب ال سبة للقروض ل.شغخلق م وحة ضمن هذا الرتيب فقد قدرت ب أما بال ار خال  190.37 ـامم مليار دي
  نفسها. الفرة

شأة من طرف (73)جدول رقم  اصب الشغل الم  برنامج ترتيب المساعدة على اإدماج ااجتماعي: م
 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اصب الشغل  523348 512818 502842 501788 451969 م
وحة )القروض   39730 39650 39650 39650 31692.84 دج( 106المم

 Source: - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2011-2013, n°44, édition 2014, p. 12; 

                - ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 12. 
 

ية لدعم تشغيل الشباب)تقييم برنامج المؤسسات المصغرة  -5 دوق التأمين و  "ANSEJ" الوكالة الوط ص
ية لدعم تشغيل الشباب "(:CNAC"من البطالة  باإضافة إ  "ANSEJ" لقد ساهم برنامج الوكالة الوط

دوق التأمن من البطالة  اصب الشغل، وي استحداث عدد معتر من  "CNAC"ص ي خلق العديد من م
دول التا يوضح ذلك  .امؤسسات امصغرة، وا

شأة من طرف (74)جدول رقم  اصب الشغل الم  برنامج المؤسسات المصغرة: م
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البرنامج
    : ANSEJبرنامج 

 مشاريع العدد  -     
اصب الشغل -       عدد م

 
10634 
31418 

 
20848 
57812 

 
22641 
60132 

 
42832 
92682 

 
65812 
129203 

 
43039 
96233 

 
40856 
93140 

 
23676 
51570 

 :CNACبرنامج 
 المشاريععدد  -     
اصب الشغل -       عدد م

 
2429 
5781 

 
4221 
9574 

 
7465 
15804 

 
18490 
35953 

 
34801 
59125 

 
21412 
41786 

 
18823 
42707 

 
15449 
37921 

Source: ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. p. 14-15. 

ي  دول ناحظ أن برنا دوق التأمن من البطالة من خال ا ية لدعم تشغيل الشبابو ص قد  الوكالة الوط
اصب  اسام ة شغل ي خلق م م  2015جديدة باإضافة إ مويل العديد من امؤسسات امصغرة، فخال س
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صب  51570استحداث  ية لدعم تشغيل الشبابجديد من طرف  شغلم كما م استحداث   ،الوكالة الوط
صب شغل من طرف  37921 دوق التأمن من البطالةم هاتن  امؤسسات ال م مويلها من طرفأما عدد  ،ص

سبة ل 23676 ـامؤسستن فقدر ب ية لدعم تشغيل الشبابمؤسسة بال مؤسسة من طرف  15449و ،لوكالة الوط
دوق التأمن من البطالة  .ص

ية لتسيير القرض المصغر  -6 اصب امستحدثة من طرف : "ANGEM"تقييم برنامج الوكالة الوط بلغ عدد ام
ة  د انطاقها فعليا س ية لتسير القرض امصغر ع صب  4994 ـما يقدر ب 2005الوكالة الوط وقدر عدد  ،لشغم

ة  ،مشروع 3329 بـ امشاريع اممولة اصب ال 2015أما ي س صب  126152ل ال م إنشاؤها شغفقدر عدد م م
ذ إنشائها إ غاية مشرو  84101عمل كما م مويل  اصب امستحدثة م  ـما يقدر ب 2015ع. وبذلك بلغ عدد ام

صب عمل 1145933 دول اموا يظهر ذلك. 763954وم مويل  ،م  مشروع خال نفس الفرة، وا

شأة من طرف(75)جدول رقم  اصب الشغل الم ية لتسيير القرض المصغر  : م  "ANGEM"الوكالة الوط
برنامج 

"ANGEM " 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 84101 117543 110702 146427 107611 51956 60734 42099 17231 22221 3329 عدد المشاريع
اصب الشغل  126152 176315 166053 219641 161417 77934 91101 63148 25847 33331 4994 م

Source: ONS, L’Algérie en quelques chiffres, Résultats 2013-2015, n°46, édition 2016, p. 14. 

 
 المطلب الثالث: التضخم والمستوى المعيشي

يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية ال تؤثر بشكل سلي على مستويات امعيشة، حيث ترز بوضو  آثار 
اقص قدرة هذ الفئات على ماية نفسها ، خصوصا ي ظلتمع ال توصف محدودية دخوهاعلى فئات اج  ،ت

 ومقاومة الضغوط التضخمية مقارنة مع فئات اجتمع آخرى ذوي الدخول امرتفعة.

 تطور معدات التضخم الفرع اأول:

فاضا كبرا  ة  عرفت معدات التضخم ا ات 2000س وات التسعي إذ بلغت  مقارنة ما وصلت إليه ي س
قد ويرجع السبب ، 0.3% دوق ال ود ااتفاقية امرمة مع ص زائر إ تطبيق ب ك ا وء ب فاض إ  ي هذا اا

ملها على ضرورة تطبيق سياسة نقدية انكماشية، هدف أساسا إ ضبط معدل التضخم،  ، وال نصت ي  الدو
قدية غر امباشرة ك قيق هذا الغرض من خال تطبيق أدوات السياسة ال صم، وسياسة وقد م  سياسة إعادة ا

ة  السوق امفتوحة باإضافة إ سياسة ااحتياطي اإجباري. غر أن معدات التضخم عرفت ارتفاعا كبرا بعد س
 ، وفيما يلي شكل بيا يظهر ذلك.2000
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 (2016-2000): تطور معدل التضخم في الجزائر خال الفترة (23)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 www.ons.dz على اموقع: لإحصائياتبااعتماد على معطيات الديوان الوط  من إعداد الباحثة المصدر:                  

 
مقارنة ما  (2016-2001) معدات التضخم لارتفاع خال الفرة ودةعمن خال الشكل البيا ياحظ 

ة  :، ويرجع %4.16، حيث بلغت ي امتوسط 2000وصلت إليه س  السبب ي ذلك إ
ارجية بسبب إرتفاع أسعار البرول - قدية الصافية ا  ؛الزيادة ي آرصدة ال

فيذ برنامج اإنعاش ااقتصادي اانطاق ي - مو ااقتصادي ،(2004-2001) ت  والرنامج التكميلي لدعم ال
مو  طيدوكذا برنامج تو  ،(2005-2009) كومي  ،(2014-2010)ال ها ارتفاع كبر ي اإنفاق ا وال نتج ع

فقات التسير ونفقات التجهيز؛ ،بشقيه ااستهاكي وااستثماري  والذي ترمته أحجام اإعتمادات الكبرة ل
ة  - سبة  2008اارتفاع الكبر ي حجم الكتلة آجرية خصوصا س ة  %24.19ب سبة مو  2011وس ب

كومة  ، هذ اارتفاعات30.85% اولة من قبل ا قيقي الفعلي ي  ية لسعر الصرف ا فيضات ضم ال واكبت 
كومي؛ زائرية إعطاء فعالية أكر لسياسة اإنفاق ا  ا

ة العمومية ال أدت إ ارتفاع معدل التضخم إ مستويات  - زي وك التجارية وكذا لدى ا فائض السيولة لدى الب
ة  فاض بعد ذلك إ  %8.9حيث بلغ  ،2012قياسية خاصة س ة  %2.92ليعاود اا ه عاود 2014س ، ولك
ة  %4.8اارتفاع حيث بلغ  ة  %6.4و 2015س فيض سعر صرف  ،2016س ويرجع السبب ي ذلك إ 

ار.  الدي

مو الاا    لل الذي أحدثته إسراتيجية ال التوازنية  تعلى إحداث سلسلة من ااختاا القائمة 1متوازنإن ا
فزا لاستثمار اذ قرارات ااستثمار، وما ترتب عليه ،تكون  اسبة ا من  اوعاما مساعدا على توفر الفرص ام

                                                           
ي، عن التفاصيل راجمزيد م 1 زية : صا صا ظرية الكي مو ااقتصادي وااندماج القطاعي بين ال  وإستراتيجيةتأثير البرامج ااستثمارية العامة على ال

مو غير المتوازن للفترة  مو ااقتصادي خال الفرة اه، ملتقى تقييم برامج ااستثمارات العامة وانعكاس2014-2001ال ا على التشغيل وااستثمار وال
 .2013مارس  11/12، 1عة سطيف ، جام2001-2014
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تدهور ي حصيلة القطاعات خارج قطاع احروقات، رافقه مو كبر ي الطلب الكلي الفعال. هذا الطلب الفائض 
ة  9.94انتقلت من غطته امستويات العالية من الواردات، ال  ة  40.47إ  2001مليار دوار س مليار دوار س

ة  58.58م  ،2010 خفض إ  2014مليار دوار س ة 46.73لت بسبب سياسة ، 1 2016 مليار دوار س
صف الثا من  اد ٓسعار البرول بداية من ال فاض ا زائر عقب اا ةالتقشف اما ال انتهجتها ا  .2014 س

ة إ إ  1997ن اعتماد الواردات لتغطية الطلب الكلي امفعل، يع التحول من التضخم الطليق احقق س
ة   .2001تضخم مكبوت بداية من س

ار الجزائري تدهور القدرة الشرائية الفرع الثاني:  داخليا وخارجيا للدي

قد قد أو قيمة ال ة در الق طوروفيما يلي جدول يظهر ت .يتسبب التضخم ي تدهور القدرة الشرائية لوحدة ال
زائر خال الفرة  قود ي ا  .(2016-2001)الشرائية لل

قود في الجزائر خال الفترة(76)جدول رقم   (2016-2001) : تطور القدرة الشرائية لل
  

ة  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس
 123.98 118.24 114.05 111.47 109.95 105.75 101.43 100.00 لأسعارالمستوى العام 

قود  0.81 0.84 0.88 0.90 0.91 0.94 0.98 1 قيمة ال
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 183.70 172.65 164.77 160.11 155.10 142.39 136.23 131.10 المستوى العام لأسعار
قود  0.54 0.58 0.61 0.62 0.64 0.70 0.73 0.76 قيمة ال

 www.ons.dz معطيات الديوان الوط لإحصائيات: بااعتماد على باحثةمن إعداد الالمصدر: 

قود  دول ياحظ أن قيمة ال ة  1.00انتقلت من من خال ا ة  0.54إ  2001س ، أي أن 2016س
قود فقدت تقريبا نصف قدرها الشرائية بن س  قود راجع أساسا  .2016و 2001ال فاض ي قيمة ال إن هذا اا

فيض باإ ،اارتفاع الكبر ي امستوى العام لأسعارإ  ار من أجل زيادة الصادرات سعر صرف ضافة إ  الدي
تيجة كانت ارتفاع  سن وضعية ميزان امدفوعات، وبالتا وخفض الواردات، ولكن ال معدات التضخم بدل 

 وفيما يلي جدول يظهر ذلك. سن سعر صرف العملة خارجيا.
 
 

 

                                                           
 www.dgpp_fm.org.dz  وزارة امالية على اموقع: 1

 % الوحدة:  2001 اأساس:

http://www.dgpp_fm.org.dz/
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 (2016-2010) أثر تخفيض سعر الصرف على التجارة الخارجية في الجزائر خال الفترة: (77)جدول رقم 
ة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الس

 109.47 100.46 80.53 79.38 77.55 72.85 74.39  $1مقابل سعر الصرف 

 27102 32699 58362 63660 69804 71427 55527 ( $الصادرات من المحروقات )مليون 

 1781 2063 2582 2165 2062 2062 1526 ($الصادرات خارج المحروقات )مليون 

 6.17 5.3 4.10 3.28 2.87 2.80 2.67 (%نسبة الصادرات خارج المحروقات )

 46727 51702 58580 55028 50376 47247 40473 ($الواردات )مليون 

 17844 - 17034 -      ($)مليون  تجاريميزان الالرصيد 

فط  44.7 52.81 . . . . . ($) سعر برميل ال

:  المصدر:  ارجع إ

ية لتطوير ااستثمار "بيانات  -         ؛  www.andi.dz/index.php/ar/startistiqueعلى اموقع:  "ANDIالوكالة الوط

 ؛ www.ons.dz :الديوان الوط لإحصائيات على اموقع -      
 .www.dgpp-fm.org.dz وزارة امالية على اموقع: -      

 

د ار خال الفرة و من خال ا فاض سعر صرف الدي من  انتقلإذ ، (2016-2011)ل ياحظ ا
ار 72.85 ة  دي ة  109.47إ  2011س ار س اد  1مقابل  2016دي فاض أسعار البرول ا دوار، وعلى إثر إ

ة  صف الثا من س ار، إذ  2014انطاقا من ال فيض سعر صرف الدي كومية إ  انتقلت بادرت السلطات ا
زائري من  ار ا ار ي جويلية  79قيمة الدي ار ي مارس  98.02إ  2014دي ار ي  105.98م إ  2015دي دي

ة  109.47 ليصبح، 2015سبتمر  ار ي س دوار، وقد م إجراء هذا التعديل هدف تقليص  1 مقابل 2016دي
د خفض سعر صرف العملة احلية،  حجم وقيمة العمليات ااسترادية على اعتبار أنه ترتفع أسعار امواد امستوردة ع

بية كما ستراجع أربا  تجات آج   امستوردون ما يدفعهم إ تقليل وبالتا يراجع الطلب احلي على ام
قدي من خال إصدار كمية  زائر من زيادة امعروض ال ك ا قد بب مستورداهم، ومن جانب آخر ستتمكن سلطة ال
باية البرولية امعتمد عليها ي  كومة تراجع حصيلة ا بية ما يعِوض ا قود القانونية امقابلة للعملة آج أكر من ال

1فقات العامة للدولةمويل ال
.  

زائري م تساهم ي الرفع من الصادراتعملية إن   ار ا ، فقد انتقل حجمها من فيض سعر صرف الدي
ة  62886 ة  34668إ  2014مليون دوار س ة  28883، ليصبح 2015مليون دوار س مليون دوار س

فاض الكبر ي حجم الصادرات2016 إ الراجع الكبر الذي شهدته أسعار البرول  ، ويرجع السبب ي هذا اا
زائرية تعتر هامشية على الرغم من  خال هذ الفرة، خاصة وأن مسامة القطاعات آخرى ي الصادرات ا

ها ة  ،س طط ، ما %6.17ما يعادل  2016إذ شكلت الصادرات خارج قطاع احروقات خال س يؤكد فشل ا

                                                           
1 Banque d'Algérie, bulletin Statistique Trimestriel n°32, Septembre 2015.  

http://www.andi.dz/index.php/ar/startistique
http://www.ons.dz/
http://www.dgpp-fm.org.dz/
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قيق أهم كومية ي  ويع الصادرات ا ظرية  ،. من جانب آخر1مقومات اإقاع ااقتصادي وهو ت احية ال من ال
زائرية  فاض قيمة الواردات ا دول السابق ياحظ ا فيض الواردات، وبالعودة إ ا فيض قيمة العملة ي  يساهم 

ة  58580من  ة  51702، لتصبح 2014مليون دوار س ة  46727م  2015مليون دوار س مليون دوار س
احية الواقعية ،2016 فيض قيمة العملة لكن من ال فاض الواردات إ  ارجية وإما إ  ،ا يرجع ا تقييد التجارة ا

ارجية بإصدار القانون رقم  حيث ،من خال وضع رخص ااستراد كومة بتقييد التجارة ا الصادر  15/15قامت ا
واهدف من وضع  ،لق بالقواعد العامة امطبقة على عمليات استراد البضائع و تصديرهاوامتع 2015جويلية  15ي 

ارجي وتوازن السوق ضمن سياسة ما فاظ على التوازن اما ا ارجية ئيةالقيود على ااستراد هو ا  ،ي التجارة ا
 .2وال تعتمدها الدولة مواجهة آزمات امالية ال يكون مصدرها عامل خارجي

فاض البسيط للواردات فقد سجل اميزان التجاري عجزا متتاليا خال    ونتيجة تراجع الصادرات الكبر واا
تن   مليون دوار. 17844و 17034بـ  2016و 2015الس

فيض سعر صرف الد   زائري م تساهم ي الرفع من الصادرات، وإما كان تأثرها وعليه، فعملية  ار ا ي
صبا على  بيةم قود القانونية امقابلة للعملة آج قدي من خال إصدار كمية أكر من ال ، ال زيادة امعروض ال

 .الوط ااقتصادتضمن تسير هياكل الدولة، وبالتا كان تأثرها امباشر هو الرفع من معدات التضخم ي 
قود  ي تد امستوى امعيشي لأسر داخليا وخارجيا لقد ساهم ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة ال

ها. زائرية خاصة الفقرة م  ا

 اأجر القاعدي والتضخمالفرع الثالث: 

زائر خال الفرة  درةلقد تدهورت الق فزيادة آجر ، (2016-2000)الشرائية لأجر القاعدي ي ا
اسب وارتفاع امستوى العام لأسعار : ،القاعدي ا تت دول التا  وهذا ما يظهر ا

 
 
 

                                                           
وس،  1 ة الموارد الطبيعية كأهم معوقات اإقاع رياض العي لتقى الدو الثا حول متطلبات اإقاع ااقتصادي ي ام ،ااقتصادي في الجزائرلع

فط، جامعة البويرة،  فطية ي ظل اهيار أسعار ال  .15 .ص ،2016نوفمر  29/30الدول ال

ة ، عيةعبد الرمان  2 ، 2016جوان ، 20لة معارف، العدد  على ااقتصاد الجزائري و آليات التعامل الحكومي، 2015آثار الصدمة البترولية لس
 .439ص. 



مؤراتهاقع .........................................الفصل اخامس:........................................  مس تو امعيشة ي اجزائر 

363 

 

 (2016-2001) : عاقة اأجر القاعدي بالتضخم في الجزائر خال الفترة(78)جدول رقم 
ة  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

 12000 12000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 اأجر القاعدي )دج(
 4.9 3.7 2.3 1.4 4.00 4.3 1.4 4.2 (%معدل التضخم )

ةا  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 لس
 18000 18000 18000 18000 18000 15000 15000 12000 اأجر القاعدي )دج(

 6.4 4.8 2.92 3.3 8.9 4.5 3.9 5.7 (%معدل التضخم )

 www.dgpp-fm.org.dz وزارة امالية على اموقع: المصدر: 

اتج عن ارتفاع معدات التضخم تلفة  ،إن هذا التدهور ي القدرة الشرائية لأجر القاعدي ال يتوزع بطرق 
فاض ي الق تمي إليها، وقد كان أهم ا شاطات ال تقوم ها القطاعات ال ت  درةعلى الفئات ااجتماعية حسب ال

-2001)خال الفرة الشرائية ذلك الذي مس فئة الوظيف العمومي، ال عرفت موا ضعيفا ي مستويات آجور 

اسب وارتفاع امس (2016  توى العام لأسعار.وال ا تت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgpp-fm.org.dz/
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 خاصة الفصل الخامس:
تصف  زائر بثاث مراحل أساسية: كانت البداية مرحلة ااستقال وإ غاية م مر مستوى امعيشة ي ا
مية  موية ال هدفت إ إقامة ت موعة من امخططات الت ظام ااشراكي وم تب  ات، حيث م انتهاج ال الثماني

موعة من السياسات ال اقتصادية شاملة اذ  معيشة السكان ومكافحة وى تساهم ي رفع مست، باإضافة إ ا
 الفقر.

تصف الثماني ابتداء زائر أزمة اقتصادية حادة كشمن م ، فت عن هشاشة ااقتصاد الوطات عرفت ا
اعي الذي غلبه القطاع العام، والذي كان يعتمد ال وضعف  ظل ي على إيرادات احروقات كمورد رئيسي.ظام الص
ارجي وفشل اإصاحات الذاتية،  ،الوضع الداخلي غر امستقر وشح اموارد اماليةهذا  وتضاعف خدمات الدين ا

زائر من انعكاساه، لدوليةوتزايد الضغوطات ا ن من الوضعية اا ىباشرة علامالسلبية  افقد عانت ا جتماعية للمواط
ظمات امالية الدوليةرقعته وانتشار الفقرحدة حيث    .، وخاصة ي ظل تب برامج التعديل اهيكلي بااتفاق مع ام

ة  زائـر بتبــ  1999ي سـ بــدأت أسـعار البــرول تعـرف ارتفاعــا ي آسـواق الدوليــة، وعلـى إثــر ذلـك قامــت ا
ـــة  موي ، م (2004-2001) رنـــامج اإنعـــاش ااقتصـــاديب ، كانـــت البدايـــةعلـــى امـــدى البعيـــدموعـــة مـــن الـــرامج الت

مـو ااقتصـادي ماسـيتـا  ،(2009-2005) الرنـامج التكميلـي لـدعم ال ميـة ا ، والـ (2014-2010) برنـامج الت
ـــذت مـــن  كـــومي أداة فعالـــة إ اإنفـــاقا مـــو،  إنعـــاشعـــادة ا والتكفـــل بالبعـــد ااجتمـــاعي ااقتصـــاد الـــوط ودعـــم ال

ميـة قصـد ل هـويلت اربـة الفقـر. ،قيـق التـوازن ا اصـب شـغل إضـافة إ  وقـد أثـرت هـذ الـرامج بصـفة  وكـذا خلـق م
تلف مؤشراته كتخفـيض نسـب الفقـر، ابية على مستوى امعيشة من خال التأثر على  الرفـع مـن نصـيب الفـرد مـن  إ

ــاتج القــومي، اصــب الشــغل ال ــدمات الصــحية، التعليميــة، تــوفر م تــائج تبقــى ظرفيــة وغــر ســن ا ...، إا أن هــذ ال
 مستدمة اعتمادها على اإيرادات البرولية بدرجة كبرة، كما أها ا ترقى إ امستوى امطلوب ي أحيان كثرة.
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 تمهيد:
 

قدية ك أثردراسة  تعتر  مستوى امعيشة على الكلية ااقتصادية ةالسياسأهم وسائل أحد السياسة ال
دل يزال ما وال ،الكلي ااقتصادي التحليل ي ةاهام امسائل أحد ظري أثر  .حوها قائما ا فبعد التحليل ال

قدية على مستوى امعيشة، وبعد  قدية اكل من التطرق لتطور  السياسة ال ومستوى امعيشة ي لسياسة ال
زائر حاول ي هذا الفصل القيام بالتحليل القياسي  ،ا قدية على س زائر مستوى امعيشة أثر السياسة ال ي ا

دار الذاي  هجية حديثة ي القياس ااقتصادي، وال تتمثل ي موذج اا الزم  لإبطاءبااعتماد على م
ر امطورة (ARDL)اموزع   .(تودا ياياموتو)مدى الطويل ي ا، باإضافة إ دراسة سببية قرا

 
 التالية: سيم هذا الفصل إ امباحثوبغرض اإمام أكثر موضوع الدراسة م تق

 أساسيات النمذجة القياسية بواسطة نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمني المبحث آول:

 ؛أARDL)الموزع  

 الجزائر؛ في المعيشة مستوى حدود على النقدية السياسة ٓثر قياسية دراسة المبحث الثاني:

 الجزائر. في المعيشة مستوى مؤشرات على النقدية السياسة ٓثر قياسية دراسة المبحث الثالث:
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أساسيات النمذجة القياسية بواسطة نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمني الموزع : ولالمبحث آ
(ARDL) 

ظرية فاهيمام أهم عرض سيتم اإطار، هذا ي مذجة ال دار موذج بواسطة القياسية لل  الذاي اا
هجية هذ مزايا أهم زابر إو  ،(ARDL) اموزع الزم لإبطاء ديثة ام  .ا

 الساسل الزمنية  ية: استقرار آولالمطلب 

ية )قبل دراسة أي موذج قياسي فإنه من الضرور  امتغرات( ي دراسة خصائص الساسل الزم
بؤ، و و  امستعملة ي التقدير ية تستعمل أغلب الت  الدراسات إختبار ديكي فولرلدراسة إستقرارية الساسل الزم

ظهر هذ ، حيث تphilip perronن واختبار فيليب برو   Dickey Fuller Augmentesعاموس
ديد ما إذا كان ه ية امستقرة أو غر امستقرة، وذلك من خال  اك جذر الوحدة ااختبارات الساسل الزم

ا عام زم يسمى لة وهذا ما مضلة إما ير امستقرة ليست حقيقإذ تكون العاقة بن امتغرات غ ،وا
دار الزائف أو امضل  .1لباا

 الساسل الزمنية تعريف وخصائص: الفرع آول

ية بأهاتعر  يث   ف السلسلة الزم  ، موعة من القيم مؤشر إحصائي معن مرتبة حسب تسلسل زم
موعة من امعطيات مثلة عر  ية يقابلها قيمة عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلة، أو هي  كل فرة زم

 الزمن امرتب ترتيبا تصاعديا.
ية غر مستقرة،  ية مستقرة وساسل زم ية؛ ساسل زم مكن التمييز بن نوعن من الساسل الزم

توي على مركبة  ة عن تطور مستقر، أي أها ا  اوتعتر السلسلة مستقرة إذا كانت نا عام وا على  ا
ا أن مستوياها تتغر مع الزمن دون تغر متوسطها تتذبذب حول وسط  ، مع أها2امركبة الفصلية، وهذا مع

ا زم فتكون  حساي مستقل عن الزمن، أما إذا كانت البيانات ي حالة ارتفاع أو هبوط ويعتمد على ا
ققت الشروط اآتية ية مستقرة إذا   :3السلسلة غر مستقرة. ونقول عن سلسلة زم

                                                           

سلوب دمج ارات جذر الوحدة و أوازنية طويلة آجل باستعمال اختبتحليل العاقة التعبد اللطيف حسن شومان، و علي عبد الزهرة حسن   1
 .176. ص ،2013، 9، اجلد 34العدد  ،لة اإدارة و ااقتصاد بغدادونماذج توزيع اإبطاء،  النماذج المرتبطة ذاتيا

زائر، الجزء الثاني :مدخل لنظرية القياس ااقتصاديصا تومي،   2 امعية، ا  .173، ص. 1999، ديوان امطبوعات ا
لة الكويت للعلوم  ،أ2012-.1990)أثر السياسة النقدية على إستقرار سعر الصرف آجنبي في العراق للمدة خليل كامل عيدان،   3

 .22-21 .، ص.ص2015 ،17ااقتصادية و اإدارية، جامعة واسط، العدد 
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 ؛∑µ (yt)=  ثبات متوسط القيم عر الزمن -

 الزمن؛ ثبات التباين عر -

(yt-µ)
2
=J

2∑ var(yt)= 

ية - فس امتغر معتمدا على الفجوة الزم  بن القيمتن K أن يكون التغاير بن أي قيمتن ل
(yt-k) و yt د التغاير سب ع  .وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي 

cov(yt- t-k(=∑)yt-u() t-k-u(= k 

 الساسل الزمنية  يةإستقرار  إختبار الفرع الثاني:

ية، ومن أهم هذ ااختبارات  د يهدف اختبار جذر الوحدة إ فحص خصائص الساسل الزم
 ن.إختبار فيليب برو و  عإختبار ديكي فولر اموس

 اختبار ديكي فولر الموسع أوا: 

عدم ترابط را من اختبار ديكي فولر البسيط، أنه يأخذ بااعتبار يعتر هذا ااختبار أكثر تطو 
ماذج التالية باستعمال ، |Ф1|>  1 على الفرضية البديلة (ADF) اأخطاء، ويعتمد إختبار ويتم تقدير ال

(MCO) طريقة امربعات الصغرى العادية
1: 

(1) φ j∆xt-j+1+ t …..  ∆Xt=pxt-1-∑  = 

(2) φ j∆xt-j+1+c+ t …..  ∆Xt=pxt-1-∑  = 

(3)  φ j∆xt-j+1+c+bt+ t …..  ∆Xt=pxt-1-∑  = 

 (.درجة التأخر p)  p= ф-1 حيث

t تشويش أبيض (ثابت متوسط معدوم و تباين  Ө�.) 
 :ار الفرضيات التاليةبويتم اخت

H0 μ ф 11=0 

H1 μ ф 1-1<0 

يث يتم  واستخرج جدوا، ديكي فولر من قبل  (ф1( قد م حساب القيمة امقدرةو  رجة  للقيم ا
Z مع  مقارنتها :احسوبة انطاقا من امعادلة التالية          

 

 

                                                           

1 DICKEY W.Fuller, likelihood ration statistics for autoregressive series with a unit root, Econometrica, 

1981, p.p. 1057-1072. 
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والسلسلة ( H0) الفرضية نرفضوبالتا  وجود جذر الوحدةعدم فهذا يع ، Zcal ≥ Ztabفإذا كانت 
عن   (P) مستقرةغر فهذا يع وجود جذر الوحدة، أي السلسلة ،  Zcal< Ztabأما إذا كانت. تكون مستقرة
ه اكتشاف أن السلسلة غر مستقرة، سيتطلب اأمر  حالة ماي  .طريق معياري إذا م قبول فرض العدم وم

ا إ الفروق أو التغايرات اأو ها ه تعود إ قاعدة التقرير السابقة من جديد، فإذا م رفض  ،اا وم
ا إ فروق وإا فسوف يتم اا، I(1) الفرض العدمي، نقول أن السلسلة متكاملة من الدرجة اأو

ية مستقرة  وإذا ما م رفض الفرض العدمي ،الفروق، أي الفرق من الدرجة الثانية دئذ نقول أن السلسلة الزم ع
I( 2) غالبا ةمن الدرجة الثانية و اأخر 

 1. 
 ناختبار فيليب بيرو  ثانيا:

ة عن  ا يأخذ هذا ااختبار بااعتبار التباين الشرطي لأخطاء، فهو يسمح بإلغاء التغرات ال
اصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد  PP (1988)2امميزات ا

على نفس التوزيعات احددة اختبار   
ADF

 :4ومر هذا ااختبار بأربعة مراحل وهي .3
ماذج الثاثة القاعدية اختبار MCO العاديةتقدير بطريقة امربعات الصغرى  -  Dickey Fuller لل

 مع حساب اإحصائيات امرافقة؛

  :تقدير التباين قصر امدى -

 
 .مثل البواقي  ��حيث

ات امشركة لبواقي ( امسمى التباين طويل امدى)  تقدير العامل امصحح - امستخرج من خال التباي
ماذج السابقة  :يث ال

��� = n ∑ etn
t= +  ∑ + iL +L

i=
Ln ∑ �� ��−��= +  

 

 

                                                           

تار، مرجع سابق، ص  1  .402 .بن عابد 
2 Phillips P and Perron P, Testing a unit root in Time series Regression, Biometrica, 75(2), 1988, p.p. 335-

346. 
مد،   3 شر و التوزيع،  ،1ط  طرق ااقتصاد القياسيشيخي  امد لل  .212. ص ،2012 اأردن،دار ا
، مرجع سابق، ص. ص.  4  .318-317حسيبة مدا
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ديد عدد التأخرات ب  ويتم تقدير من خال  L ومن أجل تقدير هذا التباين ي امدى الطويل، 
n امشاهدات

1   : ≈ ⁄ 9⁄. 
 :2امعادلة التالية   من خال (PP) ويتم حساب إحصائية

 
= مع: σS   

مع  ) وتكون  إحصائية بيض وم مقارنةأتشكل تشويش  (et) إذا كانت سلسلة البواقي (1=
دولية امستخرجة من جدول  .Mackinnon القيمة ا

 التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ إختبارات: المطلب الثاني

ظرية   ليل التكامل امشرك دعما لل ااقتصادية من خال رصد العاقات بن امتغرات يقدم 
ظور  فإن امتغرات تتحرك بانتظام مرور الوقت على الرغم من  اقتصاديااقتصادية ي إطار إحصائي. من م

د  فرد بالتذبذب العشوائي، لذا فتحليل التكامل امشرك يعد إحدى اأدوات امهمة ع أها تتميز بشكل م
ديد مستوى دراسة العاقات بن  امتغرات ااقتصادية على امدى الطويل، إضافة إ ذلك فهو يساعد على 

ية قد تكون غر  التوازن بن البيانات غر امستقرة وتلك ال تتميز بااستقرار، مع أن بيانات الساسل الزم
ها تكون مستقرة كمجموعة، ومثل هذ العاقة طويلة  مستقرة إذا ما أخذت كل واحدة على حدى، ولك

موعة من امتغرات  بؤ بقيم امتغر التابع )ااستجابة( بدالة  موعة امتغرات تعد مفيدة ي الت اأجل بن 
طأ.  اظر التكامل( هو امرحلة امتقدمة من موذج تصحيح ا   التوضيحية. ويعد التكامل امشرك )ت

 : تعريف التكامل المشتركولالفرع آ

يث  فيعر  تلفة  موعة من التغرات من نفس الدرجة أو من درجات  التكامل امشرك بأنه ربط 
 يؤدي هذا الربط إ تشكيل تركيبة خطية متكاملة برتبة أقل أو تساوي أصغر رتبة للمتغرات امستخدمة،

ا متغرين و أي مستقرين بعد من الدرجة اأ متكامان yt.xt ويستلزم التكامل امتزامن أنه إذا كان لدي

                                                           

، (2011-1970) يار العاقة السببية والتكامل المشترك بين اادخار و ااستثمار في ااقتصاد الجزائر بختإمد شيخي، و  أمد سامي  1
 .125 .، ص2013 ،13عدد ال، لة الباحث

2 Régis Bourbonnais, Econométrie: Cours et exercices corrigès ,9éme
 èdition, Dunod, Paris,  2015, p. 250. 
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قول أن ، ف اك معادلة خطية ووحيدة من  xt.yt تفاضلهما من الدرجة اأو يا إذا كانت ه متكامان تزام
 :1الشكل

Xt=A+Byt+Zt …….. (1) 

 أعداد حقيقية.B.A μ :حيث 
Zt :.)متغر مستقر متوسط معدوم )تشويش أبيض 

 X يسمح بقياس الفرق بن امتغر (Zt) مثل عاقة توازن اقتصادي فإن (1)فإذا كانت امعادلة 
ا يشكل تشويش أبيض فإن امتغرين مرتبطن بعاقة  (Zt) أما إذا كانت ،(t) وقيمته التوازنية ي اللحظة

 ثابتة. اقتصادية

 أهم المناهج القياسية المستخدمة اختبار التكامل المشترك  الفرع الثاني:

 (1987) جرانجر -منهجية أنجل أوا: 

 :2ما مرحلتنGranger و Engel اختبار التكامل امشرك اقرح كل منبغرض            
ا يتمثل الشرط الضروري للتكامل ي أن المرحلة آولى - : اختبار درجة تكامل امتغرين، وه

ب أن تكونا متكاملتن من نفس الرتبة فهذا يع أن  هذا الشرطوإذا م يتحقق ، السلسلتن 
ققان خاصية التكامل امشرك؛  السلسلتن ا 

 أي: (MCO): تقدير العاقة طويلة اأجل، باستخدام طريقة امربعات الصغرى المرحلة الثانية -
Xt=α+Byt + t ………..)1(    

بغي أن تكون سلسلة بواقي التقدير مستقرة.   ومن أجل القبول بوجود عاقة تكامل مشرك ي
 Johancen, Julisius (1990)يوس سجل –منهجية جوهانس  ثانيا:

جم ات صغرة ا اسب مع العي موذج السابق يت ، وكذلك ي حالة وجود أكثر من متغرين، عكس ال
اك تكاما مشركا واأهم من ذلك أن هذا ااختبار أي يتحقق التكامل  ،فريدا يكشف عن ما إذا كان ه

دار امتغر التابع على امتغرات امستقلة، وهذا له أميته ي نظرية التكامل امشرك،  امشرك فقط ي حالة ا
بن امتغرات تظل مثارا للشك  حيث تشر إ أنه ي حالة عدم وجود تكامل فريد، فإن العاقة التوازنية

                                                           

1 William green, Economitrics, 7
éme

 edition, Edition pearson, France, 2011 . p. p.963-970. 
2 Engel R.F and granger c.w.j, cointegration and error correction :Representation, Estemation and 

testing , Econometrica, vol.55, 1987, p.p.251-276. 
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 Trace)إجراء اختبار اأثر 2(1988)، ولتحديد عدد متجهات التكامل امشرك اقرح جوهانس 1التساؤلو 

test –  trace ) تر اك على اأكثر حيث  ص على أن ه من متجهات التكامل  q فرضية العدم ال ت
سب بالصيغة التالية (q=r) امشرك مقابل الفرض البديل  :3و

 trace=-n∑ L  − i�= + 

ساب القيم الذاتية iالقيمة الذاتية رقم  λi حيث عدد  ، مصفوفة التباين، التباين امشرك ال يسمح 
x رتبة امصفوفة وتتبع هذ اإحصائية قانونا احتماليا يشبه إ حد بعيد توزيع r امتغرات و

دوا  2
اكاة قام ها جوهانس وجل  :4يكون إختبار جوهانس على الشكل التا .(1990)يوس سبااستعانة بعملية 

د رفض (H1 : r>0) ضد الفرضية (H0 : r =2) أي (r=0) تساوي الصفر π رتبة امصفوفة -1 . ع
رجة لـ trace  إذا كانت) مر إ ااختبار اموا، H0 الفرضية جوهانس أكر ماما من القيمة ا

ا نرفض  وجلسيوس  (. H0فإن

ا (H1 : r>1) ضد الفرضية (r=1μH0) أي أن (r=1) تساوي الواحد π رتبة امصفوفة -2  إذا رفض
H0  إذا كانت اإحصائية)مر إ ااختبار اموا  trace رجة وهانس  أكر ماما من القيمة ا

ا نرفض وجلسيوس  .H0 فإن

ا  (H1 : r>2) ضد 2 (H0 : r=2)  تساوي π  رتبة امصفوفة -3 مر إ ااختبار اموا ، H0 إذا رفض
رجة trace  إذا كانت اإحصائية) ا نرفض وهانس وجلسيوس أكر ماما من القيمة ا (  H0 فإن

 .وهكذا

ا -4 ، (H1 :r=k) ضد الفرضية (H0 :r=k-1) ، واخترنا بعدها الفرضيةي آخر امطاف H0 إذا رفض
ا برفض الة ا توجد عاقة تكامل مشرك ، r=k رتبة امصفوفة هي فإن H0 الفرضية وقم وي هذ ا

ديد عدد فرات اإبطاء، I(0) باعتبار أن امتغرات هي ب   p وقبل تطبيق طريقة جوهانس للتكامل 

 .Schwarzو  Akaike تستخدم معياري pولتحديد  ،VAR للسرورة

                                                           

لة مركز صا   محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ،، عابد العبد  1
 .240 .ص ،2007 ،32العدد  ،جامعة اأزهر ،كامل لاقتصاد اإسامي

2 Soren Johansen, Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and 

Control, vol.12, nos. 2-3, 1988, pp. 231-254. 
3 Regis bourbonnais, Exercices pedagogiques d'econemetrie, 2

eme
 edition, Economica, paris, 2012,  p.210. 

، مرجع سابق، ص.   . 321حسيبة مدا 4  
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إن اختبارات التكامل امشرك سابقة الذكر تتطلب أن تكون متكاملة من نفس الدرجة وي غر 
هج  اك اختبار بديل كم دودية استخدام هذ ااختبارات، لكن ه مستوياها اأصلية، وهذا ما يوضح 

دار الذاي  ، والذي يقدم العديد من (ARDL)الزم اموزع  لإبطاءللتكامل امشرك يتمثل ي موذج اا
أي على ذكرها ي امطلب الاحقوال امزايا   .س

الثالث: منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج اانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  المطلب
 (ARDL)المتباطئة 

هجية التكامل امشرك باستعمالتعتر  ية اموزعة امتباطئة  م دار الذاي للفجوات الزم موذج اا
(ARDL)  هجية حديثة قام بتطويرها كل  Pesaran ،Shinand and Sun (1998) (1997) منم
ية  .Pesaran et Al (2001)وكل من  ويتميز هذا ااختبار بأنه ا يتطلب أن تكون الساسل الزم

دود ي إطار  Pesaranمتكاملة من الدرجة نفسها، ويرى  ظر  ARDLأن اختبار ا مكن تطبيقه بغض ال
د مستوياها  ية، ما إذا كانت مستقرة ع  I(1)أو متكاملة من الدرجة اأو  I(0)عن خصائص الساسل الزم

ية متكاملة من  ن، الشرط الوحيد لتطبيق هذا اإختبار هو أن ا تكون الساسل الزم أو خليط من ااث
ية القصرة  Pesaranكما أن طريقة ، I(2)ة الثانية الدرج صائص أفضل ي حالة الساسل الزم تتمتع 

ذات  (Engel –granger 1997) مثل طريقة مقارنة بالطرق اأخرى امعتادة ي إختبار التكامل امشرك
وهانس طوتن، أو اختبار التكامل امشرك  مّتجه  إطار موذجي  Johansen cointegration test ا

دار الذاي VAR اا
ديد عاقات التكامل امشرك اعتمادا على القيم الذاتية 1 ، ال يتم من خاها 

ية امقدرة دار تغرات الساسل الزم ة عن ا ا  .2مصفوفة البواقي ال

 

 

 

                                                           

شورة، جامعة تلمسان، التشغيل في الجزائر: محاولة تحليلإشكالية مد دما أدرويش،  1 ، ص. 2013-2012، مذكرة دكتورا غر م
236. 

2 Soren Johansen and Katarina Juselius, Maximum likelihood estimation and inference on co-

integration with applications to the demand for money, Oxford bulletin of economics and statistics, 

Volume 52, Issue 2, 1990, p.p. 169-210.  
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 (ARDL)ئة اانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطالفرع آول: مميزات نموذج 

صائص التالية  ماذج با موذج عن غر من ال  :1يتميز هذا ال
جم ال تتضمن بن  - ات صغرة ا  مشاهدة؛ 80و 30مكن تطبيقه على العي
ظر عن درجة تكامل امتغرات سواء كانت متكاملة من الرتبة  - ، I(1)أو  I(0)مكن استخدامه بغض ال

 ؛I(2)شرط أن ا تكون متكاملة من الرتبة 
اذ عدد كاي من فرات اإبطاء للحصول على عملية  - اص من خال إ يطبق إطار مذجة من العام إ ا

(p+1)توليد البيانات. وهو يقدر عدد 
k  صول على طول فرة اإبطاء امثلى لكل دارات بغرض ا من اا

هو عدد امتغرات الداخلة ي امعادلة، ويتم  kإبطاء مكن أن تستخدم، وهي أقصى فرة  pمتغر، حيث 
تلفة مثل: اء على معاير إحصائية  موذج اأفضل ب  criterion Akaike Information إختيار ال

(Aic) وSchwartz’s criterion  (Sch) ، حيث يتم إختيار طول الفرة بااعتماد على أد قيمة لكل
 ؛(Sch)  أو (Aic) من
موذج  - تقدير العاقة قصرة اأجل وطويلة اأجل ي آن واحد، كما يقدم تقديرا غر  (ARDL)مكن ل

 متحيز وذي كفاءة؛
ديد حجم تأثر كل امتغرات امستقلة على امتغر التابع من خال التمييز بن امتغر التابع  - مكن من 

ه وامتغرات امفسرة )امستقلة(، وحل  مو الداخلي واارتباط الذاي الذي كانت تعا م بذلك مشكلة ال
ماذج التقليدية للتكامل امشرك، كما مكن فصل تأثرات اأجل الطويل والقصر ضمن نفس امعادلة.  ال

 (ARDL)منهجية نموذج اانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة الفرع الثاني: 

ية اموزعة امتباطئة تضمن متغرات داخلية يقتضي تطبيق م  دار الذاي للفجوات الزم هجية اا
ارجية كمتغرات مفسرة لضمان عملية تعديل سلوك امتغر التابع، فيتم إدماج  متباطئة إ جانب امتغرات ا

دار الذاي، ما يعطي  موذج اا ا كا من امتغرات ماذج اإبطاء ل اميكية متضم ماذج ااستجابة الدي

                                                           

مذكرة دكتورا  ،(2012-1998)أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو ااقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر خال الفترة عادل زقرير،   1
شورة، جامعة بسكرة،   .250، ص. 2015-2014غر م
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ارجية امتباطئة موذج البسيط  ،1الداخلية وا ارجي )امستقل( وفق ال ومكن أن تعطى ماذج اإبطاء للمتغر ا
 :2التا

yt=α0xt+ α1xt-1+ α2xt-2+……………..+ αpxt-q+ t 

دار الذاي  دار الذاي للمتغر الداخلي بااعتماد على قيمه السابقة ضمن موذج اا ويعطى موذج اا
AR(p)μ 

yt=β1yt-1+ β2yt-2+……………….+ βpyt-p+ t 

ية اموزعة اإبطاء  دار الذاي للفجوات الزم هما يعطى الشكل اأساسي معادلة اا ذات ، (ARDL)وبد
موذج، كما يلي: kعدد   من امتغرات امستقلة ي ال

Yt=β0+ β1yt-1+ β2yt-2+……+ βpyt-p+α0xt+ α1xt-1+ α2xt-2+……..+ αpxt-q+ t 
 حيث:

 yt: أة للمتغر ذاته، كما يتضمن مكونات إبطاء موزعة، وذلك ي شكل إبطاءات بالقيم امبطر )جزئيا( مفس
 ؛x متتالية للمتغر امستقل

β0 : د الثابت؛مثل  ا

P :عدد فرات اإبطاء للمتغر yt؛ 

q :عدد فرات اإبطاء للمتغر xt؛ 

t: طأ العشوائي  ؛)التشويش اأبيض( حد ا
t :ا الزم  .اا

موذج ،ARDL (p .q) ويعّر باختصار عن امعادلة السابقة  وبصورة أمل تكون الصيغة العامة ل
ARDL (p.q1.q2……qk)  متغر تابعمكّون من y وعدد k امستقلة  من امتغراتx1 ,x2 ,x3……xk 

 :3على الشكل التا 

                                                           

، مذكرة دكتورا غر 2014-1970التقييم ااقتصادي لْثار والسياسات البيئية: دراسة حالة الجزائر خال الفترة عائشة سلمة كيحلي،   1
شورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .126، ص. 2017-2016م

 .183 .عبد اللطيف حسن شومان، مرجع سابق، صو علي عبد الزهرة حسن   2
3   ،  .29، ص. مرجع سابقعابد بن عابد العبد
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∆yt = c + ∑= ∆ �− + ∑= �− + ∑= ∆ �− + ⋯ + ∑�
= ∆ �−+ �− + �− + �− + ⋯ + �− +  

  حيث:
c :د الثابت؛  ا
؛: ∆  عدد امتغرات امستقلة؛: � الفروق من الدرجة اأو

 ؛y : فرة إبطاء امتغر التابع
 ؛على الرتيب .…… , فرة امتغرات امستقلة:  …, ,  
 معامات العاقة قصرة امدى؛ : .… , 

   , … … . . طأ العشوائي.: εt معامات العاقة طويلة امدى؛     حد ا

بن متغرات كمرحلة أو اختبار وجود عاقة توازنية طويلة اأجل  (ARDL) يتضمن اختبار موذج
تقل إ تقدير معلمات اأجل الطويل وكذا معلمات امتغرات امستقلة ي  موذج، وإذا م التأكد من ذلك ن ال

ساب إحصائية اأجل القصر. حيث يتم اختبار فرضية  (wald test) من خال F وأجل ذلك نقوم 
موذج )  :1غياب عاقة توازنية طويلة اأجل( أيالعدم القائلة بعدم وجود تكامل مشرك بن متغرات ال

H0 μ α1=α2= 0 

موذج )أي وجود عاقة توازنية ي اأجل  مقابل الفرض البديل بوجود عاقة تكامل مشرك بن متغرات ال
 الطويل(:

H1 μ α1≠α2≠0 
دولية ال  FStatistic نقوم مقارنة إحصائية (wald test) بعد القيام باختبار وضعها كل مع القيم ا

دود العليا pesaran et al (2001) من دود الدنيا و ا د ا وية مثبتة اختبار إمكانية  ،ع د حدود مع ع
اات التالية وجود عاقة تكامل مشرك بن متغرات الدراسة،  :2وعليه مكن تسجيل ا

                                                           

دراسة قياسية ٓثر الدعم الحكومي على نمو اإنتاج الفاحي في الجزائر باستخدام نموذج اانحدار الذاتي امواي علي هواري وآخرون،  1
 .382، ص. 2016لة البحوث ااقتصادية وامالية، العدد السادس، ديسمر  للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة،

، مرجع سابق، ص.   .324حسيبة مدا 2  
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رجة،   FStatistic إذا كانت قيمة - د اأعلى امقرح للقيم ا ا نرفض فرضية العدم ونقبل أكر من ا فإن
  ؛الفرض البديل بوجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن متغرات الدراسة )وجود تكامل مشرك(

د اأ إذا كانت القيمة احسوبة - ا نقبل أقل من ا رجة، فإن فرض العدم بعدم وجود عاقة توازنية د للقيم ا
 ؛طويلة اأجل بن امتغرات

دما تكون قيمة  - ددة FStatisticع تائج غر  ، تكون ال دين اأعلى واأد اذ قرار  ،بن ا وا مكن إ
اك تكامل مشرك بن امتغرات من عدمه  ؛لتحديد عما إذا كان ه

اذ لتحديد عما إذا كان ، I(1)أي  (1)إذا كانت كل امتغرات متكاملة من الرتبة  - فإن القرار الذي يتم إ
اك تكامل مشرك بن امتغرات من عدمه سوف يتم على أساس مقارنة قيم إحصائية  احسوبة  FStatisticه

رجة للحد اأعلى، وبامثل إذا كانت كل امتغرات متكاملة من الرتبة صفر أي فإن القرار يتم  ،I(0) بالقيمة ا
اذ على  . FStatisticأساس مقارنة إ رجة للحد اأد  احسوبة بالقيمة ا

 (ARDL)نموذج اانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة  الفرع الثالث: خطوات إعداد

هجية القياسية بواسطة موذج طوات الازمة وفق ام  : 1 (ARDL) مكن تلخيص ا
ية  -  ؛I(2) أو الدرجة اأو ماعدا الدرجة الثانية 0 مستقرة من الدرجةالتأكد من أن كل الساسل الزم

طأ غر امقيد وهو موذج خاص من موذجصياغة  -  ؛(ARDL) موذج تصحيح ا

طوة - اسبة ي ا  أن تكون درجة اإبطاء قليلة نسبيا؛ ويستحسن (2) ديد فرة اإبطاء ام

موذج من مشكلة  - اميكية  ،اارتباط التسلسليالتأكد من خلو ال أي اارتباط الذاي ا يؤثر على دي
موذج؛  ال

موذج؛ - اميكية ال  التأكد من استقرارية دي

دود - اك عاقة توازنية طويلة اأجل؛ (bounds test) تكوين إختبار ا  معرفة ما إذا كانت ه

ابية، أي وجود عاقة توازنية ي اأجل  - تائج ا طأإذا كانت ال  ECM الطويل يتم فصل موذج تصحيح ا
اميكية امدى القصر بن امتغرات؛  العادي معرفة دي

تائج  - .لقياس اآثار قصرة وطويلة امدى بن امتغرات السابقةاستعمال ال

                                                           

1 Perasan M.H.Y. chin and Rj smith, bounds testing approaches to the Analysis of level 

Relationships,  Journal of applied Econometrics, vol 16, N 03, p.p. 289-326.  
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 مستوى المعيشة في الجزائردراسة قياسية ٓثر السياسة النقدية على حدود : نيالمبحث الثا

ا   ارجية، وي دراست يتأثر امستوى امعيشي عموما بالعديد من امتغرات والعوامل الداخلية وا
زائر، اخرنا الفرة اممتدة ما قدية على امستوى امعيشي ي ا بن  ااقتصادية القياسية أثر السياسة ال

قدية قبل (1990-2015) ة  كون أن السياسة ال شاط أي كانت حيادية   1990س ا تؤثر على ال
وية بعدد . ااقتصادي ا على مشاهدة لكل متغرة  26حيث م ااعتماد على بيانات س صل سوبة، كما 

تلفة ك زائرامعلومات من مصادر  ك ا تقارير برنامج ، وزارة امالية ،الديوان الوط لإحصائيات، ب
ك ، *****، اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي**** (PNUD)اأمم امتحدة اإمائي  باإضافة إ الب

******الدو
. 

 ودراسة ااستقرارية : التعريف بمتغيرات ونموذج الدراسةآول مطلبال

اء  قدية ععلى هدف الدراسة و  ب امستوى امعيشي ي حدود لى امتمثل ي استقصاء أثر السياسة ال
زائر و  قدية متغر العرض ا ا بتمثيل السياسة ال وات الدراسة، قم ه على مدار س سي مدى مسامته ي 
قدي موذج كما م ،ال قدية عن  إدخال السياسة امالية مثلة باإنفاق العام ي ال بغرض فصل أثر السياسة ال

ستعن ي. ، ومعرفة أيهما مارس تأثرا أكر عليهتوى امعيشيالسياسة امالية ي التأثر على امس  هذ وس

ية  ااقتصادي القياس برنامج الدراسة ة ي (EVIEWS)والساسل الزم  وكذا امتغرات واختبارها معا

موذج. تقدير  ال
 متغيرات الدراسةالفرع آول: 

تغرات بعضها مستقل وبعضها موعة من امعلى من أجل الوصول إ هدف الدراسة م ااعتماد   
اوال م تابع، اء موذج  من ك قدية على ب زائر. حدود مستوى امعيشةتفسري أثر السياسة ال  ي ا

 

 

 

                                                           
 http/www.bank-of-Algeria.dz 
 http/www.ons.dz 
 http/www.mf.gov.dz 
****

 http/www.un.org 
*****

 http/www.cnes.dz 
******

 http/data.albankdawli.org 

http://www.ons.dz/
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  أوا: المتغير التابع
 يتمثل فيما يلي:

سبة مئوية ويرمز له  مؤشر - استخدام مؤشر الفقر  ، وقد مامستوى امعيشيتد والذي يعر عن  Pvالفقر ك
زائر بسبب قلة   *ااجتماعي-ااقتصادي    .اإحصائياتكبديل معدل الفقر ي ا

مية البشرية و  -  .الرفاهية ااقتصادية والذي يعر عن IHD ـيرمز له بمؤشر الت
  المتغيرات المستقلة: اثاني

 :وتضم كل من

قدية )ووحدة قياسه  :العرض النقدي - كما هو معلوم أن   ؛(M2) ويرمز له (دج مليونمثا للسياسة ال
قدية على اأهداف ال قدية، هائيةاأثر الذي مارسه السياسة ال ، ا يكون مباشراً من خال أدوات السياسة ال

هائية،إّما يتم عر أهداف ها القدرة على نقل أثر هذ اأدوات إ اأ م والسيطرة وال مكن التحك هداف ال
ها متغر سعر الفائدة  ،عليها وال تدعى اأهداف الوسيطة ، ولكن أسباب تتعلق (i)وال نذكر من بي
زائر  قدي  فقدي خاصة ي العشرية اأخرة، بثبات هذ امتغرة ي ااقتصاد ا م تعويضها متغرة العرض ال

 .(M2)مفهومها الواسع 

حيث تعتر أداة  ،كممثل للسياسة امالية (دج مليون)ووحدة قياسه  (DEP)نرمز له بـ و  :العاماإنفاق  -
ها لية لتحقيق اأهداف ااقتصادية و اإنفاق العام من أهم أدوات السياسة اما فطية وم ااجتماعية ي الدول ال

فطية  كم أن اإيرادات تتأثر ي الدول ال شاط ااقتصادي،  زائر، ومؤشر على مدى تدخل الدولة ي ال ا
شاط ااقتصادي احلي، وهو ما يعطي  ها مع ال زائر بعوامل خارجية وا ترتبط إا بالقليل م وبالتحديد ا

ها أمية خاصة لإنفاق العام ي  على امستوى امعيشي. التأثر على امتغرات ااقتصادية الكلية وم
 

 نموذج الدراسة :نيالفرع الثا
 

: موذج اأول ي صيغته الرياضية على الشكل التا  مكن صياغة ال
PV = f(M2. DEP) 

قدية : هل تساهم السياسة ال موذج هو اإجابة عن التساؤل التا اء هذا ال فيض معدل  اهدف من ب ي 
زائر   ؟ي اأجلن القصر والطويل الفقر ي ا

                                                           

 .(34)أنظر املحق رقم  *
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موذج الثا فيكون من الصيغة:   أما ال
IHD = f(M2. DEP) 

موذج الثا  قدية ي إحداث الرفاهية  اإجابةاول ال عن التساؤل: هل تساهم السياسة ال
زائر تلف جوانبها ي اأجلن القصر والطويل ااقتصادية ي ا انب الصحي  ،ي  ها با خاصة امتعلقة م

 ؟القومي والتعليمي والرفع من نصيب الفرد من الدخل
ليل نتائجه (ARDL) وقبل اانطاق ي تقدير موذجعن اأسئلة امطروحة  اإجابةبغرض   ،و

ا يبري على طري امعادلة  بإدخال قم انس وحداتاللوغاريتم ال التخلص من القياس و  لتفادي عدم 
ا العام انس علهاالبيانات ي شكلها اللوغاريتمي وتستخدم  ،ضغوطات اا ه أكثر و  اأكثر  مائمة وم

ارات الضرورية لغرض ااطاع على مدى صاحية البيانات بيتعن القيام ببعض ااخت، كما 1صاحية
موذج امقرح ي ظ يامستخدمة ي التحليل لل  .مشاهدة 26ة مقدرة بـل فرة زم

 لمتغيرات الدراسة جذر الوحدةأ اختبار) دراسة استقرارية الساسل الزمنية: ثالثالفرع ال

ميع امتغرات الداخلة ي   ية  يهدف اختبار جذر الوحدة إ فحص خصائص الساسل الزم
موذجن  ية 2و 1ال نه إذا  ، حيث أوبقيمها اللوغاريتمية، وبغرض التأكد من استقرار بيانات الساسل الزم

دها يصبح من غر اممكن  د الفروقات من الرتبة الثانية، ع كانت هذ الساسل غر مستقرة أو مستقرة ع
 . (ARDL)تقدير موذج 

اصية عدم ااستقرار، و  ية للمتغرات ااقتصادية تتصف  م اختبار صفة ما أن معظم الساسل الزم
ية متغرات الدراسة باستخدام إختبار ديكي فولر امطور  ، (pp)وفيليب برون  ((ADFسكون الساسل الزم

ية على جذر الوحدة، أي أنه غر  يث تكون الفرضية الصفرية ي كا ااختبارين هي احتواء السلسلة الزم
رجة اموافقة ها أو ماحظة القيمة  كم على هذ الفرضية بالقبول أو الرفض مقارنتها بالقيم ا مستقر، ويتم ا

أكر من  (PP)أو  (ADF)مة احسوبة إحصائية فهذا يع أن القي (0.05)ااحتمالية. فإذا كانت أقل من 
تيجة هي استقرار السلسلة  دولية ها، ما يع رفض الفرضية الصفرية بوجود جذر الوحدة، وتكون ال القيمة ا

ل الدراسة ية للمتغر   .2الزم

                                                           

شورة مذكرة، حالة ااقتصاد الجزائري :سياسات الضبط و ااستقرار حسب منظور المنهجية غير الهيكليةلعا عاوة،    1  ،دكتورا غر م
زائر،    .125 .ص ،2007-2006جامعة ا

2
 Régis Bourbonnais, Econometrie : cours et exercices corrigés, 9 

éme
 édition, Dunod, Paris, 2015, p. 245. 
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 LPV: دراسة استقرارية السلسلة أوا
، وفيما يلي جدول يظهر امعر عن تد مستوى امعيشة مؤشر الفقر لوغاريتم مثل  LPVالسلسلة 

 ااستقرارية باستخدام إختبار ديكي فولر امطور وفيليب برون. اختبارنتائج 

 LPV لــ PPو  ADFاختبارنتائج  :(79) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  صنف النموذج نوع ااختبار
l

t̂ 
 

 

ADF 
 

Intercept -2.986225 1.006688 

(0.9953) 
-4.982434 

(0.0005) 
Trend-Intercept 3.603202- -2.225271 

(0.4563) 
-5.171194 

(0.0018) 
None 1.955020- -3.583098 

( 0.0009) 
-3.262455 

(0.0022) 
 
 

PP 

Intercept 2.986225- 1.962039 

(0.9997) 

-5.019276 

(0.0005) 

Trend-Intercept 3.603202- -2.225271 

(0.4563) 

-5.271952 

(0.0015) 

None 1.955020- -3.697013 

(0.0007) 

-3.262455 

(0.0022) 

رجات  عدادمن إالمصدر:        (.2و  1)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة  ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t قيم( Mackinnon)*   د ع
وية  ه مكن القول  DLPVغر مستقرة لكن السلسلة  LPVبأن السلسلة  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال اارتباط الذاي  .I(1)من الدرجة  تكاملةم LPVأن سلسلة  ح زئي وهذا ما تؤكد م والذاي ا
:  للسلسلة ي الشكل اموا

 DLPVو LPVمنحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة : (24)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 

رجات  إعدادمن المصدر:          Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

                                                           
*
 La statistique de Mackinnon J G.(1991) est équivalente à celle de Dickey fuller. 
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 LIHD: دراسة استقرارية السلسلة اثاني
مية البشرية لوغاريتم مثل LIHDالسلسلة  امعر عن الرفاهية ااقتصادية، وستتم دراسة  مؤشر الت

 إستقرارية السلسلة بااعتماد على إختبار ديكي فولر امطور وفليب برون.

 LIHD لــ PPو  ADFاختبار: نتائج (80) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  صنف النموذج نوع ااختبار
l

t̂ 
 
 

ADF 
 

Intercept 2.991878- -1.034844 

(0.7237) 

-7.516066 

(0.0000) 

Trend-Intercept 3.603202- -6.560330 

(0.0001) 

-7.292543 

(0.0000) 

None 1.955681- -2.888229 

(0.0058) 

-6.218182 

(0.0000) 

 
 
PP 

Intercept 2.986225- 

 
-2.237368 

(0.1989) 
-7.516066 

(0.0000) 

Trend-Intercept -3.603202 

 
-6.750124 

(0.0000) 

-7.292543 

(0.0000) 

None -1.955020 -3.261945 

(0.0022) 

-6.395577 

(0.0000) 

رجات  إعدادمن المصدر:   .(4 و 3 )انظر املحق Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة  ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t  قيم(Mackinnon)  د ع
وية  ه مكن  DLIHDغر مستقرة لكن السلسلة  LIHDبأن السلسلة  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال ،I(1)من الدرجة تكاملة م LIHDالقول أن سلسلة  ح اارتباط الذاي والذاي  وهذا ما تؤكد م
: زئي للسلسلة ي الشكل اموا  ا

 DLIHD و LIHDمنحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة : (25) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

رجات  عدادمن إدر: المص         .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
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 LM2: دراسة استقرارية السلسلة اثالث
قدي لوغاريتم مثل LM2 السلسلة  زائر، و  ، وهو امعر عنالعرض ال قدية ي ا  بغرضالسياسة ال

وفيما يلي  ااعتماد على إختبار ديكي فولر امطور وإختبار فيليب برون.سيتم دراسة استقرارية السلسلة 
   جدول يظهر ذلك.

  LM2 لــ PPو  ADFنتائج إختبار: (81) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  صنف النموذج ااختبارنوع 
l

t̂   
 

 

ADF 

 
 

Intercept -2.986225 -2.254721 

(0.1935) 
-7.420606 

(0.0000) 
Trend-Intercept -3.603202 -2.426946 

(0.3580) 
-7.360115 

(0.0000) 
None -1.955681 -1.400315 

(0.1461) 
-7.503179 

(0.0000) 
 

 

PP 

Intercept -2.986225 -2.093397 

(0.2487) 
-7.529634 

(0.0000) 
Trend-Intercept -3.603202 -2.282422 

(0.4275) 
-7.630698 

(0.0000) 
None -1.955020 -1.270119 

(0.1824) 
-7.503179 

(0.0000) 
رجات  عدادمن إالمصدر:          (.6و  5)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة   ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t  قيم(Mackinnon)  د ع
وية  ه مكن  DLM2غر مستقرة لكن السلسلة  LM2بأن السلسلة  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال اارتباط الذاي والذاي  .I(1)من الدرجة متكاملة  LM2القول أن سلسلة  ح وهذا ما تؤكد م
: زئي للسلسلة ي الشكل اموا  ا

  DLM2 و LM2منحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة  :(26) شكل رقم

 
 

 
 
 

رجات  عدادمن إ المصدر:                  .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
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 LDEP: دراسة استقرارية السلسلة ارابع
موذج العام نفاقاإ لوغاريتم LDEP السلسلة  مثل ، وهو امتغر اممثل للسياسة امالية ي ال

الواردين ي الساسل السابقة، القياسي، وستتم دراسة استقرارية السلسلة بااعتماد على نفس ااختبارين 
 وفيما يلي جدول يظهر ذلك.

 LDEP لــ PPو  ADF:  نتائج إختبار(82) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  صنف النموذج نوع ااختبار
l

t̂ 

 
ADF 

 

Intercept 2.986225- -2.714755 

 (0.0856) 

-4.442669 

 (0.0020) 

Trend-Intercept -3.603202 -4.563534 

 (0.0066) 

-4.670758 

 (0.0055) 

None 1.955020- 4.403772 

(1.0000) 
-1.788191 

(0.0706) 

 
PP 

Intercept -2.986225 -2.730800 

 (0.0830) 

-4.538236 

 (0.0016) 

Trend-Intercept -3.603202 -4.940126 

 (0.0029) 

-4.718531 

(0.0050) 
None -1.955020 4.403772 

(1.0000) 
-2.968281 

 (0.0047) 

رجات المصدر:     (.8و  7)انظر املحق  Eviews 9من إعداد الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة    ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t  قيم(Mackinnon)  د ع
وية  ه مكن  DLDEPغر مستقرة لكن السلسلة  LDEPبأن السلسلة  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال اارتباط الذاي والذاي  .I(1)من الدرجة  تكاملةم LDEPالقول أن سلسلة  ح وهذا ما تؤكد م
: زئي للسلسلة ي الشكل اموا  ا

  DLDEP و LDEPمنحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة : (27) شكل رقم

 
 

 

 

  

رجات عداد من إ المصدر:                 .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
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ا رفض فرضية العدم القائلة بأن امتغرات ها جذر للوحدة، إا أنه   ا ما سبق أنه ا مك يتضح ل
سبة للفروق اأو ها، ما يع أن امتغرات متكاملة من الرتبة  وأن الفرق  I(1)مكن رفض هذ الفرضية بال

ة ومن رتبة متساوية I(0). اأول ها من الرتبة اصة أن ميع الساسل غر ساك د مستوى   I(1)ا وع
وية  د الفرق الثا ،%5مع ب توفر لتقدير موذج  ،I(2) وا وجود متغرات مستقرة ع وهذا شرط أساسي 

دار الذاي لإبطاء الزم اموزع  .(ARDL) اا

 (ARDL)المطلب الثاني: تقدير نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمني الموزع 

اء  د الفرق اأول( مكن إجراء  على ب ية متغرات الدراسة )مستقرة ع نتائج استقرارية الساسل الزم
دود  هج ا اأكثر  (ARDL). ويعتر موذج (The Bounds test)التكامل امشرك باستعمال طريقة م

ة امستخدمة ي هذ الدراسة وامقدرة ب جم العي قوم بتقدير موذج ،عليهو  .مشاهدة 26 ـمائمة  دار  س اا
 :وذلك وفق امعادلتن التاليتن ARDL)) عالذاي لإبطاء الزم اموزّ 

∆ ��� = + ∑= ∆ ���− + ∑ ∆ �−�= + ∑= ∆ ��−+ ���− + �− + ��− + � … … … …  

∆ � = + ∑= ∆ �− + ∑= ∆ �−� + ∑= ∆ ��−+ �− + ∆ �− + ∆ ��− + � … … … …  

 :حيث أن

 ؛اللوغاريتم الطبيعي: L ؛تشر إ الفروق من الدرجة اأو:  ∆
د الثابت:   ؛ا

د اأعل:   , ,  ى التوا ي ـعل  ��،  ، � ى لفرات اإبطاء الزم للمتغراتـا
موذج   ؛(1)ال

د اأعل:  , , � ى لفرات اإبطاء الزم للمتغراتـا على التوا ي   ،   ،�
موذج  ؛(2)  ال
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ا الزمن: �  ؛ا

طأ العشوائي: �  ؛حد ا

طأ)معامات العاقة القصرة اأجل :  , ,  ؛(تصحيح ا

 .معامات العاقة طويلة اأجل:  , ,

ليل نتائجه، يتعن القيام ببعض (ARDL)قبل البدء ي تقدير موذج   ااختبارات اأساسية  و
موذج.بوالضرورية  قق كل الشروط الازمة ال تثبت صحة ال  غرض التأكد من 

 واختبار الحدود للنموذج : تحديد عدد فترات اإبطاء الزمني المثلى للمتغيراتولالفرع آ

  تحديد عدد فترات اإبطاء الزمني المثلى للمتغيراتأوا: 
فرة اإبطاء  اختيارهو  (ARDL)أول إجراء لتطبيق اختبار التكامل امشرك باستخدام موذج  

طأ غر امقيد  وذلك باستخدام موذج  ،UECMامثلى للفروق اأو لقيم امتغرات ي موذج تصحيح ا
ا عام.  دار ذاي غر مقيد بوجود حد ثابت وا  متجه ا

وامتغرات امستقلة، يقدم الرنامج اإحصائي امستخدم فرة اإبطاء امثلى لكل من امتغر التابع  
ماذج ليقدم ي اأخر فرات اإبطا موعة من ال ء امثلى، من خال جدول يضم ويقوم تلقائيا بامفاضلة بن 

ها 20أفضل  ( وهو امعيار اأكثر شيوعا، Akaikeم استخدام معيار ) موذج مقدر. وبغرض امفاضلة بي
دول التا يوضح نتائج اختبار حيث م إختبار فرات اإبطاء الزم ال ت عطي أقل قيمة هذا امعيار. وا

 للمتغر التابع وامتغرات امستقلة. P,q1,q2,q3,q4فرات اإبطاء الزم امثلى 
 2و  1للنموذج  : نتائج اختبار فترات اإبطاء المثلى(83) جدول رقم

 q2 q1 P فترات اإبطاء المثلى

 5 3 4 1 النموذج

 1 0 0 2النموذج 

رجات  عدادمن إالمصدر:                      (.10و  9)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق، وال م اختيارها بااعتماد   ديد فرات اإبطاء امثلى كما هي موضحة ي ا بعد 
دود ،(Akaike)على معيار  وكذا التأكد من  ،وللتأكد من وجود عاقة طويلة اأجل نستخدم اختبار ا

موذج امقدر اأنسب بعد إخضاعه اختبارات تشخيصية.  جودة ال
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 ARDL (Bounds test): اختبار الحدود لنموذج اثاني
دود   إ الكشف عن وجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن  Bounds testيهدف اختبار ا

ص على عدم وجود عاقة ي اأجل  ل الدراسة، وذلك من خال اختبار فرضية العدم وال ت امتغرات 
دول أدنا نتائج هذا ااختبارويوضح  ،الطويل بن امتغرات  .ا

 2و 1للنموذج  Bounds testالحدود  التكامل المشترك باستخدام اختبار : نتائج اختبار(84) جدول رقم
 النتيجة ااحتمال المحسوبة FStatistic البيان

  5.281572 أ1النموذج )
 وجود عاقة توازنية طويلة آجل

 )وجود عاقة تكامل مشتركأ  
  الحد آعلى الحد آدنى القيم الحرجة
وية د مستوى مع  6.36 5.15 %1  ع
وية د مستوى مع  4.85 3.79 %5  ع

وية  د مستوى مع  4.14 3.17 %10  ع

 5.956443 أ2النموذج )
 وجود عاقة توازنية طويلة آجل 

 )وجود عاقة تكامل مشتركأ      
  الحد آعلى الحد آدنى القيم الحرجة
وية د مستوى مع  6.36 5.15 %1  ع
وية د مستوى مع  4.85 3.79 %5  ع

وية  د مستوى مع  4.14 3.17 %10  ع
رجات المصدر:      (.12و 11)انظر املحق  Eviews 9من إعداد الباحثة بااعتماد على 

دول أعا أن قيمة إحصائية   دود هي  Fيتبن من خال ا وهذا يتجاوز  5.95و  5.28اختبار ا
د مستوى  رجة ع ويةالقيمة ا ص بعدم وجود ، %10و %5 مع وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم ال ت

الدراسة ي  متغراتطويلة اأجل بن توازن وجود عاقة  هذا يعو  ،عاقة طويلة اأجل بن امتغرات
موذج  .2و  1 نال

 (13) رقم بواسطة طريقة امربعات الصغرى كما يظهر املحق ARDL)) تقدير موذجيقد م و  

موذجاو (1) موذجال لكل من بلغت القوة التفسريةحيث  .(14) واملحق رقم  %99.65 بـ (2) ل

 على الرتيب. % 94.91و
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  ةذج المقدر ا: اختبار جودة النمانيالفرع الث
ماذج امقدرة سيتم ااعتماد على ثاثة اختبارات أساسية وهي: ل  اختبار عدم لتأكد من جودة ال

 اختبار عدم ثبات التباين واختبار التوزيع الطبيعي للبواقي. ،اارتباط الذاي بن اأخطاء
 اختبار عدم اارتباط الذاتي بين آخطاء أوا:

أما عن مشكل عدم  ، LM Testللكشف عن وجود مشكلة اارتباط الذاي نعتمد على اختبار  
عتمد على اختبار  سبة للتوزيع الطبيعي للبواقي نستعمل  ،Breusch-Pagan-Godfreyثبات التباين ف وبال

 .Jarque-Beraاختبار 
سبة   موذجلوبال  جودةابد أن تكون اأخطاء مستقلة بشكل تسلسلي، وهذا ما يدعم  2و 1ن ل

: دول التا موذج ويظهر ذلك من خال ا  ال
 2و  1 للنموذج  : نتائج اختبار اارتباط الذاتي(85) جدول رقم

Breusch-godfrey serial correlation LM Test  1للنموذج  

0.1128 Prob f(2,4) 3.955194 Fstatistic 
0.1528 Prob Chi-square 13.94733 Obs* R-squared 

Breusch-godfrey serial correlation LM Test  2للنموذج 
0.7790 Prob f(2,4) 0.253003 Fstatistic 
0.7231 Prob Chi-square 0.648526 Obs* R-squared 

رجات  عدادمن إالمصدر:    (.17و  15)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول أعا أن قيمة  أي  %5أكر من  Prob Chi-squareناحظ من خال ا
ص بعدم وجود ارتباط ذاي بن 0.05<0.1528 البواقي ونرفض الفرضية ، وبالتا نقبل فرضية العدم ال ت

موذج  البديلة سبة لل موذج ينفس اأمر و  ،1بال أكر من  Prob Chi-squareقيمة حيث  2طبق على ال
 . 0.05<0.7231أي  ،5%

 اختبار عدم ثبات التباينثانيا: 
للكشف عن عدم ثبات التباين بن حدود اأخطاء، مكن استخدام عدة اختبارات، ويعتر 

Breusch-Pagan-Godfrey طأ العشوائي أحدثها ، من خال اختبار فرض العدم بثبات تباين حد ا
موذج امقدر، مقابل الفرض البديل بعدم ثبات التباين. وي دولظهر ي ال اختبار عدم ثبات  نتائج اموا ا

 التباين.
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 2و 1للنموذج  : نتائج اختبار عدم ثبات التباين(86) جدول رقم
Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey  1للنموذج 

0.9091 Prob f(2,4) 0.430330 Fstatistic 
0.7231 Prob Chi-square 10.52150 Obs* R-squared 

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey  2للنموذج 
0.6971 Prob f(2,4) 0.483795 Fstatistic 
0.6557 Prob Chi-square 1.616142 Obs* R-squared 

رجات المصدر:   (.18و  16)انظر املحق  Eviews 9من إعداد الباحثة بااعتماد على 

دول أعا أن قيمة    أي  %5أكر من  Prob Chi-squareناحظ من خال ا
موذج  اأخطاءعدم وجود مشكلة عدم ثبات تباين بوهذا ما يؤكد فرضية العدم ، 0.05<0.7231 سبة لل بال

موذج ي اأمرنفس و  .1 أي  %5أكر من  Prob Chi-squareقيمة حيث أن  2طبق على ال
0.6557>0.05. 

 لبواقيل الطبيعي لتوزيعاختبار اثالثا: 
ها   من أجل التحقق من أن البواقي امقدرة تتبع التوزيع الطبيعي مكن استخدام عدة اختبارات م

Skewness ،Kurtosis  أوJarque-Berra وسيتم فيما يلي استخدام إحصائية جاك برا .Jarque-

Berra  .دار موزعة طبيعيا وفيما يلي جدول من خال اختبار فرضية العدم ال مفادها أن بواقي معادلة اا
 يظهر نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.

 2و  1للنموذج  لبواقيالطبيعي لتوزيع ال: نتائج اختبار (87) جدول رقم

 
رجات  عدادمن إالمصدر:        (.10)املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

ا أن خال من  دول يتبن ل  P-valueالبواقي تتبع التوزيع الطبيعي حيث تشر قيمة  هذا ا

موذج ( (0.05<0.61 سبة لل موذج  (P-value  0.42>0.05)و 1بال سبة لل  .  2بال
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 2و  1 اختبار استقرار النموذج الفرع الثالث:

لكي نتأكد من خلو البيانات امستخدمة ي هذ الدراسة من وجود أي تغرات هيكلية فيها،   
ا اختبار اجموع الراكمي للبواقي   لبواقياوكذا اختبار اجموع الراكمي مربعات  ،(Cusum test)استخدم

(Cusum of squares) ويعد هذان ااختباران من أهم ااختبارات ي هذا اجال أهما يوضحان وجود .
أي تغر هيكلي ي البيانات، ومدى استقرار وانسجام امعلمات طويلة اأجل مع امعلمات قصرة اأجل. 

وية  ذلكويتحقق  د مستوى مع رجة ع دود ا :حسب ا %5إذا وقع الشكل البيا داخل ا  لشكل التا
 1للنموذج  لمربعات للبواقي : نتائج اختبار المجموع التراكمي للبواقي والمجموع التراكمي(28) شكل رقم

 
 
 
 

       

رجات  عدادمن إالمصدر:         .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

 2للنموذج  لمربعات للبواقي والمجموع التراكمي: نتائج اختبار المجموع التراكمي للبواقي (29) شكل رقم
 
 
 
 
 
 

 

رجات عدادمن إالمصدر:            .Eviews 9 الباحثة بااعتماد على 

أعا ناحظ أن اجموع الراكمي للبواقي هو عبارة عن  نمن خال الرسم البيا اموضح ي الشكل  
رجة طقة ا وية  ،خط وسطي داخل حدود ام د حدود مع موذج ع  ، كما أن%5وهذا يشر إ استقرار ال

رجة. وبالتا  طقة ا اجموع الراكمي مربعات البواقي هو كذلك عبارة عن خط وسطي يقع داخل حدود ام
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تاجه من هذين ااختبارين أن ما مكن موذج  است اك استقرار وانسجام ي ال بن نتائج اأجل الطويل  2و 1ه
موذج خال فرة الدراسة.  ونتائج اأجل القصر، وبالتا ا وجود أي تغير هيكلي ي بيانات ال

 2و 1لنموذج ل: نموذج تصحيح الخطأ والعاقة قصيرة آجل وشكل العاقة طويلة آجل ثالثالمطلب ال

طأ  طويلة اأجل، تتحدد ي ظلها القيمة  على فرضية وجود عاقة توازنية يقوم موذج تصحيح ا
موذج امقدر للعاقة بن امتغر التابع وامتغرات امستقلة  دداته، ولكن قد تكون قيم ال التوازنية ي إطار 
ه خطأ التوازن الذي مكن أن يتم تعديله أو تصحيحه ي اأجل  جم ع تلف عن قيمها التوازنية، ما ي

طأ وجود نوعن من العاقات بن مستوى امعيشة كمتغر تابع والسياسة الطويل. لذا يفرض تصح يح ا
ما تقاس العاقة  موذج، بي قدية كمتغرات مفسرة، حيث تقاس العاقة طويلة اأجل مستوى متغرات ال ال

ها ي كل فرة توازنية بن . وسيتم التأكد من وجود عاقة 1اآنية قصرة اأجل من خال التغرات فيما بي
موذج من خال اختبار التكامل امشرك.   متغرات ال

 1لنموذج لوشكل العاقة طويلة آجل صحيح الخطأ نموذج ت: الفرع آول
دول   دار الذاي لإبطاء الزم اموزع  اموايوضح ا ، حيث (ARDL)نتائج تقدير موذج اا

زء العلوي يوضح تقدجزأينيتكون من  طأ والعاقة ، ا زء ير موذج تصحيح ا ما يوضح ا قصرة اأجل، بي
موذج  السفلي تقدير العاقة طويلة اأجل سبة لل  .1بال

  1 نموذجال: نتائج تقدير (88) جدول رقم

          
رجات برنامج   إعدادمن المصدر:  اءا على   .Eviews 9الباحثة ب

                                                           

، مرجع سابق، ص.   .18عابد بن عابد العبد 1  
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 (طأ )العاقة قصرة اأجلوالذي يعر عن موذج تصحيح ا، الجزء العلوي للجدولناحظ من  
موذج وية إحصائية بن امستوى  ، أنوامرونات بن متغرات ال ، وقد  %10و %5معظم امتغرات ذات مع

اي والسلي .كان تأثر  امتغرات بن اا  ، كل حسب فرة إبطاء
قدي ي بداية الفرة أي   اي على معدل  ((t=0ناحظ أن لوغاريتم متغر العرض ال قد أثر بشكل إ

د مستوى  وية إحصائية مقبولة ع ، حيث تؤدي زيادة (0.0590)% 10الفقر ي اأجل القصر وذو مع
وا  قدي  فيض معدل الفقر بـ  %1مؤشر لوغاريتم العرض ال ما أثر%0.0363إ  مؤشر لوغاريتم  ، بي

قدي امبطأ لفرة واحدة أي  اي أيضا على معدل الفقر ي اأجل القصر، وذو  ((t=1العرض ال بشكل إ
د مستوى  وية إحصائية ع وا (0.0593) %10مع قدي  ، حيث تؤدي زيادة لوغاريتم متغر العرض ال

فيض مؤشر الفقر بـ  1%  .%0.0345إ 
كومي ي بداية الفرة أي   سبة للوغاريتم متغر اإنفاق ا قد أثر بشكل سلي على معدل  ((t=0بال

د مستوى  وية إحصائية مقبولة ع مؤشر ؤدي زيادة حيث ي ،(0.0107) %5الفقر ي اأجل القصر وذو مع
وا  كومي  ما أثر مؤشر لوغاريتم اإنفاق %0.3519بـ  الفقر معدلإ رفع  %1لوغاريتم اإنفاق ا ، بي
كومي امبطأ لفرة واحدة أي  وية  ((t=1ا بشكل سلي أيضا على معدل الفقر ي اأجل القصر وذو مع

د  وا  ،(0.0300) %5إحصائية مقبولة ع كومي  إ  %1حيث تؤدي زيادة مؤشر لوغاريتم اإنفاق ا
كومي على لوغاريتم مؤشر  اإنفاقفقد أثر لوغاريتم متغر ( (t=2، أما ي الفرة %0.2695زيادة الفقر بـ  ا

د  وية إحصائية مقبولة ع د مع ، فزيادة لوغاريتم مؤشر اإنفاق (0.0252) %5الفقر بشكل سلي وع
كومي بـ   .%0.4418يؤدي إ زيادة الفقر بـ  % 1ا

كومي ومؤشر الفقر ي   موذج بن اإنفاق ا يرجع السبب وراء العاقة الطردية ال ظهرت ي ال
ظرية ااقتصادية)اأجل القصر  زية غةبالص ذات التوسعية امالية السياسة أن إ ،(عكس ال  خال من الكي

شاط ي الدولة تدخل كومي لإنفاق امتسارع التزايدو  ااقتصادي ال هو  الكلي للطلب دفع كوسيلة ا  اأثر م
مو على زائر، ي مارها تؤت م مضاعف بشكل ااقتصادي ال ظر ا  ااقتصاد استيعاب قدرة لضعف بال
كومي لإنفاق الوط زائري ااقتصاد هيكل ولطبيعة ،فيه امبالغ امتزايد ا  على مركزا اعتمادا يعتمد الذي ا

فطية فاإيرادات العام، اإنفاق مويل ي احروقات مصادر من اإيرادات  إما من %98 يقارب ما مثل ال
زائر، صادرات  اإيرادات هذ فمعظم ذلك إ إضافة. الدولة ميزانية ي العامة اإيرادات من 2/3 حواو  ا

فقات لتغطية توجه تجة غر ااستثمارات و كبر بشكل توجه ال ال عكس م وبالتا ،(ااستهاكية) ام  ي
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كومي اإنفاق مو على ا قدية الكتلة حجم من الرفع ي وإما ااقتصادي ال  من ااقتصاد مستوى على ال
ار صرف سعر خال من لية عملة إ بالدوار امقيمة اإيرادات نقدنة خال  قبل من امصدر زائريا الدي
ك زائر ب عكس ي  ،1ا قودما ي ما يساهم ي تدهور وضعية  ،ارتفاع معدل التضخم وتراجع القدرة الشرائية لل

اله.  الطبقات الفقرة وإدخال طبقات أخرى ي دائرة الفقر ما يوسع من 
موذج طأ ي ال وية حد تصحيح ا طأ مع وية (1) أظهرت نتائج موذج تصحيح ا د مع  %1 ع

موذج، العاقة التوازنية طويلة اأجل و وباإشارة السالبة، وهذا يؤكد دقة  طأ موجودة بال أن آلية تصحيح ا
موذج تكيف سرعة امعلمة هذ وتعكس اأجل،  طويل التوازن إ القصر اأجل إختاات من لانتقال ال

طأ ا معلمة تصحيح ا موذج إ أن  (-1.123) وتشر ه و قيمته التوازنية ي كل  مؤشر الفقري ال يعتدل 
سبة حرف  ،(t-1)من اختال التوازن امتبقي ي الفرة  %3.112 فرة ب دما ي خال  مؤشر الفقرأي أنه ع

من هذا  %112.3 عن قيمته التوازنية ي امدى البعيد فإنه يتم تصحيح ما يعادل (t-1)الفرة القصرة 
راف ي الفرة للتعديل ⁄.  =0.89)أشهر  9يستغرق ما يقارب فرة  مؤشر الفقرأي أن ، (t) اا

موذج ا قيمته التوازنية أي بعد صدمة ي ال  .  با

سبة العاقة طويلة اأجل بن مؤشر الفقر وامتغرات شكل يبن فهو  لجدولمن الجزء السفلي ل بال
: ها بامعادلة أدنا ل الدراسة، وامعر ع =  �� امستقلة  . + . 9 − . 9 � 

اي على  العام نفاقعلى امعادلة امقدرة أعا ناحظ أن لوغاريتم متغرة اإ اعتمادا قد أثر بشكل إ
د مستوى مؤشر الفقر وية إحصائية جد مقبولة ع حيث أن  ،(0.0000) %5 ي اأجل الطويل وذو مع

فاض مؤشر الفقر يؤدي إ  %1 واالعام  اإنفاقزيادة  أن لوغاريتم متغرة العرض و  .%0.29 بـا
قدي  وية إحصائية ضعيفة ي امدى الطويلمؤشر الفقر على ضعيف و  سليأثر بشكل  ال ، وذو مع

وا ،(0.5410) قدي  مؤشر الفقر يؤدي إ زيادة  %1 حيث أن زيادة متغرة لوغاريتم العرض ال
 .%0.0094بـ

زائر مارس تأثرا ضعيفا  قدية ي ا الفقر مؤشر على وطرديا من خال ما سبق، يتضح أن السياسة ال
زائر قدي يؤدي إ الرفع من معدل الفقر نتيجة تراجع القدرة الشرائية ف، ي اأجل الطويل ي ا التوسع ال

زائرمارس تأثرا عكسيا على مؤشر الفللعملة، عكس السياسة امالية ال   اإنفاقتوسع الدولة ي ، فقر ي ا
كومي  سن امستوى امعيشي للمواطن ا هوض بااقتصاد الوط و موعة من الرامج الرامية إ ال عر تب 

زائر قد فيض معدل الفقر ي ا  ي اأجل الطويل. ساهم ي 

                                                           

، مرجع سابق، ص.   .343حسيبة مدا 1  



 (2015-1990) دراسة قياس ية لأثر الس ياسة النقدية عى مس توى امعيشة ي اجزائر خال الفرة:....الفصل السادس

  

393 

 

تائج السابقة أن  سبة لأجل القصر، فاماحظ من ال فيض معدل بال قدية تساهم ي  السياسة ال
قيق ذلك. زائر لكن بشكل ضعيف، عكس السياسة امالية ال ا تساهم ي   الفقر ي ا

 2لنموذج لنموذج تصحيح الخطأ وشكل العاقة طويلة آجل : ثانيالفرع ال

دول   دار الذاي لإبطاء الزم اموزع  اموايوضح ا ، حيث (ARDL)نتائج تقدير موذج اا
زء العلوي يوضح تقدجزأينيتكون من  طأ والعاقة ، ا زء ير موذج تصحيح ا ما يوضح ا قصرة اأجل، بي

موذج  السفلي تقدير العاقة طويلة اأجل سبة لل   . 1بال
 2 نموذجال: نتائج تقدير (89) جدول رقم

 

اء إعدادمن المصدر:          رجات برنامج   الباحثة ب  .Eviews 9على 

طأ )العاقة قصرة اأجل(، والذي يعر عن موذج تصحيح  الجزء العلوي للجدولناحظ من    ا
وية إحصائية أن قدي كل من متغر العرض ، وقد كان تأثر   %5و %1بن  معظم امتغرات ذات مع ال

قدية  اي العام اممثل للسياسة امالية واإنفاقاممثل للسياسة ال قدية اأضعف ا . و قد كان تأثر السياسة ال
وا مقارنة بالسياسة امالية حيث أن زيادة قدي  ارتفاع مؤشر يؤدي إ  %1 متغرة لوغاريتم العرض ال

مية البشرية د  %0.0065 بـ الت وية إحصائية ع واي حن زيادة  ،%5وذو مع  لوغاريتم اإنفاق العام 

مية البشريةيؤدي إ  1% د مستوى %0.0636 بـ ارتفاع مؤشر الت وية إحصائية جد مقبولة ع  وذو مع
1%.  
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موذج تبن طأ ي ال وية حد تصحيح ا طأ مع وية (2) نتائج موذج تصحيح ا د مع  %1 ع

موذج، العاقة التوازنية طويلة اأجل و وباإشارة السالبة، وهذا يؤكد دقة  طأ موجودة بال أن آلية تصحيح ا
موذج تكيف سرعة امعلمة هذ وتعكس اأجل،  طويل التوازن إ القصر اأجل إختاات من لانتقال ال

طأ ا معلمة تصحيح ا موذج إ أن  (-1.071) وتشر ه مية البشرية ي ال و قيمته  مؤشر الت يعتدل 
سبة حرف  ،(t-1)من اختال التوازن امتبقي ي الفرة  %107.1 التوازنية ي كل فرة ب دما ي مؤشر أي أنه ع

مية البشرية  عن قيمته التوازنية ي امدى البعيد فإنه يتم تصحيح ما يعادل (t-1)خال الفرة القصرة  الت

راف ي الفرةمن هذا  107.1% مية البشريةأي أن ، (t) اا  3شهر و أ 9يستغرق ما يقارب فرة  مؤشر الت
موذج⁄. =0.933)أيام  ا قيمته التوازنية أي بعد صدمة ي ال  .  للتعديل با

مية البشريةيبن العاقة طويلة اأجل بن مؤشر والذي  الجزء السفلي للجدول أما وامتغرات امستقلة  الت
: ها بامعادلة أدنا  ل الدراسة، وامعر ع

  =− . + .  + . 9  � 

اي على  العام نفاقعلى امعادلة امقدرة أعا ناحظ أن لوغاريتم متغرة اإ اعتمادا قد أثر بشكل إ
مية البشرية د مستوى مؤشر الت وية إحصائية جد مقبولة ع ، (0.0000) %1 ي اأجل الطويل وذو مع

مية البشرية يؤدي إ  %1 واالعام  اإنفاقحيث أن زيادة  أن لوغاريتم و  .%0.0593 بـارتفاع مؤشر الت
قدي  اي وضعيف أثر بشكل  متغرة العرض ال مية البشرية على إ حيث أن ي امدى الطويل مؤشر الت

وا قدي  مية البشرية يؤدي إ زيادة  %1 زيادة متغرة لوغاريتم العرض ال هذ و  .%0.0061بـمؤشر الت
تائج تتطابق و  تائج ي اأجل الطويل ف ،القصر اأجلنتائج ال موذج ي اأجل القصر وال تائج تقدير ال

 .متشاهة من حيث إشارة امعامات
قيق الرفاهية ااقتصادية ي اأجلن  قدية تساهم ي  من خال ما سبق، نستخلص أن السياسة ال
قدية هو  هائي للسياسة ال تيجة طبيعية فاهدف امعلن وال القصر والطويل معا ولكن بشكل ضعيف، وهذ ال

قيق الرفاهية ااقتصا فيض الفقر، على ضبط التضخم والتحكم ي امستوى العام لأسعار وليس  دية و
زائر كان ها تأثر مقبول ي اأجل الطويل سواء ي  العكس من ذلك ناحظ أن السياسة امالية امعتمدة ي ا

فيض معدل الفقر،  وتأثر مقبول أيضا ي الرفع من الرفاهية الرفع من مستوى الرفاهية ااقتصادية أو 
اة من طرف الدولة بب ي ذلك أساسا إ يرجع السو ااقتصادية ي اأجل القصر،  موية امتب الرامج الت

اصب ( 2014-2001)خاصة خال الفرة  ودها الرفع من امستوى امعيشي عر توفر م وال كان من أهم ب
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دمات الصحية والتعليمية، القضاء على أزمة السكن وغرها من الرامج ااجتماعية  سن ا الشغل، 
 اأخرى.

 دراسة قياسية ٓثر السياسة النقدية على مؤشرات مستوى المعيشة في الجزائربحث الثالث: الم

زائر قدية على مؤشرات مستوى امعيشة ي ا وال  ،يسعى هذا امبحث إ دراسة أثر السياسة ال
وقد م إمال بعض امؤشرات   ،دموغرافيةتتمثل ي امؤشرات ااقتصادية، امؤشرات ااجتماعية وامؤشرات ال

كم الراشد كامؤشرات السياسية )الفساد صول على اإحصائيات الدالة عليه.  وا  مثا( لتعذر ا
كون  (2015-1990)بن  الفرة اممتدة ما م اختيارفقد  ثاي امبحث ال إليه اإشارةوكما سبقت  

ة  قدية قبل س شاط ااقتصادي  1990أن السياسة ال حيث م ااعتماد على  ،كانت حيادية ا تؤثر على ال
وية بعدد  تلفة   تحصلم السوبة، كما مشاهدة لكل متغرة  26بيانات س على امعلومات من مصادر 

زائرك ك ا ، (PNUD)تقارير برنامج اأمم امتحدة اإمائي  ،وزارة امالية، الديوان الوط لإحصائيات، ب
ك الدو ،اعياجلس الوط ااقتصادي وااجتم   .باإضافة إ الب

 ودراسة ااستقرارية : التعريف بمتغيرات ونموذج الدراسةآول مطلبال

اء على هدف الدراسة و   قدية عب امستوى امعيشي ي مؤشرات لى امتمثل ي استقصاء أثر السياسة ال
زائر و  ه امدى مسامتها سي قدية متغر العرض  اي  ا بتمثيل السياسة ال وات الدراسة، قم على مدار س
قدي موذج كما م ،ال قدية عن  إدخال السياسة امالية مثلة باإنفاق العام ي ال بغرض فصل أثر السياسة ال

ستعن ي. هامستوى امعيشي، ومعرفة أيهما مارس تأثرا أكر عليمؤشرات السياسة امالية ي التأثر على   وس

ية  ااقتصادي القياس برنامج الدراسة هذ ة ي (EVIEWS)والساسل الزم  وكذا امتغرات واختبارها معا

موذج. تقدير  على امتغرات التالية:ومن أجل الوصول إ هدف الدراسة م ااعتماد  ال

 متغيرات الدراسة الفرع آول:

تغرات بعضها مستقل وبعضها موعة من امعلى من أجل الوصول إ هدف الدراسة م ااعتماد  
اوال م تابع، اء موذج  ك قدية على من ب زائر. مؤشرات مستوى امعيشةتفسري أثر السياسة ال  ي ا
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  المتغير التابعأوا: 
 تمثل فيما يلي:ي 

  ما يلي:تمثل في توال :ةااقتصادي اتالمؤشر  -1
، وقد م استخدام اأسعار pnbhaويرمز له بـ  :بآسعار الثابتة نصيب الفرد من الناتج القومي -

احية ااقتصادية يعتر اارتفاع ي نصيب الفرد من  .استبعاد أثر التضخم يتمالثابتة ح  من ال
قيقي الدخل القومي  سن ي امستوى امعيشي والعكس ا  ؛صحيحمثابة 

، يعكس هذا امؤشر التدهور الذي يصيب القدرة الشرائية Tinf: ويرمز له بـ معدل التضخم -
ة عن اارتفاع امستمر ي امستوى العام لأسعار، والذي يصيب خصوصا أصحاب  ا قود ال لل

 امداخيل الثابتة ال ا تستطيع ماية نفسها من ارتفاع اأسعار.  
 م مثيله ي هذ الدراسة بـ: المؤشر ااجتماعي: -2

 ؛chom ويرمز له بـ :معدل البطالة -
انب الصحيوالذي يعكس  :أآقل من سنة) الرضعوفيات  -  م اختيار  ، وقدsntويرمز له بـ  ا

وكذلك لقدرته على مثيل مدى التحسن أو الراجع ي امستوى الصحي على  ،لتوفر امعطيات حوله
 مستوى الدولة؛

انب التعليمي، ويعكس هذا امتغر edcويرمز له بـ  :عدد الطلبة الجامعيين المسجلين - ، وقد ا
امعي هي شبه  انب على اعتبار أن امراحل السابقة للمستوى ا مضمونة من م اختيار ليمثل هذا ا

انية التعليم ابتداء من سن السادسة ومدة  إجباريةقبل الدولة ) وات 9و  .(س
ه ي هذ الدراسة  المؤشر الديموغرافي: -3 صوبةم التعبر ع  .demgويرمز له بـ  معدل ا

  المتغيرات المستقلة: اثاني
 :وتضم كل من

قدية )ووحدة قياسه  :العرض النقدي -1   .(M2) ويرمز له (دج مليونمثا للسياسة ال

 .كممثل للسياسة امالية (دج مليون)ووحدة قياسه  (DEP)ونرمز له بـ  :اإنفاق العام -2
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 : نموذج الدراسةالفرع الثاني

  : موذج اأول ي صيغته الرياضية على الشكل التا  مكن صياغة ال
pnbha = f(M2. DEP) 

قدية : هل تساهم السياسة ال موذج هو اإجابة عن التساؤل التا اء هذا ال الرفع ي  التوسعية اهدف من ب
سن امستوى امعيشي ي اأجلن القصر والطويل ،من نصيب الفرد من الدخل القومي   ؟وبالتا 

موذج الثا فيكون من الصيغة:   أما ال
chom = f(M2. DEP) 

زائر ي اول  قدية على معدات البطالة ي ا موذج الثا اإجابة عن التساؤل: هل تؤثر السياسة ال ال
 اأجلن القصر والطويل؟

فيض البطالة يساهم  انب ااجتماعي معدل البطالة، على اعتبار أن  موذج مثيل ا اخرنا ي هذا ال
اصب عمل للفقراء صول عل ،ي توفر م ى مداخيل ما يساهم ي الرفع من مستوى معيشتهم، أما وبالتا ا

تطرق ها من  انب التعليمي فس انب الصحي وا سبة لبقية امتغرات ااجتماعية اأخرى ال تعكس ا بال
ر   . (تودا ياياموتو)ي اأجل الطويل امطورة خال دراسة سببية قرا

ليل نتائجه (ARDL) اانطاق ي تقدير موذجوقبل بغرض اإجابة عن اأسئلة امطروحة   ،و
ا يبري على طري امعادلة  بإدخال قم انس وحدات القياس و اللوغاريتم ال التخلص من لتفادي عدم 

ا العام ارات الضرورية لغرض ااطاع على مدى صاحية بيتعن القيام ببعض ااختكما   ،ضغوطات اا
موذج امقرح ي ظالبيانات امستخدمة ي التحل ية مقدرة بـيل لل  .مشاهدة 26ل فرة زم

 دراسة استقرارية الساسل الزمنية لمتغيرات الدراسة: ثالثالفرع ال

اصية عدم ااستقرار،   ية للمتغرات ااقتصادية تتصف  م اختبار صفة ما أن معظم الساسل الزم
ية متغرات الدراسة باستخدام إختبار ديكي فولر امطور  ، (pp)وفيليب برون  ((ADFسكون الساسل الزم
دولية مع قيمة  كم على استقرار امتغرات عن طريق مقارنة القيمة ا احسوبة، فإذا كانت القيمة  Tوم ا

دولية أكر من   احسوبة )بالقيمة امطلقة( فإن ذلك يع عدم استقرار امتغر والعكس. Tا
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 Lpnbha: دراسة استقرارية السلسلة أوا
اتج القومي باأسعار الثابتة لوغاريتم مثل  Lpnbhaالسلسلة   .مؤشر نصيب الفرد من ال

 Lpnbha ـل PPو  ADFإختبارنتائج   :(90) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  النموذجصنف  نوع ااختبار
l

t̂ 
 

 

ADF 
 

Intercept -2.986225 0.619480 

(0.9847) 
-4.058425 

(0.0048) 
Trend –Intercept -3.603202 -3.676026 

(0.0433) 
-3.880829 

(0.0293) 
None -1.955020 2.293959 

(0.9929) 
-1.508799 

(0.1203) 
 

 

PP 

Intercept -2.986225 0.139898 

(0.9625) 
-4.058425 

(0.0048) 
Trend –Intercept -3.603202 -3.378436 

(0.0771) 
-3.880829 

(0.0293) 
None -1.955020 1.617199 

(0.9705) 
-3.116755 

(0.0033) 
رجات  عدادمن إالمصدر:   (.20و  19)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة  ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t  قيم(Mackinnon )  د ع
وية  ه  DLpnbhaغر مستقرة لكن السلسلة  Lpnbhaالسلسلة بأن  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال اارتباط  .I(1) اأو الدرجة من تكاملةم Lpnbhaمكن القول أن سلسلة  ح وهذا ما تؤكد م
: زئي للسلسلة ي الشكل اموا   الذاي والذاي ا

  DLpnbhaو Lpnbha منحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة: (30)شكل رقم 

 
 
 
 
 

 
رجات  عدادمن إالمصدر:       .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
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 Lchom: دراسة استقرارية السلسلة اثاني
 .مؤشر البطالة لوغاريتم مثل Lchomالسلسلة 

 Lchom لــ PPو  ADFإختبار: نتائج (91) جدول رقم

الفرق آول المستوى %5القيم الحرجة عند  صنف النموذج نوع ااختبار
l

t̂ 

 

ADF 

Intercept -2.986225 -0.177073 

(0.9295) 
-3.656652 

(0.0120) 
Trend –Intercept -3.658446 -3.015594 

(0.1524) 
-3.666623 

(0.0449) 
None -1.955020 -1.056334 

(0.2545) 
-1.768694 

(0.0733) 

 

PP 
Intercept -2.986225 -0.535268 

(0.8681) 
-3.708299 

(0.0107) 
Trend –Intercept -3.603202 -1.988017 

(0.5793) 
-3.748402 

(0.0382) 
None -1.955020 -0.836041 

(0.3437) 
-3.647744 

(0.0008) 
رجات  عدادمن إالمصدر:   (.22و  21)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول السابق مقارنة  ناحظ من خال ا
1̂

t  احسوبة باجدولة
tab

t  قيم(Mackinnon)  د ع
وية  ه  DLchomغر مستقرة لكن السلسلة  Lchomبأن السلسلة  5%مستوى امع مستقرة. وم

يات دوال اارتباط الذاي  .I(1)من الدرجة تكاملة م Lchomمكن القول أن سلسلة  ح وهذا ما تؤكد م
: زئي للسلسلة ي الشكل اموا  والذاي ا

 DLchomو Lchomمنحنيات دوال اارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة : (31)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

رجات  عدادمن إالمصدر:          .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
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ٓثر السياسة النقدية  (ARDL)نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمني الموزع تقدير  :الثاني مطلبال
على الجانب ااقتصادي ممثا بنصيب الفرد من الناتج القومي والجانب ااجتماعي ممثا بمعدات 

 البطالة

اء  د الفرق اأول( مكن إجراء  على ب ية متغرات الدراسة )مستقرة ع نتائج استقرارية الساسل الزم
دود  هج ا اأكثر  (ARDL)ويعتر موذج  (.The Bounds test)التكامل امشرك باستعمال طريقة م

ة امستخدمة ي هذ الدراسة وامقدرة ب جم العي قوم بتقدير موذج ،عليهو  .مشاهدة 26 ـمائمة  دار  س اا
 :وذلك وفق امعادلتن التاليتن ARDL)) عالذاي لإبطاء الزم اموزّ 

∆ pnbha = + ∑= ∆  pnbha�− + ∑ ∆ �−�= + ∑= ∆ ��−+  Lpnbha�− + �− + ��− + � … … … …  

∆ chom = + ∑= ∆  chom�− + ∑ ∆ �−�= + ∑= ∆ ��−+  Lchom�− + �− + ��− + � … … … …  

 :حيث أن

 ؛تشر إ الفروق من الدرجة اأو:  ∆
 ؛اللوغاريتم الطبيعي: 
د الثابت:   ؛ا

د اأعل:   , ,  ℎ،    ، � للمتغرات ى لفرات اإبطاء الزمـا ى التوا ـعل  
موذج   ؛(1)ي ال

د اأعل:  , , � ى لفرات اإبطاء الزم للمتغراتـا �،   ،chom   على التوا ي
موذج ا الزمن: � ؛(2)  ال  ؛ا

طأ العشوائي: �  ؛حد ا

طأ)معامات العاقة القصرة اأجل :  , ,  ؛(تصحيح ا
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 .معامات العاقة طويلة اأجل:  , ,

ليل نتائجه، يتعن القيام ببعض ااختبارات اأساسية  (ARDL)قبل البدء ي تقدير موذج   و
موذج. قق كل الشروط الازمة ال تثبت صحة ال  والضرورية لغرض التأكد من 

 واختبار الحدود للنموذج تحديد عدد فترات اإبطاء الزمني المثلى للمتغيرات: ولالفرع آ

 تحديد عدد فترات اإبطاء الزمني المثلى للمتغيراتأوا: 
اسبة، م استخدام معيار   ديد العدد اأمثل لفرات اإبطاء الزم ام وهو  (Akaike)من أجل 

دول التا  امعيار اأكثر شيوعا، حيث م إختبار فرات اإبطاء الزم ال تعطي أقل قيمة هذا امعيار. وا
 للمتغر التابع وامتغرات امستقلة. P,q1,q2,q3,q4يوضح نتائج اختبار فرات اإبطاء الزم امثلى 

 2و  1للنموذج  : نتائج اختبار فترات اإبطاء المثلى(92) جدول رقم

 q2 q1 P فترات اإبطاء المثلى

 1 1 0 1النموذج

 1 6 6 2النموذج 

رجات  عدادمن إالمصدر:                         (.24و 23)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

اسبة بطريقة أوتوماتيكية، حيث يقوم برنامج   بااختيار بن  Eviews 9يتم اختيار فرات اإبطاء ام
ا أفضل  تلفة، ويبن ل موذج من حيث أد  20عدة ماذج للمتغر التابع وامتغرات امفسرة بفرات إبطاء 

موذج (Akaike)قيمة معيار  ا ال دول أعا يوضح ل تقاة  20من بن  اأمثل. وا  . ARDLموذج ام

 ARDL (Bounds test) : اختبار الحدود لنموذجاثاني
ل الدراسة،   دود إ الكشف عن وجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن امتغرات  يهدف اختبار ا

ص على عدم وجود عاقة ي اأجل الطويل بن امتغرات.  وذلك من خال اختبار فرضية العدم وال ت
دول أدنا نتائج هذا ااختبار  .ويوضح ا
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 2و 1للنموذج الحدود  التكامل المشترك باستخدام اختبار : نتائج اختبار(93) جدول رقم

 النتيجة ااحتمال المحسوبة FStatistic البيان

  9.12 أ1النموذج )  
 وجود عاقة توازنية طويلة آجل

 )وجود عاقة تكامل مشتركأ
  الحد آعلى الحد آدنى القيم الحرجة  
وية   د مستوى مع  6.36 5.15 %1  ع
د   وية  ع  4.85 3.79 %5مستوى مع
وية    د مستوى مع  4.14 3.17 %10ع

  7.55 أ2النموذج )
 وجود عاقة توازنية طويلة آجل

 )وجود عاقة تكامل مشتركأ
  الحد آعلى الحد آدنى القيم الحرجة

وية  د مستوى مع  6.36 5.15 %1ع
وية  د مستوى مع  4.85 3.79 %5ع

د مستوى  وية ع  4.14 3.17 %10مع

رجات  عدادمن إالمصدر:     (.26و  25)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول أعا أن قيمة إحصائية   دود هي  Fيتبن من خال ا وهذا  7.55و 9.12اختبار ا
د مستوى  رجة ع ويةيتجاوز القيمة ا ص بعدم وجود، وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم %1 مع عاقة  ال ت

موذج  متغراتطويلة اأجل بن توازن وجود عاقة  و هذا يع ،امتغراتطويلة اأجل بن   1الدراسة ي ال

 .2و

واملحق  (27) بواسطة طريقة امربعات الصغرى كما يظهر املحق ARDL)) موذجيم تقدير و  
موذجاو  1 موذجال لكل من بلغت القوة التفسريةحيث  .(28) رقم على  %99.59و %98.83 بـ 2 ل

 الرتيب.

  ةذج المقدر ااختبار جودة النم: انيالفرع الث

ماذج امقدرة سيتم ااعتماد على ثاثة اختبارات أساسية وهي:   اختبار بغرض التأكد من جودة ال
 الطبيعي للبواقي. ، اختبار عدم ثبات التباين واختبار التوزيععدم اارتباط الذاي بن اأخطاء
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 اختبار عدم اارتباط الذاتي بين آخطاءأوا: 
أما عن مشكل عدم  ، LM TESTللكشف عن وجود مشكلة اارتباط الذاي نعتمد على اختبار  

عتمد على اختبار  سبة للتوزيع الطبيعي للبواقي نستعمل  ،Breusch-Pagan-Godfreyثبات التباين ف وبال
 .Jarque-Beraاختبار 

ا ابد أن تكون اأخطاء مستقلة بشكل تسلسلي، وهذا ما يدعم   موذج سبة ل موذج  جودةوبال ال
: دول التا  ويظهر ذلك من خال ا

 2و 1للنموذج  : نتائج اختبار اارتباط الذاتي(94)جدول رقم 

Breusch-godfrey serial correlation LM Test  1للنموذج  

0.7592 Prob f(2,18) 0.279781 Fstatistic 
0.6860 Prob Chi-square 0.753738 Obs* R-squared 

Breusch-godfrey serial correlation LM Test  2للنموذج 
0.9130 Prob f(2,2) 0.095317 Fstatistic 
0.4189 Prob Chi-square 1.740449 Obs* R-squared 

رجات  عدادمن إالمصدر:     (.31و 29)انظر املحق  Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

دول أعا أن قيمة   أي  %5أكر من  Prob Chi-squareناحظ من خال ا
ص بعدم وجود ارتباط ذاي بن البواقي ونرفض الفرضية 0.05<0.6860 ، وبالتا نقبل فرضية العدم ال ت

موذج  البديلة سبة لل طبقنفس اأمر ، و 1بال موذج  ي أكر من  Prob Chi-squareقيمة حيث  2على ال
 . 0.05<0.4189أي  5%

 اختبار عدم ثبات التباينثانيا: 
دول التا  .تظهر نتائجه ي ا

 : نتائج اختبار عدم ثبات التباين(95) جدول رقم

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey  1للنموذج 
0.8437 Prob f(4,20) 0.345880 Fstatistic 
0.8056 Prob Chi-square 1.617506 Obs* R-squared 

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey  2للنموذج 
0.1546 Prob f(15,4) 2.924489 Fstatistic 
0.2458 Prob Chi-square 18.32871 Obs* R-squared 

رجات عدادمن إالمصدر:   (.32و  30)انظر املحق  Eviews 9 الباحثة بااعتماد على 
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دول أعا أن قيمة      أي %5أكر من  Prob Chi-squareناحظ من خال ا
موذج  عدم وجود مشكلة عدم ثبات تباين اأخطاءبوهذا ما يؤكد فرضية العدم ، 0.05<0.8056 سبة لل بال

طبق اأمرنفس و  .1 موذج  ي   أي %5أكر من  Prob Chi-squareقيمة حيث أن  2على ال
0.2458>0.05. 

 لبواقيل الطبيعي لتوزيعا اختبار ثالثا: 
دول التا نتائج ااختبار   .يظهر ا

 2و  1للنموذج  لبواقيالطبيعي لتوزيع ال: نتائج اختبار (96) جدول رقم

 
رجات  عدادمن إالمصدر:                     .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

ا أّن البواقي تتبع التوزيع الطبيعيخال من   دول يتبن ل  P-value)حيث تشر قيمة  ،هذا ا

موذج  (0.05<0.64 سبة لل موذج  (P-value  0.93>0.05)و  1بال سبة لل  .  2بال

 2و  1 اختبار استقرار النموذج الفرع الثالث:

لية فيها،  الدراسة من وجود أي تغرات هيكمن خلو البيانات امستخدمة ي هذلكي نتأكد   
ا اختبار اجموع الراكمي للبواقي   وكذا اختبار اجموع الراكمي مربعات للبواقي (Cusum test)استخدم

(Cusum of squares) ويعد هذان ااختباران من أهم ااختبارات ي هذا اجال أهما يوضحان تبيان .
وجود أي تغر هيكلي ي البيانات، ومدى استقرار وانسجام امعلمات طويلة اأجل مع امعلمات قصرة 

وية  د مستوى مع رجة ع دود ا حسب الشكل  %5اأجل. ويتحقق هذا إذا وقع الشكل البيا داخل ا
:  التا
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 1للنموذج  لمربعات للبواقي : نتائج اختبار المجموع التراكمي للبواقي والمجموع التراكمي(32) شكل رقم

 
رجات  عدادمن إالمصدر:       .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 

 2للنموذج  لمربعات للبواقي : نتائج اختبار المجموع التراكمي للبواقي والمجموع التراكمي(33) شكل رقم

  
رجات  عدادمن إالمصدر:         .Eviews 9الباحثة بااعتماد على 
أعا ناحظ أن اجموع الراكمي للبواقي هو عبارة عن  نمن خال الرسم البيا اموضح ي الشكل  

رجة طقة ا وية وهذا يشر إ استقرار ال ،خط وسطي داخل حدود ام د حدود مع  كما أن،  %5موذج ع
رجةاجموع الراكمي مربعات البواقي هو كذلك عبارة عن خط وس طقة ا وبالتا  ،طي يقع داخل حدود ام

تاجه من هذين ااختبارين أن ما مكن موذج  است اك استقرار وانسجام ي ال بن نتائج اأجل الطويل  2و 1ه
موذج خال فرة الدراسة. ونتائج اأجل القصر، وبالتا ا وجود أي تغير هيكلي  ي بيانات ال
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 2و 1لنموذج لنموذج تصحيح الخطأ والعاقة قصيرة آجل وشكل العاقة طويلة آجل  :ثالثالمطلب ال

دار الذاي لإبطاء الزم اموزع   دول التا نتائج تقدير موذج اا ، حيث يتكون (ARDL)يوضح ا
زء جزأينمن  ما يوضح ا طأ والعاقة القصرة اأجل، بي زء العلوي يوضح تقدير موذج تصحيح ا ، ا

  السفلي تقدير العاقة طويلة اأجل. 

 1لنموذج لنموذج تصحيح الخطأ وشكل العاقة طويلة آجل : الفرع آول

دار الذاي لإبطاء الزم اموزع   دول التا نتائج تقدير موذج اا ، حيث يتكون (ARDL)يوضح ا
زء جزأينمن  ما يوضح ا طأ والعاقة القصرة اأجل، بي زء العلوي يوضح تقدير موذج تصحيح ا ، ا

موذج  السفلي تقدير العاقة طويلة اأجل سبة لل   . 1بال
  1 نموذجال: نتائج تقدير (97) جدول رقم

 
اء إعدادمن المصدر:                      رجات برنامج  الباحثة ب  .Eviews 9 على 

طأ )العاقة قصرة اأجل(، أن، والذي يعر عن موذج تصحيح الجزء العلوي للجدولناحظ من  معظم  ا
وية إحصائية بن امستوى  اي والسلي ، وقد كان%10و %5امتغرات ذات مع  .تأثر  امتغرات بن اا

وي  قدي كانت غر مع سبة للوغاريتم العرض ال قديةبال عكسيا وبشكل  تؤثر ة، ما يع أن السياسة ال
زائر. ضعيف اتج القومي ي ا  على نصيب الفرد من ال

كومي ي بداية الفرة أي   سبة للوغاريتم متغر اإنفاق ا اي على نصيب  ((t=0بال قد أثر بشكل إ
د مستوى  وية إحصائية مقبولة ع اتج القومي ي اأجل القصر وذو مع حيث  ،(0.0086) %1الفرد من ال
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وا  كومي  اتج القومي  %1يؤدي زيادة مؤشر لوغاريتم اإنفاق ا إ رفع نصيب الفرد من ال
 .%0.0277بـ

وية  طأ مع موذجأظهرت نتائج موذج تصحيح ا طأ ي ال وية 1 حد تصحيح ا د مع  %5 ع

موذج، العاقة التوازنية طويلة اأجل، و وباإشارة السالبة، وهذا يؤكد دقة  طأ موجودة بال أن آلية تصحيح ا
موذج تكيف سرعة امعلمة هذ وتعكس اأجل،  طويل التوازن إ القصر اأجل إختاات من لانتقال ال

ا معلمة  طأوتشر ه موذج إ أن  (-0.1913) تصحيح ا اتجي ال و  مؤشر نصيب الفرد من ال يعتدل 
سبة حرف  ،(t-1)من اختال التوازن امتبقي ي الفرة  %19.13 قيمته التوازنية ي كل فرة ب دما ي أي أنه ع
اتج ي امدى البعيد فإنه يتم عن قيمته التوازنية  (t-1)خال الفرة القصرة  القومي مؤشر نصيب الفرد من ال

راف ي الفرة %19 تصحيح ما يعادل اتجأي أن ، (t) من هذا اا  القومي مؤشر نصيب الفرد من ال
وات و شهرينيستغرق ما يقارب  . =5.23) مسة س ا قيمته التوازنية أي بعد  ⁄9 للتعديل با
موذج  .  صدمة ي ال

ل الدراسة، يبن ف الجزء السفلي للجدولأما   العاقة طويلة اأجل بن مؤشر الفقر وامتغرات امستقلة 
: ها بامعادلة أدنا ℎ وامعر ع   =  9. − . + . � 

اي على  العام نفاقإعتماداً على امعادلة امقدرة أعا ناحظ أن لوغاريتم متغرة اإ قد أثر بشكل إ
اتجمؤشر نصيب  د مستوىالقومي  الفرد من ال وية إحصائية جد مقبولة ع  %1 ي اأجل الطويل وذو مع

اتجزيادة يؤدي إ  %1 واالعام  اإنفاقحيث أن زيادة ، (0.0000)  القومي نصيب الفرد من ال
قدي و . %0.1445بـ الفرد مؤشر نصيب على ضعيف و  سليأثر بشكل  أن لوغاريتم متغرة العرض ال

اتج وا ،ي امدى الطويل القومي من ال قدي  يؤدي إ  %1 حيث أن زيادة متغرة لوغاريتم العرض ال
فاض  اتج ا  .%0.064 بـنصيب الفرد من ال

تجمن خال ما سبق، ن قدية  أن ست عدمة الفعالية ي التأثر على نصيب ضعيفة التأثر و السياسة ال
اتج القومي  باأسعار الثابتة ي اأجل القصر، أما ي اأجل الطويل فتصبح العاقة عكسية بن الفرد من ال

اتج القومي باأسعار الثابتة، أي أن انتهاج سياسة نقدية توسعية يؤدي  قدي ونصيب الفرد من ال العرض ال
اتج القومي فاض نصيب الفرد من ال قيقي  إ ا يؤدي إ بسبب ارتفاع التضخم )ارتفاع التضخم ا

اتج القومي(.  صيب الفرد من ال قيقية ل فاض القيمة ا   ا
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تائج السابقة التأثر القوي للسياسة امالية التوسعية ي الرفع  سبة للسياسة امالية فاماحظ من ال بال
اتج القومي باأسعار الثابتة سواء ي اأجل القصر أو اأجل الطويل، ويرجع السبب  من نصيب الفرد من ال

موية اموضوعة من طرف الدولة وال هدف تلف الرامج الت إ الرفع من امستوى  أساسا ي ذلك إ 
زائر عدالة توزيع الدخل ي عدمرغم هذا امعيشي للمواطن عر الرفع من نصيبه من الدخل القومي،  على ، ا

قدية هدفها اأساسي هو استقرار امن ذلك فعكس ال مستوى العام لأسعار وليس الرفع من السياسة ال
 نصيب الفرد من الدخل القومي.

 2لنموذج لنموذج تصحيح الخطأ وشكل العاقة طويلة آجل : لثانيالفرع ا

دار الذاي لإبطاء الزم اموزع  دول التا نتائج تقدير موذج اا ، حيث (ARDL)يوضح ا
زء العلوي يوضح تقديرجزأينيتكون من  زء  ، ا ما يوضح ا طأ والعاقة القصرة اأجل، بي موذج تصحيح ا

موذج  السفلي تقدير العاقة طويلة اأجل سبة لل  . 2بال
  2 نموذجال: نتائج تقدير (98)جدول رقم 

 

اء إعدادمن المصدر:         رجات برنامج   الباحثة ب  .Eviews 9على 

طأ )العاقة قصرة اأجل(، والذي الجزء العلوي للجدولناحظ من    يعر عن موذج تصحيح ا
قدي ليست  كل متغرات  وال أظهرت أن، بن متغرات الدراسة قدية مثلة بالعرض ال وية السياسة ال ذات مع

قدي أضعف ، ما يفسر إحصائية قدية مثلة بالعرض ال ولكن عموما    ،معدات البطالة علىثر السياسة ال
اكان تأثر  قدي يؤدي  أنبيا حيث ها ا فاض معدات البطالة ي  إارتفاع العرض ال   القصر. اأجلا
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سبة ل  كومي  باإنفاقلسياسة امالية مثلة بال وية ما عدا ا فقد كانت متغراها على العموم غر مع
امسة، وهذا ما يدل على ضعف العاقة بن السياسة امالية والبطالة، ولكن  كان تأثرها عموما  فرة اإبطاء ا

كومي ت اإنفاقزيادة أن حيث  أيضا اابيإ  .، ولكن يبقى اأثر ضعيفمعدات البطالة فيض إؤدي ا
موذجأظهرت   طأ ي ال وية حد تصحيح ا طأ مع وية 2 نتائج موذج تصحيح ا د مع  %5 ع

موذج، ويلة اأجل و وباإشارة السالبة، وهذا يؤكد دقة العاقة التوازنية ط طأ موجودة بال أن آلية تصحيح ا
موذج تكيف سرعة امعلمة هذ وتعكس اأجل،  طويل التوازن إ القصر اأجل إختاات من لانتقال ال

طأ ا معلمة تصحيح ا موذج إ أن  (-0.7252) وتشر ه و قيمته  مؤشر معدل البطالةي ال يعتدل 
سبة حرف  ،(t-1)من اختال التوازن امتبقي ي الفرة  %72.52 التوازنية ي كل فرة ب دما ي مؤشر أي أنه ع

 فإنه يتم تصحيح ما يعادل طويلالتوازنية ي امدى العن قيمته  (t-1)خال الفرة القصرة معدل البطالة 

راف ي الفرة 72.52% ة وثاثة أشهر سيستغرق ما يقارب  مؤشر معدل البطالةأي أن ، (t) من هذا اا
موذج⁄. =1.378)مانية أيام و  ا قيمته التوازنية أي بعد صدمة ي ال  .  للتعديل با

وامتغرات  معدل البطالة يبن العاقة طويلة اأجل بن مؤشروالذي  الجزء السفلي للجدولأما  
: ها بامعادلة أدنا ل الدراسة، وامعر ع ℎ امستقلة    =  9. + . − . � 

  عكسي قد أثر بشكل العام نفاقإعتمادًا على امعادلة امقدرة أعا ناحظ أن لوغاريتم متغرة اإ
د مستوى مؤشر معدل البطالةعلى  وية إحصائية جد مقبولة ع  (0.0061) %1 ي اأجل الطويل وذو مع

ظرية ااقتصادية( فاض معدل البطالةيؤدي إ  %1 واالعام  اإنفاقحيث أن زيادة ، )ما يؤكد ال  ا
 . %0.3522ـب

سبة ل قدي بال وية ما Mلوغاريتم متغرة العرض ال سة يفسر ضعف العاقة بن السيا فهي غر مع
قدية  زائر. على العموم، تؤثر السياسة ال قدية والبطالة ي ا ظرية ااقتصادية( عكسطردي )بشكل ال  ال

وا ،ي امدى الطويلمؤشر معدل البطالة على ضعيف و  قدي   حيث أن زيادة متغرة لوغاريتم العرض ال

 .%0.1006 بـمعدل البطالة زيادة  يؤدي إ  1%

فيض خال من  قدية ي  زائر ي اأجلن  البطالةمعدل ما سبق يتضح عدم فعالية السياسة ال ي ا
مو ااقتصادي ودعم هدف القصر والطويل معا، ف فيز ال قدية وكما سبقت اإشارة إليه ليس  السياسة ال

سبة للسياسة امالية فاماحظ هو عدم فعالية  علىالتشغيل وإما يقتصر دورها  ضبط معدل التضخم. أما بال
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فيض معدل البطالة  تأثرها على معدات البطالة ي اأجل القصر، أما ي اأجل الطويل فهي تساهم ي 
زائر ي ته ا زي الذي تب ا الكي كومي، ما يدل على أن اا اسب وحجم اإنفاق ا  ظل ولكن ذلك ا يت

مو ااقتصادي ودعم التشغيل  شيط الطلب الفعال، وبالتا تشجيع ال موية والذي يهدف إ ت الرامج الت
زائر زائر هيكلية ويرجع السبب ي ذلك، فغر فعالة ي ا زائري الذي  البطالة ي ا إ طبيعة ااقتصاد ا

فط، مو  هذا القطاع يهيمن عليه استخدامو  يعتمد على عائدات ال صر العمل، وعليه فال رأس امال عكس ع
مو بدون تشغيل( زائر ا يساهم ي خلق وظائف شغل )فرضية ال  .1ااقتصادي ي ا

 أياماموتو تودا) رة بالنسبة للمدى الطويلالمطو   قرانجرسببية  اربختإ: رابعالمطلب ال

سبة للمدى الطويل تودا ا ي هذا امطلب دراسة السببية بال موتو متغرات الدراسة اممثلة ياما ارتأي
زائر، هذا أ قدية على مستوى امعيشة ي ا الذي مكن مثيله مجموعة من امتغرات  اأخرثر السياسة ال

انب ااقتصادي سواء  اتجمن ا قيقي، معدل )نصيب الفرد من ال انب  ،(التضخم القومي ا أو ا
امعين امسجلن )، (مؤشر صحي)ضع ر وفيات الالبطالة،  معدلااجتماعي ) ، ((يتعليممؤشر عدد الطلبة ا

انب صوبة) الدموغراي ا  .(معدل ا

 )تودا ياماموتوأ رة بالنسبة للمدى الطويلالمطو   إختبار سببية قرانجرب الفرع آول: التعريف

ها  قائص ال يعا م ر، والذي يفرض أن تكون  اختبارجاء هذا ااختبار ليغطي ال سببية قرا
ر، إا  ية مستقرة، وهو اختبار متحيز ومتعلق بوجود التكامل امشرك حسب نظرية التمثيل لقرا الساسل الزم

 التكامل امختلفة، وهو اختبار للسببية طويلة امدى.أن اختبار تودا ياماموتو يعا اختاف درجات 
على  Wald testاختبار  MWALDطريقة مطورة  (1995) استخدمت دراسة تودا ياياموتو

 (F) لغرض يستخدم معيار والد على أساسطول امتباطئات، هذا ا Kحيث مثل  VAR (K)قيود موذج 

2(و
(X .كم على فرضية العدم أن Rambaldi and Doran (1996 )ولقد أثبتت دراسة  من أجل ا
ر من اممكن تقديرها باستخدام موذج  MWALDطريقة  أي يتم تقدير  VARاختبار سببية قرا

VAR(K+dmax)  ومثلdmax  ادها، وتتميز هذ الطريقة بأها ا انس يتوقع إ أعلى مستوى من درجة 
 . 2تتطلب معرفة خصائص التكامل امشرك )أي مكن إجراء ااختبار ح ي غياب عاقة تكامل مشرك(

                                                           

، مرجع سابق، ص.   .268مد ادريوش دما 1  

.242امرجع السابق، ص.   2  
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 السياسة النقدية ومؤشرات مستوى المعيشةلفرع الثاني: اختبار السببية بين ا

ا السببية بن  تودا ياماموتو اربختإ م قدية مثلة ي العرض ي امدى الطويل معرفة ا السياسة ال
قدي  زائر مثا مجموعة من امؤشراتو  ،مفهومه الواسعال انب ااقتصادي  يسواء  مستوى امعيشة ي ا ا

اتج ه )نصيب الفرد من ال قيقي م انب ااجتماعي )، معدات التضخمالقومي ا معدات البطالة، (، أو ا
انب( التعليممؤشر مؤشر الصحة،  صوبة) الدموغراي وا ا العاقة السببية م اختيار  تحديدول (.معدل ا ا

اسبة وهي أما أقصى درجة ، (AIC)و (Sc)وم حساها انطاقا من معيار  ،(1) فرة واحدة فرات التباطؤ ام
 ار تودا ياماماتو هيبأي عدد فرات التباطؤ ي اخت ،(2) درجةالقياس للمتغرات مأخوذة بعن ااعتبار هي 

تائج (3) ة   وجاءت ال دول التاي كما هي مبي  :ا

 تودا ياماموتو  إختبار قرانجر للسببية على طريقة: (99) جدول رقم
Df ااحتمال والد المحسوبة فرضية العدم 
1 LM2  ا يسببLchom 0.800604 0.3709 
1 LM2 ا يسبب Ldemg  0.055484 0.8138 
1 LM2  ا يسببLedc 1.085635 0.2974 
1 LM2  ا يسببLIHD 2.259156 0.1328 
1 LM2  ا يسببLPV 0.258647 0.6111 
1 LM2  ا يسببLsnt 1.070132 0.3009 
1 LM2  ا يسببLTinf 0.947965 0.3302 
1 LM2  يسبب اLpnbha 10.34776 0.0013* 

د امستوى  ماحظة:         وية ع  %10، %5، %1*، **، ***، مع
 Eviews 9 امستخرج من برنامج أ33): اعتمادا على املحق رقم المصدر        

تائج امعروضة ي   قديةمن خال ال دول أعا يتضح قبول فرض العدم بكون السياسة ال   :ا
زائر يعتمد   :ا تسبب البطالة - فيض معدات البطالة ي ا اموضوعة من طرف على الرامج أساسا كون أن 

امس(لتحقيق ذلك  الدولة قدية، وأن ، وبالتا على السياسة امالية)أنظر الفصل ا تلعب دور  السياسة ال
كومي  ؛امرافق لسياسة اإنفاق ا

على اعتبار أن هذا العامل يرتبط بشكل كبر مستوى  :)مؤشر ديموغرافيأ معدل الخصوبةا تسبب  -
قدية؛الدخل....أي بامستوى امعيشي عموما، وليس التعليم، ، الصحة  بالسياسة ال
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يرتبطان إ حد كبر بسياسة  حيث أن هذين العاملن :الصحة )مؤشر إجتماعيأا ا تسبب التعليم و  -
  العام؛ اإنفاق

دين مستوى امعيشة يرتبطان بالعديد من امؤشرات  :ا تسبب الرفاهية وا الفقر - ذلك أن هذين ا
قدية أن تتحكم لوحدها  ااقتصادية وااجتماعية والدموغرافية وح السياسية، وال ا تستطيع السياسة ال

ها؛، هافي   بل تتظافر مع العديد من السياسات اأخرى لتحقيق مستوى امعيشة امرغوب فيه وخاصة امالية م
زائر ا يرجع باأساس  ا تسبب التضخم: - هذا يدل على أن السبب ي التحكم ي معدات التضخم ي ا

قدية،  ظرية ااقتصادية. إ تطبيق السياسة ال ومكن تفسر ذلك اقتصاديا لكون تغذية وهذا ما يتعارض وال
الطلب الزائد تتم عن طريق إتباع سياسة تعتمد على الواردات باأساس، فامركز اما الذي حددته مستويات 
عل  فط امرتفعة بداية القرن الواحد والعشرين كان أداة قوية للتحكم ي معدات التضخم، ما  أسعار ال

ارجة عن نطاق التحكم احليامعدات امتدنية خال ا  .لفرة اأخرة مرتبطة أكثر بالتغرات ا

دول رفض فرضية العدم أن السياسة  تسبب نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي: -  تظهر نتائج ا
قدي يسبب  زائر، حيث ناحظ أن العرض ال قيقي ي ا قدية ا تسبب نصيب الفرد من الدخل القومي ا ال

وية نصيب  د مستوى مع تهجة ، %1الفرد من الدخل القومي ع قدية التوسعية ام من وهذا يع أن السياسة ال
ه، ما يساهم ي  قيقي وبالتا نصيب الفرد م اتج القومي ا زائر قد سامت ي الرفع من حجم ال ك ا طرف ب
الرفع من امستوى امعيشي على اعتبار نصيب الفرد من الدخل القومي يعتر أهم مؤشر يقيس امستوى امعيشي 

 ي بلد ما. 
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 خاصة الفصل السادس:
قدية السياسة أثر تقييم اولة إ الفصل هذا ي الدراسة سعت زائر ي امعيشة مستوى على ال  ا

دار موذج باستعمال (2015-1990) للفرة ا ،(ARDL) اموزع الزم لإبطاء الذاي اا  من وخلص
ماذج القياسية الدراسة خال تائج إ امدروسة لل  :التالية ال

 :في الجزائر المعيشة مستوى حدود على النقدية السياسة أثر بدراسة يتعلق فيما -1
 فيليب واختبار عاموس فولر ديكي) للمتغرات السكون إختبار نتائج أن يالكم التحليل خال من تبن -أ

مية البشرية( كل امتغرات )العرض لوغاريتم أن( برون قدي، اإنفاق العام، مؤشر الفقر، مؤشر الت  مستقرة ال
د  .اأول الفرق ع
موذج تقدير بعد -ب قدي العرض أثر حول اأول ال زائر ي واإنفاق العام على الفقر ال  موذج إطار ي ا

دار  :أنه تبن( ARDL) اموزع الزم لإبطاء الذاي اا
قدي العرض بن الطويل اأجل ي مشرك تكامل عاقة توجد -  تاختاا وجود من بالرغم الفقرو  ال

دود اختبار خال من القصر، امدى ي  ؛ Bounds test ا

طأ تصحيح موذج تقدير أظهر - قدية السياسة أن ا فيض الفقر ال  ضعيف بشكل ولكن تساهم ي 
قدية القصر امدين على  .والطويل، وأن تأثر السياسة امالية على الفقر أكر من تأثر السياسة ال

موذج تقدير بعد -ج قدي العرض أثر حول الثا ال مية البشرية  ال على الرفاهية ااقتصادية مثلة ي مؤشر الت
زائر ي  :أنه تبن( ARDL) موذج إطار ي ا

قدي العرض بن الطويل اأجل ي مشرك تكامل عاقة توجد امشرك التكامل اختبار خال من -  ال
مية البشريةو   موذج تقدير أظهر حيث القصر، امدى ي تاختاا وجود من بالرغم مؤشر الت

طأ تصحيح قدية السياسة أن ا  امدين على ضعيف بشكل ولكن ،قيق الرفاهية ي تساهم ال
 والطويل؛ القصر

وية( طردية عاقة أي) موجبة عاقة توجد - قدي العرض من كل بن الطويل امدى ي إحصائيا ومع  ال
مية البشرية، قدي يؤدي إ ارتفاع الرفاهية ااقتصادية ولكن  ومؤشر الت حيث أن زيادة العرض ال

موذج أن تأثر السياسة امالية ي رفع مستوى امعيشة هي  سبة ضعيفة. كما ياحظ من خال ال ب
قديةأكر من تأثر السياسة  قدية تلعب دور امرافق للسياسة امالية ال ، وهذا اأمر طبيعي فالسياسة ال

زائري بدرجة كبرة على ي  زائر، اعتماد ااقتصاد ا فطية. اإيراداتا  ال
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 فيما يتعلق بدراسة أثر السياسة النقدية على مؤشرات مستوى المعيشة في الجزائر: -2

 فيليب واختبار اموسع فولر ديكي) للمتغرات السكون اختبار نتائج أن الكمي التحليل خال من تبن -أ
اتج القومي  كل امتغرات )العرض لوغاريتم أن( برون قدي، اإنفاق العام، نصيب الفرد من ال باأسعار ال
د مستقرة ، معدل البطالة(الثابتة  .اأول الفرق ع

موذج تقدير بعد -ب قدي العرض أثر حول اأول ال اتج القومي واإنفاق العام على  ال نصيب الفرد من ال
قيقي زائر ي )مؤشر إقتصادي( ا دار موذج إطار ي ا  :أنه تبن (ARDL) اموزع الزم لإبطاء الذاي اا
قدي العرض بن الطويل اأجل ي مشرك تكامل عاقة توجد - اتج القومي و  ال نصيب الفرد من ال

قيقي دود اختبار خال من ،ا  ؛ا

طأ تصحيح موذج تقدير أظهر - قدية السياسة أن ا عدمة الفعالية ي التأثر على نصيب الفرد من  ال
اتج القومي  قيقي ال ي اأجل القصر، أما ي اأجل الطويل فتصبح العاقة عكسية بن العرض ا

اتج القومي باأسعار الثابتة، على عكس السياسة امالية ال مارس تأثرا  قدي ونصيب الفرد من ال ال
ابيا عل العمومي امعتمدة من طرف الدولة  اإنفاقمن خال برامج ي اأجلن القصر والطويل، يه إ

 .(2014-2001)خاصة خال الفرة 

موذج تقدير بعد -ج قدي العرض أثر حول الثا ال  (اجتماعيمعدل البطالة )مؤشر على  واإنفاق العام ال
زائر ي  :أنه تبن (ARDL) موذج إطار ي ا

قدي العرض بن الطويل اأجل ي مشرك تكامل عاقة توجد امشرك التكامل اختبار خال من -  ال
 تصحيح موذج تقدير أظهر حيث القصر، امدى ي تاختاا وجود من بالرغمعدل البطالة مو 

طأ قدي  ا كومي  واإنفاقبأن متغرة العرض ال وية إحصائية اتذليست ا ، ما يفسر ضعف مع
قدية  السياستنأثر   ؛على معدات البطالة واماليةال

تائج - سبة لأجل الطويل، أظهرت ال فيض  بال قدية ي  ي  البطالةمعدل عدم فعالية السياسة ال
زائر قيق ذلك، لسياسة امالية عكس ا، ا ابيا ي  اسب وحجم ال تساهم إ ولكن ذلك ا يت

كومي  ؛امعتمد لتحقيق ذلك اإنفاق ا

قدية ومؤشرات  - د اختبار السببية عن طريق اختبار تودا ياياموتو ي امدى الطويل بن السياسة ال وع
انب الدموغراي ) مثا  قدية على ا تائج عدم تأثر السياسة ال امستوى امعيشي، فقد أظهرت ال

صوبة انب ااجتماعي )الصحة، التعليم والبطالة(، وامعدل ا  على التضخم )مؤشر (، وا على ا
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ات قدي يسبب نصيب الفرد من ال ا فقط إ نتيجة أن العرض ال ج القومي اقتصادي(. وتوصل
قيقي )مؤشر اقتصادي(، وهذا ما يقودنا إ نتيجة أن السياسة امالية تلعب الدور الرئيسي ي  ا

قدية ال ت زائر، عكس السياسة ال  ؤدي دور امرافق ها.التأثر على امستوى امعيشي ي ا
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قدية جزء من السياسة ااقتصادية العامة للدولة، حيث أها تؤدي دورا مهما ي  اتعتر السياسة ال
توجيه دفة اإسراتيجية والسياسة ااقتصادية العامة للدولة، من حيث تأثرها على الفعاليات ااقتصادية 

ظيم السيول قيق ااستقرار ي اأسعار بتخفيض معدل التضخم، وت ة والتحكم ي التقلبات ااقتصادية، و
ارجي، وخدمة  قيق التوازن ا مو ااقتصادي و فيض معدل البطالة، ورفع معدل ال العامة داخل ااقتصاد و

مية ااقتصادية،  قيق الرفا ااقتصادي، أهداف الت قدية.و  وسبيله ي ذلك استخدام كافة أدوات السياسة ال
قدية إحدى اأدوات الرئيسية  من خال الدور  ع من امستوى امعيشيللرفوعليه، تعتر السياسة ال

واها ي  موالذي مارسه ق فيض البطالة ااقتصادي فيز ال لفقر ي فيف التباين ي الدخل، وخفض او  ،و
امية ي ظل إجراءات إصاحية متكاملة.  ،امدين القصر والطويل  سواء ي الدول امتقدمة أو ال

  ريادراسة نتاج دراسة حاة –"أ ثر الس ياسة النقدية عى مس تو امعيشة  دراسة موضوعمن خال : ةالن

 يلي:الي تتمثل فيما تائج من الم التوصل إ ملة  "-اجزائر

قدية ي  -1 ك امركزي مستخدما   ،اإجراءات والتدابر الازمة ةموعتتمثل السياسة ال الي تسمح بتدخل الب
قيقا أهداف السياسة  قدية للتأثر على حجم اائتمان ي إطار توسعي أو تقييدي،  كل آلياته ال

قدية التوسعيةومكن التمييز بن ثاثة أنواع من السياسة ال .ااقتصادية الكلية ، السياسة قدية: السياسة ال
قدية اانكماشية  قدية امرنةال  ؛والسياسة ال

قيق أربعة أهداف أساسية يطلق عليها امربع السحري لكالدور -2 قدية إ  والي تتمثل  ،هدف السياسة ال
قيق العمالة الكاملة ي: قيق معدل مو  ،ضبط معدل التضخم،  قيق التوازن ي ميزان امدفوعات، و

موعة من اأدوات الكمية  .اقتصادي متوازن ك امركزي  الي وبغرض الوصول إ هذ اأهداف يستخدم الب
قد بصفة عامة واائتمان امصري بصفة خاصة، أو نوعية تستهدف التأثر ي نوع  تستهدف التأثر ي حجم ال

د عدم قدرة اأسال ك امركزي ع يب الكمية والكيفية اائتمان ووجهته، أو وسائل مباشرة يلجأ إليها الب
  ؛لتحقيق اأهداف امرجوة

ك امركزي  -3 هائية، و  إسراتيجيةمارس الب الي  تتضمن اأهداف امتسلسلةهدف للتأثر على اأهداف ال
هائية قدية واأهداف ال  .م اأهداف الوسيطة والي تبدأ باأهداف اأولية ،تربط بن أدوات السياسة ال

وات أمها: قدية إ ااقتصاد عر العديد من الق تقل السياسة ال اة  وت اة  سعرق الفائدة )تكلفة اائتمان(، ق
اة سعر الصرف   ؛اائتمان، أسعار اأصول باإضافة إ ق
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تمع ما الفقرحالة حالة الرفا ااقتصادي أو يعر مستوى امعيشة عن  -4 اأبعاد: ، ويتضمن العديد من ي 
تلف مستويات معيشة السكان من بلد  ، بعد سياسي، بعد وقائي وبعد ثقاي. و بعد اقتصادي، بعد إنسا
طقة أخرى، ومن فئة اجتماعية أخرى، وذلك أسباب نظامية ترجع لعوامل  آخر، وي نفس البلد من م

بالفرد واأسرة  امية تتعلقدولية من جهة، وثروة الباد وسياستها من جهة أخرى، وأسباب غر نظ
ضر وخصائصهما مثل:  ؛مستوى التعليم، حجم اأسرة وموقع اأسرة بن الريف وا

مستوى امعيشة، ومن أهم هذ امقاربات جد: مقاربة الرفاهية  تفسرهاتتباين امقاربات الفكرية ي  -5
مية البشرية، وقد اختلفت هذ  اجات اأساسية، مقاربة ااستطاعة )القدرة( ومقاربة الت فعة(، مقاربة ا )ام

تيجة ها ك مية من امفهوم ااقتصادي الذي يركز على زيادة الدانتقا امقاربات فيما بي خل الفردي ل مفهوم الت
قيقي إ امفهوم ااجتماعي اإنسا الذي يركز على الفرد  ؛ا

صول على مستوى معيشي ائق ويتعلق اأمر  -6 تلفن ما: الرفاهية أي ا يتضمن مستوى امعيشة حدين 
يارات ذات  يارات، أما الفقر أو تد مستوى امعيشة فهو يعي انعدام الفرص وا اأمية بتوسيع نطاق ا

قيق الرفاهية ااقتصادية .اأساسية لإنسان  وبغرض تقدير امستوى الذي وصلت إليه الدولة من ناحية 
اك العديد من امؤشرات:  وخفض الفقر  ه

اتج القومي، ااستهاك،  :مؤشرات اقتصادية -  ؛عدالة توزيع الدخل واإنفاقتتمثل ي نصيب الفرد من ال

  ؛كالتعليم والصحة والسكن وشروطه: مؤشرات اجتماعية -

 ؛كمعدل الوادات والوفيات ونسب اإعالة: مؤشرات دموغرافية -

سي وخط الفقر الدوخطوط الفقر -   ؛: خط الفقر امطلق، خط الفقر ال
ي" أحد العوامل احفزة لتحقيق   -7 خفضة للتضخم أو ما يطلق عليه "التضخم التدر يعد وجود معدات م

امداخيل على حاله سيقود إ توزيع ، فارتفاع متوسط دخل الفرد بافراض بقاء تفاوت اقتصادي متسارعمو 
مو ااقتصادي  د من الفقر والرفع من امستوى امعيشي، أما ي حالة تدهور توزيع الدخل فتأثر ال ي هذ ا

الة  دث توسعا ي انتشار الفقر كما ونوعا. ،يصبح سلبياا ما ي حالة وجود معدات تضخم مرتفعة أ ما 
فئات اجتمع فإن تأثرها يصبح عكسيا على ااقتصاد من خال تقييد ااستثمار من جهة، والتأثر على 

  ؛من جهة أخرى خاصة الي توصف محدودية دخوها وتد مستوياها امعيشية
قدية  -8 تلف هدف احافظة على امستوى امعيشي خاصة للفئات الفقرة واهشة تتدخل السياسة ال عر 

بغية التقليل من الضغوط التضخمية وتقلبات اأسعار،  لتحقيق ااستقرار ي امستوى العام لأسعارأدواها 
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ك امركزي استخدام  ومزيد من الفعالية ي إدارة ،وتعزيز القدرة الشرائية للفئات اهشة قدية مكن للب السياسة ال
ية حديثة نسبيا مو ااقتصادي ،سياسة ااستهداف الي تعتر تق فيض معدات ال  غر أها تواجه مشكل 

ي اأجل الطويل فالسياسة أما  ،أجل القصرا ي ما يؤدي إ تفاقم الفقر واتساع رقعته ،وارتفاع البطالة
قدية  قيق ااستقرار ي ال مو ااقتصادي طويل اأجل، عن طريق  اانكماشية ها القدرة على تعزيز ال

فيز ااستثمار  ؛ااقتصاد الكلي و
مو ااقتصادي احرك الذي يعمل على زيادة مستوى امعيشة -9 مو ، يعتر ال ولكن بشرط أن يتجاوز معدله ال

ابيا للفقراء،  اهن: وذلكالسكا وأن يكون    عر ا
ا اأول: - مو ااقتصادي يؤدي إ ارتفاع معدات الطلب على استخدام  اا حيث أن تسارع معدات ال

ما يؤدي إ ، جديدة من الفقراء إ سوق العملاموارد )العمل(، وهو اأمر الذي يرتب عليه دخول فئات 
قيقية همأجور ارتفاع متوسط  اجات اأساسية وبالتا ،ا ا إشباع ا  ؛سن أوضاع الفقراء با

- : ا الثا اتج القومي سواء كان تأثر هذا التزايد  اا مو ااقتصادي تؤدي إ تزايد ال أن ارتفاع معدات ال
اجات الرأمالية، فإن تأثرها غر امباشر يؤدي إ خفض الفقر، وعوائد  ا ا ا الصادرات أو با با

مية، كما أن ارتفاع معدل الصادرات يؤدي أيضا إ تزايد ا لصادرات مكن استخدامها لتمويل عملية الت
معدل الطلب على العمل، خاصة إذا كانت السلع امصدرة كثيفة العمل، كما يعمل تزايد العرض من 

اجات اأساسية  اا  ؛خفض الفقر با
قدية تأثرها على   -10 واتمارس السياسة ال مو ااقتصادي، وبالتا خفض الفقر عر عدة ق   أمها: ال
اة أسعار الفائدة - فيض  :ق د إتباع سياسة نقدية توسعية يؤدي إ  فيض أسعار الفائدة ع حيث أن 

ه زيادة ي كل من اانفاق ااستهاكي وااستثماري من ناحية، وزيادة الطلب  تج ع تكلفة رأس امال، ما ي
اتج من ناحية أخرىالكلي   ؛وال

اة اإئتمان - وك دورا هاما ي ااقتصاد من خال تزويد باموارد الازمة لتمويل مشاريع  تؤدي: ق الب
د إتباع سياسة نقدية توسعية سيزيد حجم ااحتياطات والودائع  قيقي ورأس امال العامل، فع ااستثمار ا

وك، ما مكن من زيادة اإقراض ا تج عن ذلك زيادة اإنفاق ااستثماري، وبالتا زيادة لدى الب مصري، وي
اتج اإما عكس ي زيادة ال  ؛الدخول وارتفاع اإنفاق ااستهاكي، وهو ما ي
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اة سعر الصرف  - قدي على مستوى ااقتصاد : ق تلف وسائل السياسة يؤدي ارتفاع العرض ال باستخدام 
قدية  ما وهذا إ تراجع ي قيمة العملة ما يؤدي إ اخفاض أسعار الصادرات وارتفاع أسعار الواردات، ال

اتج افسية فيزيد الطلب عليها ويزيد ال ية أكثر ت  ؛عل السلع الوط
اصر   -11 صيص اموارد ااقتصادية وتوزيع الدخل بن ع اهات  مارس أسعار الصرف تأثرات كبرة ي ا

، اصلة ي سعر الصرف اامي عن مستوا التواز قدية  اإنتاج، من خال التقلبات ا ومارس السياسة ال
قدية  اة سعر الصرف من خال العديد من اآليات أمها: الكتلة ال تأثراها على مستوى امعيشة عر ق

اة امهمة فوأسعار الفائدة،  قدية على في ظل أسعار الصرف امرنة تكون الق الي تؤثر عرها السياسة ال
سي للسلع احلية بامقا قيقية، والسعر ال بية الي ااقتصاد هو عن طريق التغرات ي اأجور ا رنة مع اأج

تج عن تغ قدي يؤدي إ تدهور العملة ما يرفع الصادرات ويقلص الواردات، ت ر سعر الصرف، فالتوسع ال
سن مستوى معيشة اأفرادوبالتا يرتفع الدخل،  أما ي ظل أسعار الصرف الثابتة ، وهو ما يساهم ي 

قدية عدمة الفعالية.  فتكون السياسة ال

  حليل نتاج مس تو امعيشة ي اجزائر: عرض   م التوصل إ ما يلي: اق الس ياسة النقدية 

قد والقرض  -1 قدية قبل صدور قانون ال يادية 90/10ميزت السياسة ال موعة من با ، وقد ترتب عن ذلك 
تائج الي مكن اختصارها فيما يلي:  ال

هاز امصري - ع بأد استقالية ا ي: فعدم استقالية ا وك التجارية ا تتم ح القروض الب وا ي  ال م
وك التجارية ا الب ك امركزي أية سلطة مارسها   ؛اختيار الزبائن، وليس للب

ة - زي ال التمويل العمومية سيطرة ا ة ي  زي مهمة مويل ااستثمارات العمومية العمومية : فقد تولت ا
وك التجارية على التمويل متوسط و ، واقتصر دو اأجلطويلة  ك امركزي فقد كان  ،اأجلقصر ر الب أما الب

وك باستمرار؛  را على إعادة مويل الب
قد لبعض وظا - سبة للمؤسسات اإنتاجية  العمومية  ئفه اأساسية:فقدان ال قد بال إن الوظيفة اأساسية لل

صيص اموارد هي وظيفة وحدة حساب سبة للعائات فهو مثل ، ااقتصادية فقط وا يؤدي وظيفة  أما بال
 ؛فعلية قوة شرائية

قد - قدرحلة بوجود دائرتن : ميزت هذ امازدواجية دائرة تداول ال اأو يتداول فيها بشكل كتاي  ؛لتداول ال
سبة لقطاع امؤسسات اإنتاجية العمومية، والثانية يتم فيها تداول  طة القرض، وهذا بال ي ظل ما يعرف 

دوق. طة الص قد ي شكل قانو من طرف قطاع العائات ي إطار ما يسمى   ال
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قد والقرض قانونبصدور   قدية السياسة استعادت إصاحات من مله وما 90/10 ال  مكانتها ال
قد لس تأسيس خال من ،داخل ااقتصاد  السلطة بن العاقة ديد وكذا وتسيرها، إدارها والقرض لل

قدية ك مثلة ال زائر بب ة ا زي  نذكر التعديات من عدد القانون هذا ليشهد. وقوانن نصوص وفق العمومية وا
ة تعديل كومية السلطات رغبة يؤكد الذي اأمر ،2017و 2010، 2003، 2001 س  التكيف ي ا

قدية والتطورات  ؛الدولية وامالية ال
ات -2 قدية خال فرة التسعي  امؤسسات طرف من امدعومة اإصاحات إطار ي التقييدب ميزت السياسة ال

قدي، امعروض مو ي التحكم خال من الدولية امالية ة من بداية لتشهد ال تيجة توسعا 2001 س  ك
قدي الوضع لتحسن فط برميل سعر ارتفاع جراء واما ال  اإنعاش برامج ظل ي وكذا العامية، اأسواق ي ال

قدي العرض ومصاحبة ااقتصادي فقات ي للزيادة ال ا ،(2014-2001) فرة خال العامة ال  أن جد وه
زائر ك ا  السياسة لعمل امستحدثة اآليات من تعتر والي التضخم استهداف سياسة باستخدام بدأ ب

قدية   ؛ال
قدية للسياسة امالية، حيث و  -3 زائري للبرول، وتبعية السياسة ال إثر الصدمة اانعكاسية تبعية ااقتصاد ا

ة  تصف س زائر  أصبح ،2014البرولية م ك ا وات ميقو ب بالتمويل التضخمي لاقتصاد،  ومدة مس س
دات الي شراء بواسطة  ة العمومية تصدرهاالس زي ة العمومية هدف ا زي مويل  ،تغطية احتياجات مويل ا

دوق الوطي لاستثمار؛ إ مويل باإضافة الدين الداخلي العمومي  الص
كومي،  -4 زائر باإنفاق ا زائر ي الرفع من حيث يتأثر مستوى امعيشة ي ا موية ي ا سامت الرامج الت

سامستوى امعيشي للمواطن  اتج القومي،  دمات نبتخفيض نسب الفقر، الرفع من نصيب الفرد من ال  ا
تائج تبقى ظرفية وغر مستدمة  اصب الشغل...، إا أن هذ ال الصحية، التعليمية، توفر السكن، توفر م

 ؛اإيرادات البرولية بدرجة كبرةاعتمادها على 
زائر بالضعف والتذبذب، كونه مرتبط بضعف فعالية مؤسسات القطاع  -5 مو ااقتصادي ي ا ميز ال

اعي هاز اإنتاجي ،الص تلف القطاعات فيه ،وعدم مرونة ا يته من حيث مسامة  ، باإضافة إ ضعف ب
ويع ااقتصادي  د دراسة معامل درجة الت زائري خال فرة تطبيق  أظهروع تشو هيكلي كبر مس ااقتصاد ا

برامج اإنعاش ااقتصادي، فعوض أن تقلص تلك الرامج من حجم الركيز على قطاع احروقات إا أها 
زائر  زادت من ارتباط ااقتصاد الوطي بذلك القطاع لدرجة مبالغ فيها، عل مستوى امعيشة ي ا هذا ما 

  ؛ع احروقاترهن قطا 
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موية ي الرفع من التشغ -6  اصب سامت الرامج الت سبة اأكر من م تل على اعتبار أن ال يل، غر أنه 
تج،   الشغل امستحدثة اعي الذي يعد  أماكانت لصاح قطاع التجارة الذي يعتر قطاعا غر م القطاع الص

لم يساهم بالشكل الكاي ي رفع مستويات فالقطاع الوحيد القادر على توفر فرص عمل حقيقية ودائمة، 
ها هذا القطاع ظر للمشاكل اهيكلية والتمويليةالتشغيل بال ، كما أن معظم الفرص الي أنشئت الي يعا م

اء واأشغال ض علالعمومية عبارة عن فرص عمل مؤقتةمن قطاعي الفاحة، الب مستوى امعيشة هذ  ، ما 
اصب امؤقتة والظرفية؛  الفئات رهن هذ ام

تج  -7 زائر غر م مو ااقتصادي احقق ي ا ي  السبب، ويرجع للوظائف وإما هو كثيف رأس امالأن ال
زائري الذي يعتمد بشكل كبر على إ ذلك والذي رغم أميته  ،يرادات قطاع احروقاتإ هيكلة ااقتصاد ا

فيض كبر ي نسبة البطالة اصب عمل بشكل كبر من شأنه أن يؤدي إ  لق م  ؛إا أنه ا 
اسب وارتفاع امستوى العام لأسعاري زيادة أن ال -8 وقد أثر ذلك على امستوى ، اأجر القاعدي ا تت

قود امعيشي للطبقات الي ا تستطيع ماية وخاصة أصحاب  نفسها من ااخفاض ي القدرة الشرائية لل
 .امداخيل الثابتة

 يلي: م التوصل إ ما :دراسة القياس يةنتاج ا 

اك  -1 قديأظهرت نتائج الدراسة القياسية أن ه اي للعرض ال ، فالسياسة ي اأجل القصر الفقرعلى  أثر إ
فيض  قدية التوسعية تساهم ي  موذج وجود ضعيف بشكل ولكن الفقرال . أما ي اأجل الطويل فأظهر ال

قدي على الفقر،  قدي يؤدي إ ارتفاع الفقر، أثر سلي للعرض ال ويرجع السبب ي ذلك فارتفاع العرض ال
ه تراجع القدرة الشرائ قدية التوسعية على امدى الطويل تؤدي إ التضخم الذي يرتب ع ية إ أن السياسة ال

الفرضية اأو ي اأجل القصر ونفيها ي صحة للمداخيل، ما يؤدي إ مزيد من الفقر، وهو ما يؤكد 
 اأجل الطويل؛

قدية من كل بن الطويلالقصر و  امدى ي طردية عاقة أظهرت الدراسة وجود -2 مية  السياسة ال ومؤشر الت
قدي يؤدي إ  البشرية، سبة ضعيفةحيث أن زيادة العرض ال ، وهذا ما ارتفاع الرفاهية ااقتصادية ولكن ب

  ؛يؤكد صحة الفرضية اأو
فيض الفقر والرفع من مستوى الرفاهية ااقتصادية مثا  -3 توصلت الدراسة إ أن تأثر السياسة امالية ي 

مية البشرية أكر من تأثر  قديةي مؤشر الت ويرجع السبب ي ذلك إ أن اهدف امعلن من ، السياسة ال
قيق ااستقرار ي امستوى العام لأسعار، فطبيعة ااقتصاد  قدية هو ضبط معدل التضخم و طرف السلطة ال
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لف القطاع  قدية، فضا عن  قيقي امستوعب انتقاات أثر السياسة ال لف القطاع ا زائري الريعية و ا
كي وغياب ااستق بالب قدية لدورها كما  زائر حال دون أن مارس السياسة ال ك ا أما ، الية التامة لب

موية سدت خاصة ي الرامج الت سن امستوى امعيشي  ،السياسة امالية والي  فإن هدفها اأساسي هو 
 ؛امسةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأفراد وخفض الفقر، 

اتجأثر ضعف تتوصلت الدراسة إ  -4 قدية على نصيب الفرد من ال ي اأجل القصر،  وطيال السياسة ال
اك تأثر عكسيأما ي اأجل الطويل ف اتج القومي  ه قدي ونصيب الفرد من ال قيقيبن العرض ال ، أي ا

اتج ال قيقي بسبب ارتفاع أن انتهاج سياسة نقدية توسعية يؤدي إ اخفاض نصيب الفرد من ال قومي ا
في صحة التضخممعدل   ؛الفرضية الثانية، وهو ما ي

اتج  -5  الوطيتوصلت الدراسة إ التأثر القوي للسياسة امالية التوسعية ي الرفع من نصيب الفرد من ال
موية  تلف الرامج الت قيقي سواء ي اأجل القصر أو اأجل الطويل، ويرجع السبب ي ذلك إ  ا

والي هدف أساسا إ الرفع من امستوى امعيشي للمواطن عر الرفع من نصيبه  ،اموضوعة من طرف الدولة
زائر.دم عدالة ، هذا رغم عالوطيمن الدخل  قدية  ،كس من ذلكعلى الع توزيع الدخل ي ا فالسياسة ال

امسة الفرضيةصحة كد هو ما يؤ ، و و استقرار امستوى العام لأسعارهدفها اأساسي ه من فرضيات  ا
 ؛الدراسة

فيض توصلت الدراسة إ  -6 قدية ي  زائر ي اأجلن القصر  البطالةمعدل عدم فعالية السياسة ال ي ا
في ، ضعيفاحيث كان التأثر ل معا، والطوي   ؛الثانية الفرضيةصحة وهو ما ي

على معدات البطالة ي اأجل وضعيفة التأثر  فعاليةال ةملسياسة امالية عدتوصلت الدراسة إ أن ا -7
فيض معدل البطالة اصب  ولكن بشكل نسي، القصر، أما ي اأجل الطويل فهي تساهم ي  حيث أن م

اسب و  هي مؤقتة الشغل امستحدثة كومي، ا تت فامخصصات امالية الضخمة الي صرفت وحجم اإنفاق ا
موية  مو ااقتصادي ودعم  والي هدفتي ظل الرامج الت شيط الطلب الفعال، وبالتا تشجيع ال إ ت

زائر هيكلية ويرجع السبب ي ذلك إ طبيعة ااقتصاد  زائر، فالبطالة ي ا زائري التشغيل غر فعالة ي ا ا
فط، صر العملهذا القطاع يهيمن عليه او  الذي يعتمد على عائدات ال ، وعليه .ستخدام رأس امال عكس ع

زائر ا يساهم ي خلق وظائف شغل مو ااقتصادي ي ا زائر تخفيض البطالةبالتا ف، و فال هو أمر  ي ا
سن ي امستوى ااقتصادي من شأنه التأ م عن أي  صحة وهو ما يؤكد  ثر ي هذا امؤشر،ظري وا ي

امسة   ؛من فرضيات الدراسة الفرضية ا
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زائر ا  (تودا ياياموتو) ي امدى الطويل امطورة قراجر سببيةأظهر اختبار  -8 قدي ي ا  يسببأن العرض ال
صوبة،  يسبب التعليم، وا يسببالصحة، وا  أخرى  بعواملارتباط هذ امؤشرات وتفسر ذلك هو معدل ا

ها خاصة  قدية عليها راجع إ كون اهدف امعلن من م كومي، وأن عدم تأثر السياسة ال سياسة اإنفاق ا
انب  قدية هو ضبط التضخم، أما التأثر على ا والدموغراي من خال الرفع من  يااجتماعقبل السلطة ال

صوبة فهو ليس من  في صحة الأولوياهاامستوى الصحي والتعليمي ومعدل ا فرضية الرابعة من ، وهو ما ي
 فرضيات الدراسة؛

توصلت الدراسة من خال اختبار سببية قراجر امطورة ي امدى الطويل )تودا ياماموتو(، بأن السياسة  -9
قدية ا تسبب التضخم زائر  ال إ السياسة  يرجع ا)مؤشر اقتصادي(، ما يعي أن استقرار اأسعار ي ا

قدية أساسا إ تغطية الطلب الزائد على مستوى ااقتصاد عن طريق الواردات، على  وإما يرجع، امطبقة ال
في صحة الفرضية الثالثة من فرضيات  زائري يعا من مشكلة عرض، وهو ما ي اعتبار أن ااقتصاد ا

 الدراسة.
 اقراحات تائج امتوصل :التوصيات  اء على ال ات قراحتقدم اا من هذ الدراسة مكن إليها ب

 :التالية
حضرورة  -1 قدية بأكثر فعالية؛  م زائر ليتمكن من مارسة السياسة ال ك ا  استقالية أكر لب
ظومة امصرفية وامالية من أجل إقامة نظام ما حديث وفعال  -2 تجإصاح ام ، يساهم ي مويل ااستثمار ام

اخ ممارسة سياسة نقدية أكثر فعالية على اعتبار أنه أحد   الركائز اأكثر أمية ممارستها؛ويهيئ ام
كومة أن تعمل  -3 زائر يرتبط طرديا بضبط أوضاع امالية العامة، وبالتا فعلى ا قدي با أن فعالية اأداء ال

 ؛على إعادة توجيه اإنفاق العام وترشيد
حهاا مزيادا مان الفعالياة ي توسيع وتطوير  -4 قدية، ما م ويع ي أدوات السياسة ال قدية عن طريق الت السوق ال

قدية؛  إدارة السياسة ال
رير من التبعية لقطاع احروقات؛ -5 زائري و ويع ااقتصاد ا  ت
ااارب  -6 إعطاااء اأولويااة لتحقيااق مسااتوى مااو اقتصااادي معتاار ومسااتدم يساامح بتحساان امسااتوى امعيشااي و

مااو ااقتصااادي، مااع ضاارورة اعتماااد  ااددات ال اعية وتفعياال كاال  الفقاار، وذلااك ماان خااال تفعياال اأنشااطة الصاا
ويع ااقتصادي؛   سياسة الت
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تج  -7 القة لتشجيع ااستثمار ام قيق ي القطاعات ا لقيمة وليس ي القطاعات الريعية، وذلك من أجل 
ارجية الي ا مكن السيطرة عليها، كما أنه  يساهم ي مو حقيقي ومستقر ا يتأثر مباشرة بتقلبات الظروف ا

حهم مصدر دخل امتصاص البطالة،  يرفع من يرفع من مستواهم امعيشي من جهة، ومن جهة أخرى ما م
مو ااقتصادي حجم الطلب الكلي،  ؛ما يرفع من معدل ال

مية ااقتصادية عر إنشاء مؤسسات صغرة ومتوسطة ما ها من أمية ي امتصاص  -8 تشجيع عملية الت
اص ي ااقتصاد؛ فيز دور القطاع ا  البطالة، مع 

اص ضرورة العمل على إعادة هيكلة ااقتصاد الوطي، لتخفيض حجم القطاع العام والسماح لل -9 قطاع ا
شاط  زائر مراقبة ال ك ا بأن يلعب دور عن طريق تشجيع امبادرة الفردية، وهذ اإجراءات ستتيح لب

قدي واما توفرها؛ ، وتشجيع ااستخدام الكفء للموارد امالية الي يستطيع القطاع ال  اائتما
اصب شغل فعلية ودائمة وإدماج الشباب؛ -10  العمل على فتح م
سن مستوى امداخيل مع العدالة ي توزيعها باموازاة مع التحكم ي امستوى العام العمل على  -11

 لأسعار؛
 سن مستوى التعليم والصحة وظروفهما؛ -12
مو السكا -13 اسبا وال  .سن نوعية السكن وظروفه، وأن يكون مت
 

 فاق ادراسة:أ  
 

تام نشر إ أن  ث مفتوح أمام دراسات آتية، ما  ي ا هذ الدراسة الي قدمت هي عبارة عن 
وانب ذات الصلة به، على اعتبار أن تلف ا ال واسع للبحث ي  موضوع مستوى امعيشة موضوع  يفتح 

ها  مل العديد من اأبعاد م ، دموغرافية وسياسية تتشابك هذ اأبعاد فيما اجتماعية، اقتصاديةمتشعب 
ها، ومن بن امواضيع الي نقرحها السياسات  ليلية أثردراسة قياسية و كتطوير وإثراء هذا البحث:   بي

زائر على مستوى امعيشة ااقتصادية الكلية  .ي ا
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 :  امراج اللغ العربي

I. :تب  ال
مية ومؤشراتهاإبراهيم العيساوي،  -1 مية في عالم متغير: دراسة في مفهوم الت درية، الت  .2001، دار الشروق، اإسك
مد البطانية وآخرون،  -2 ظرية إبراهيم  ظور إساميمدخل لل شر والتوزيع، عمان، ااقتصادية من م  .2005، دار اأمل لل
سن عبد اموجود إبراهيم،  -3 مية وحقوق اإنسانأبو ا درية، الت ديث، اإسك امعي ا  .2006، امكتب ا
سن،  -4 مد ا  .2005، دار وائل، عمان، اأردن، علم ااجتماع ااقتصاديإحسان 
مية ااقتصادية: رؤية إسامية مقارنةصور، أمد إبراهيم م -5  .2007، الوحدة العربية، بروت، عدالة التوزيع والت
اقة،  -6 قدية وآسواق الماليةأمد أبو الفتوح ال ظرية ال وك وآسواق المالية: مدخل حديث لل قود والب ، مكتبة ومطبعة اإشعاع نظرية ال

درية،  ية، اإسك  .2002الف

شر، عمان، ااقتصاد الكليأمد اأشقر،  -7 ، الدار العلمية ودار الثقافة لل  .2002، الطبعة اأو

ظرية والتطبيقأمد حسن الرفاعي وخالد واصف الوزي،  -8 شر، عمان، مبادئ ااقتصاد الكلي بين ال  .2007، دار وائل لل
مد عبد العال،  -9 قديةالعاقة التبادلية بين أمد رمزي   .2013، امكتب العري للمعارف، مصر، معدات الدولرة وفاعلية السياسة ال

ظرية ااقتصادية الكليةأمد رمضان نعمة اه وآخرون،  -10 درية، ال شر، اإسك امعية لل  .2001، الدار ا

قود والمصارفأمد زهر شامية،  -11  .2002، دار زهران، عمان، ال

مد علي،  -12 وك المركزية: دراسة تحليلية تطبيقية لحاات أمد شعبان  انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور الب
امعية، مصر، مختارة من البلدان العربية  .2006، الدار ا

شر والتوزيع، بروتتاريخ الفكر ااقتصاديأمد عادل حشيش،  -13 هضة العربية لل ة نشر.، دار ال  ، بدون س
14-  ، امعية،اقتصاد الجزائر المستقلةأمد ه زائر، ، ديوان امطبوعات ا  .1992ا
مود شهاب -15 دي  مد الفو و وكأسامة  قود والب درية، ، مبادئ ال ديدة، اإسك امعة ا  .1999، دار ا
شل،  -16 مد باح  .1999، جامعة املك سعود، الرياض، مقدمة في التحليل ااقتصادي الكليأسامة 
سن يوسف،  -17  .1992، مركز ابن خلدون، القاهرة، الفقر وآزمة ااقتصاديةإماعيل سراج الدين و
وراي ياسر عبد الكرم،  -18 د اإمام الغزاليا شر والتوزيع، عمان، الفكر ااقتصادي ع داوي لل  .2006، دار 
يات الطاهر لطرش،  -19 وكتق زائر ، الب امعية، ا  .2005، الطبعة الرابعة، ديوان امطبوعات ا
مود،  -20 دي  مد وشهاب  وكالفو أسامة  قود والب شر، مصر، مبادئ ال ديدة لل امعة ا  .1999، دار ا
قديينباري سيجل،  -21 وك وااقتصاد: وجهة نظر ال قود والب صور وعبد الفتاح عبد الرمان عبد اجيد، دار امريخ، ال ، ترمة: طه عبد اه م

 .1987الرياض، 

مية،بربرة أجرام،  -22 شر والتوزيع، دمشق،  ااقتصاد والت سن، كيوان للطباعة وال  .2010ترمة حام ميد 
ابةااقتصاد الكليبريش السعيد،  -23 شر والتوزيع، ع زائر، ، دار العلوم لل  .2007، ا
يات وسياسات التسيير المصرفي، زاز يعدل فريدةبلح -24 زائر، تق امعية، ا  .2000، ديوان امطبوعات ا

قديةبن علي بلعزوز،  -25 ظريات والسياسات ال زائر، محاضرات في ال امعية، ا  .2008، الطبعة الثالثة، ديوان امطبوعات ا
ظامين اإسامي والوضعي: دراسة مقارنةالسياسة مال بن دعاس،  -26 قدية في ال زائر، ال لدونية، ا  .2007، دار ا

ميةمال حاوة وعلي صاح،  -27  .2009، دار الشروق، مدخل إلى علم الت
ث جالريت،  -28  .2000، كويتترمة أمد فؤاد بلبع، سلسلة عام امعرفة،   تاريخ الفكر ااقتصادي: الماضي صورة الحاضر،جون كي
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ارد اسروب،  -29 مد، دار امريخ، ااقتصاد الكلي: ااختيار العام والخاصجيمس جوارتي و ر ، ترمة عبد الفتاح عبد الرمان وعبد العظيم 
 .1999الرياض، 

30-  ، ان، ااقتصاد الكليحازم الب ديثة للكتاب، لب  .2006، امؤسسة ا
مية حامد عمار،  -31 شر، القاهرة، البشرية في الوطن العربي: المفاهيم والمؤشرات وآوضاعالت ا لل  .1992، دار سي
وكحسن ب هاي -32 قود والب دي، عمان، ، اقتصاديات ال  .2002، دار الك

 .1999، دار الفكر العري، مصر، الرفاهية ااقتصاديةحسن عمر،  -33
مية رضا العدل وآخرون،  -34 ة نشر.ااقتصاديةالت  ، جامعة عن مس، مصر، دون س
ا ااقتصادية المعاصرةرمزي زكي،  -35 ، مصر، قضايا مزعجة: مقاات مبسطة في مشكات  .1993، مكتبة مدبو
ات وما بعدها،روبرت هيلرونر،  -36 شر والتوزيع، مصر،  ماذا يعرف ااقتصاديون عن التسعي  .1994ترمة دانيال رزق ، الدار الدولية لل
قديةزكريا الدومري ويسرى السامرائي،  -37 وك المركزية والسياسات ال شر والتوزيع، اأردن،  الب  .2006، دار اليازوري العلمية لل

ب حسن عوض اه،  -38 امعية، بروتالعاقات ااقتصادية الدوليةزي  .1994، ، الدار ا
ب حسن عوض اه وسوزي عد ناشد،  -39 قوقية، بروت، مبادئ ااقتصاد السياسيزي لي ا شورات ا  .2007، م
مد الفو -40 ب عوض اه وأسامة  قدي والمصرفيزي قوقية، بروت، ، أساسات ااقتصاد ال لي ا شورات ا  .2003، م
جفي،  -41 ات سام توفيق ال ، بيت ااقتصادية لأمن الغذائي والفقر في الوطن العربي: إشكالية الوضع الراهن ومأزق المستقبلالمتضم

كمة، بغداد،   .1999ا

جفي وأمد فتحي عبد اجيد،  -42 ، مركز دراسات الوحدة السياسات ااقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربيسام توفيق ال
 .2008العربية، بروت، 

شر والتوزيع، اأردن، ااقتصادسامويلسون بول ود. نوردهاوس،  -43  .2006، ترمة عبد اه هشام، الطبعة الثانية، اأهلية لل

امسة،دراسات في اإقتصاد الدوليسامي عفيفي حام،  -44 انية، القاهرة،  ، الطبعة ا  .2000الدار امصرية اللب
45-  ، مية ااقتصاديةسحر عبد الرؤوف سليم وعبر شعبان عبد درية، قضايا معاصرة في الت  .2014، مكتبة الوفاء القانونية، اإسك
وكسلمان بوذياب ،  -46 قود والب امعية، بروت، اقتصاديات ال  .1996، امؤسسة ا
قدي والمصرفيسوزي عد ناشد،  -47 قوقية، بروت، مقدمة في ااقتصاد ال لي ا شورات ا   .2005، م
مد،  -48 شر و التوزيع، اأردن، طرق ااقتصاد القياسيشيخي  امد لل  .2012، دار ا

49-  ، وكشاكر القز وي زائر، محاضرات في اقتصاد الب امعية، ا  .2000، ديوان امطبوعات ا
زائر، مبادئ التحليل ااقتصادي الكلي مع تمارين ومسائل محلولةصاح تومي،  -50 شر، ا  .2009، الطبعة الثانية، دار أسامة لل
ظرية القياس ااقتصادي: الجزء الثانيصاح تومي،  -51 زائر، مدخل ل امعية، ا  .1999، ديوان امطبوعات ا
ي،  -52 قدية والمالية في إطار نظامصاح صا  .2001، دار الوفاء، مصر، المشاركة السياسة ال

ي،  -53 موي البديل في ااقتصاد اإساميصاح صا هج الت  .2006، دار الفجر، القاهرة، الم
قديةصاح مفتاح،  -54 قود والسياسات ال شر للتوزيع، القاهرة، ال  .2005، دار الفجر لل

 .1978، دار امعارف، القاهرة، قادة الفكر ااقتصاديصاح الدين نامق،  -55
اج،  -56  .1998، دار الصفاء، عمان، علم ااقتصاد ونظرياتهطارق ا
صرية، العراق، ااقتصاد الجزئيطارق العكيلي،  -57 امعة امست  .2000، الطبعة الثانية، ا
شر، مصر، ااقتصاد ااجتماعيطلعت الدمرداش إبراهيم،  -58  .2006، مكتبة القدس لل
درية، أصول ااقتصاد السياسي: دراسة تحليلية مقارنةعادل أمد حشيش،  -59 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .2003، دار ا
60-  ، مد الفو درية، أساسيات اإقتصاد الدوليعادل أمد حشيش وأسامة  ديدة، اإسك امعة ا  .1998، دار ا
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61-  ، سي سن ا اءعبد ا مية البشرية وب ، الدار العربية للعلوم ناشرون، المعرفة: قراءة في تجارب الدول العربية وإسرائيل والصين وماليزيا الت
 .2008بروت، 

سن الغالي،  -62 شر والتوزيع، عمان، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات ااقتصاديةعبد ا  .2011، دار صفاء لل
امعية، مصر، تطور الفكر ااقتصاديعبد الرمن يسري،  -63  .1997، الطبعة الرابعة، الدار ا
موعبد العزيز عبد اه القطيفي،  -64 مو ااقتصادي: نظريات ال شر، بغداد، ال  .1999، دار الكتب للطباعة وال
هضة امصرية، القاهرة، سياسة سعر الصرف وعاقته بالموازنة العامةعبد العظيم مدي،  -65  .1984، مكتبة ال
زائر، مبادئ ااقتصاد الجزئي والمصرفي: الجزء الثانيعبد القادر خليل،  -66 امعية، ا  .2012، ديوان امطبوعات ا

هو،  -67 اعة، الجزائر اليوم بلد ناجحعبد اللطيف بن أش زائرية للتجارة والص  .2004، الغرفة ا
مية والسكانعبد اه عطوي،  -68 هضة العربية، بروت، الت  .2004، دار ال
قود والمصارفعبد اه عقيل جاسم،  -69 شر، اأردن، ال داوي لل  .1999، الطبعة الثانية، دار 
يات ااقتصاد الجزائريعبد اجيد بوزيدي،  -70 زائر، تسعي ون امطبعية، ا ية للف  .1999، امؤسسة الوط
زائر، السياسات ااقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييميةالمدخل إلى عبد اجيد قدي،  -71 امعية، ا  .2003، ديوان امطبوعات ا
ميد،  -72 يل العربية، القاهرة، السياسات ااقتصادية على مستوى ااقتصاد القومي: تحليل كليعبد امطلب عبد ا موعة ال  ،2003. 

ميد،  -73 ظرية عبد امطلب عبد ا درية، ااقتصادية: تحليل جزئي وكليال امعية، اإسك  .2006، الدار ا

عم سيد علي ونزار سعد الدين العيسى،  -74 قود والمصارف وآسواق الماليةعبد ام امد، عمان، ال  .2003، دار ا
مد مبارك،  -75 عيم  قود والصيرفة والتجارة الدوليةعبد ال شر، اقتصاديات ال امعية للطباعة وال  .1996، الدار ا
شر والتوزيع، عمان، مبادئ ااقتصاد الكليعبد الوهاب اأمن،  -76 الة لل  .2002، دار ا
مد عثمان،  -77 مو ااقتصاديعثمان  مية العادلة: ال ية امعلومات، مصر، مشكلة الفقر-توزيع الدخل-الت شر وتق  .2016، روابط لل

لف الدعمي،  -78 مد العذاري وهدى زوير  شر والتوزيع، اأردن، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربيعدنان داود  ، دار جديد لل
2010. 

79-  ، سي شر، عمان، التمويل الدوليعرفان تقي ا داوي لل  .2002، الطبعة الثانية، دار 

هج نقدي و عقيل جاسم،  -80 قود والمصارف: م شر، اأردن، مصرفيال امد لل  .1999، دار ومكتبة ا

زائر، التحليل ااقتصادي الكليعمر صخري،  -81 امعية، ا   .2000، ديوان امطبوعات ا
يي الدين وعبد الرمن سيدي أمد،  -82 هضة العربية، مبادئ علم ااقتصادعمرو   .1974، دار ال
و،  -83 مية البشريةعلي الطراح وغسان س امية والمتحولة الت هضة العربية، بروت، في المجتمعات ال  .2004، دار ال
اية،  -84 ة، التضخم الماليغازي ع  .1986، الطبعة الثانية، دار الشهاب، بات
اية،  -85 فائس، بروت، ضوابط ااقتصاد في السوق اإساميغازي ع  .1992، دار ال
شر والتوزيع، القاهرة، علم ااقتصاد العامفؤاد حيدر،  -86 امعية للدراسات وال  .2002، امؤسسة ا
ولوجي،فريديريك شرر،  -87 مو ااقتصادي وتأثر باابتكار التك  .2002ترمة علي أبو عمشة، مكتبة العبيكان، الرياض،  نظرة جديدة إلى ال

ون واآداب، الكويت،  ، اجلسأمراض الفقر والمشكات الصحية في العالم الثالثفليب عطية،  -88  .1992الوط للثقافة والف
قديةلو موسى بوخاري،  -89 بي وعاقتها بالسياسة ال  .2010، مكتبة حسن العصرية، بروت، سياسة الصرف آج
مو مع المساواة: هدف السياسة ااقتصادية للقرن القادم، ،مارتن نيل بايلي وآخرون -90 شر،  ال مد فتحي صقر، مركز اأهرام للرمة وال ترمة 

 .1996القاهرة، 

ظرية والسياسةمايكل أبدمان،  -91 صور، دار امريخ، الرياض، ااقتصاد الكلي: ال مد إبراهيم م  .1999، ترمة 
مود،  -92 مد ويونس  عيم  قود والصيرفية والتجارة الدوليةمبارك عبد ال امعية، مصر، اقتصاديات ال  .1996، الدار ا
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 .2002، دار غريب، القاهرة، عاج التضخم والركود ااقتصادي في اإسامدي عبد الفتاح سليمان،  -93

مود شهاب،  -94 قود والمالدي  درية، اقتصاديات ال ديدة، اإسك امعة ا  .2002، دار ا
درية، التجارة الدوليةمد السيد العايد،  -95 ية، اإسك  .1999، مكتبة اإشعاع الف
ظرية والتطبيقمد الطاهر قادري،  -96 مية المستدامة في البلدان العربية بين ال ان، الت  .2013، مكتبة حسن العصرية، لب

وكمد زكي شافعي -97 قود والب هضة العربية، بروت.، مقدمة في ال  ، الطبعة السابعة، دار ال
ون،  -98 قدي والمصرفيمد سح زائر، ااقتصاد ال شر والتوزيع، ا  .2003، هاء الدين لل
مية ااقتصاديةمد ضيف اه القطابري،  -99 قدية في ااستقرار والت شر والتوزيع، اأردن، دور السياسة ال  .2010، دار غيداء لل

مية ااقتص مد عبد العزيز عجمية وإمان ناصف، -100 درية،  ادية: دراسات نظرية وتطبيقية،الت  .2000جامعة اإسك

ظرية اإستراتيجية مد عبد العزيز عجمية وآخرون،  -101 ظرية والتطبيق: ال مية ااقتصادية بين ال درية. التمويل –الت امعية، اإسك  ، الدار ا
مية ااقتصادية عبد الرمن يسرى، و مد عبد العزيز عجمية  -102 درية، اتهوااجتماعية ومشكاالت امعية، اإسك  .1999، الدار ا
قود والمصارف،مد عزت غزان،  -103 درية،  اقتصاديات ال هضة العربية، اإسك  .2002دار ال

قديمود ميدات،  -104 زائر، 3، طمدخل التحليل ال امعية، ا  .2005، ديوان امطبوعات ا
وك وأسواق ماليةمود يونس وكمال أمن الوصال،  -105 درية، نقود وب امعية، اإسك  .2005، الدار ا

شاط ااقتصاديتار رنان،  -106 زائر، التجارة الدولية ودورها في ال ياة، ا شورات ا  .2009، م
ة نشرأسعار صرف العماتمروان عطون،  -107 زائر، بدون س  .، دار اهدى، ا
قديةمروان عطون،  -108 ظريات ال ة، ال طي شر، قس  .1989، دار البعث للطباعة وال

قود والمصارف واائتمانمصطفى رشدي شيحة،  -109 شر، مصر، ال ديدة لل امعة ا  .1999، دار ا
ان، تساؤات حول الفقر في الوطن العربيم الشرقاوي،  -110  .2006، دار الطليعة، لب

مية ااقتصاديةميشيل ب.تودارو،  -111 مود عبد الرازق، دار امريخ، السعودية، الت مود حامد  مود حسن حس و  .2009، ترمة 
مد نوري الشمري،  -112 قود والمصارفناظم  شر، ال  .1998، الطبعة الرابعة، مديرية دار الكتاب للطباعة وال
مد نوري الشمري،  -113 قود ناظم  قدية،ال ظرية ال  .1999دار زهران،  والمصارف وال

مد موسى الشروف،  -114 مد نور الشمري و  .1999، دار زهران، اأردن، مدخل في علم ااقتصادناظم 
شر والتوزيع، عمان، مبادئ ااقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسى،  -115  .2001، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة لل

قدينعمان سعيدي،  -116 ظام ال زائر، البعد الدولي لل  .2011، دار بلقيس، ا
شر والتوزيع، عمان، تحليل ااقتصاد الكليهوشيار معروف،  -117  .2005، دار صفاء لل

اي،  -118 قدية الدوليةهيل عجمي هيل ا شر، اأردن، التمويل الدولي والعاقات ال  .2014، دار وائل لل

مد،  -119  .، جامعة عن الشمس، مصردراسة تحليلية لمشكلة الفقر في مصروائل فوزي عبد الباسط 

قدية الداخليةوسام ماك،  -120 قود والسياسات ال اي، بروت، ال هل اللب  .2000، دار ام
ميد عايب،  -121 مية ااقتصادية، مكتبة اآثار ااقتصادية الكلية لسياسة اإنفاق الحكوميوليد عبد ا ماذج الت ، دراسة تطبيقية قياسية ل

شر والتوزيع، بروت،   .2010حسن العصرية للطباعة وال

II. :الرسائ والأطروحات 

مد،  -1 شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، -حالة خميس مليانة–نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر اعمر بوزيد ا ، مذكرة دكتورا غر م
2011-2012. 
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قدية والمالية في تحقيق التوازنات ااقتصادية الكلية في الجزائر خال الفترة إكن لونيس،  -2 ، مذكرة (2014-1990)تقييم فعالية السياسة ال
زائر  شورة، جامعة ا  .2017-2016، 3دكتورا غر م

مية المستدامة بالدول بوزيد سايح،  -3 شورة، جامعة أي بكر  ،-حالة الجزائر–العربية دور الحكم الراشد في تحقيق الت مذكرة دكتورا غر م
 .2013-2012بلقايد، تلمسان، 

مو ااقتصاديحسيبة مداي،  -4 قدية والمالية على ال شورة، جامعة جيا اليابس، سيدي بلعباس، أثر السياسة ال ، مذكرة دكتورا غر م
2016-2017. 

شورةدراسة تطبيقية في واية :الفقر في الجزائر تحليل وقياسادية، نحصروري  -5 كلية العلوم ااقتصادية وعلوم  ،، مذكرة ماجستر غر م
توري التسير، ة،  ،جامعة م طي  .2009-2008قس

زائر،ر غمذكرة دكتورا  ،2006-1990في الجزائر للفترة ية محاولة لتقييم فعالية اإصاحات ااقتصادخليل عبد القادر،  -6 شورة، جامعة ا  م
2008. 

والمرضى في المستشفى الجامعي بتلمسان باستخدام نظرية  آطباءدراسة تحليلية لموقف  :تطبيق إدارة الجودة الشاملةرحيمة حوالف،  -7
شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، السلوك المخطط  .2011، مذكرة دكتورا ي علوم التسير غر م

شورة، كلية السياسات ااقتصادية المتاحة لتحسين أحوال المعيشة في سوريا: دراسة تحليليةسامر حاماي،  -8 ، مذكرة ماجستر غر م
 .2010ااقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، 

مو ااقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسةسيدي أمد كبداي،  -9 ، مذكرة دكتورا تحليلية وقياسية أثر ال
شورة، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان،   .2013-2012غر م

، مذكرة دكتورا (2010-2000)الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإنفاق العام والحد من الفقر: دراسة حالة الجزائر شعبان فرج،  -10
زائر  شورة، جامعة ا  .2011/2012، 3غر م

محاولة تطبيقية على ااقتصاد  :ع السحري لكالدوربمثلوية متغيرات ااقتصاد الكلي حسب المر عن البحث صاح الدين كروش،  -11
شورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،الجزائري  .2016-2015 ، مذكرة دكتورا غر م

، مذكرة دكتورا غر 2014-1970 دراسة حالة الجزائر خال الفترةالتقييم ااقتصادي لْثار والسياسات البيئية: عائشة سلمة كيحلي،  -12
شورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .2017-2016م

مو ااقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر خال الفترة لجهاز أثر تطور اعادل زقرير،  -13 مذكرة دكتورا  ،(2012-1998)المصرفي على ال
شورة، جامعة بسكرة،  .2015-2014 غر م

شورة، جامعة أي بكر (2010-1970)دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر علي بن قدور،  -14 ، مذكرة دكتورا غر م
 .2013-2012بلقايد، تلمسان، 

مية البشرية في معالجة الفقر: دراسة حالة الجزائرفاطمة الزهراء مودة،  -15 زائر إستراتيجية الت شورة، جامعة ا ، 3، مذكرة ماجستر غر م
2011-2012. 

موية للجزائر للفترة فطيمة حاجي،  -16 شورة، كلية العلوم 2014-2005إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج الت ، مذكرة دكتورا غر م
مد خيضر، بسكرة،   .2014-2013ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة 

وات قصي قاسم الكليدار،  -17 و  1979قياس مستوى المعيشة في العراق ضمن حدود خط الفقر ومستوى الكفاية ومستوى الرفاهية للس
شورة، كلية 1990و 1988 صرية، العراق،  اإدارة، أطروحة دكتورا غر م امعة امست  .1991وااقتصاد، ا

قدية على آليات معالجة اختال ميزان المدفوعات كرم بوروشة،  -18 مذكرة ، -(2012-1990)دراسة حالة الجزائر –أثر السياسة ال
شورة، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .2015-2014ماجستر غر م
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هجيةلعا عاوة،  -19 ظور الم شورة، حالة ااقتصاد الجزائري :غير الهيكلية سياسات الضبط و ااستقرار حسب م ، مذكرة دكتورا غر م
زائر،   .2007-2006جامعة ا

زائرواقع الجزائرإلى ال من ظاهرة الفقر مع إشارة قترشيد اإنفاق العام بهدف اإليلة، بمن  -20 شورة، جامعة ا ، 3، مذكرة دكتورا غر م
2015-2016. 

قدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية ، ليلى امهان بقبق -21 شورة، جامعة أي بكر ، -دراسة قياسية–آلية تأثير السياسة ال مذكرة دكتورا غر م
 .2015-2014بلقايد، تلمسان،  

شورة، جامعة تلمسان، إشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليلمد دماي أدرويش،  -22  .2013-2012، مذكرة دكتورا غر م
قدية: دراسة حالة الجزائر مد نشيد بوسيالة،  -23 شورة،  ،2013-1990استهداف التضخم كإطار إدارة السياسة ال مذكرة ماجستر غر م

زائر   .2016-2015، 3جامعة ا
شورة، جامعة أي بكر  مذكرة دكتورا، فعالية قيادة السياسة ااقتصادية الدورية المغلقة: مقاربة قياسية لحالة الجزائرتار بن عابد،  -24 غر م

 .2014 بلقايد، تلمسان،
-1990دراسة قياسية لمؤشرات ااستقرار ااقتصاد الكلي في الجزائر في ضوء اإصاحات ااقتصادية للفترة بين مسعود ميهوب،  -25

مد بوضياف، امسيلة، 2015 شورة، جامعة   .2017-2016، مذكرة دكتورا غر م

مو وتقليل الفقر في الجزائر وهيبة سراج،  -26 شورة، جامعة  ،-دراسة قياسية–هيكل توزيع الدخول وأثر على زيادة ال مذكرة دكتورا غر م
 .2015/2016حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

III. وساس العم اجات وادورات العلمي وادراسات: 

مد حسن عودة،  -1 مد و لة الغري للعلوم ااقتصادية 2011-1975دراسة وتحليل الرفاهية ااقتصادية في العراق للمدة أمد جاسم   ،
 .2014، 31، العدد 8واإدارية، اجلد 

، (1985-1971)تحليل اقتصادي لتفاوت مستوى الرفاهية ااقتصادية بين كل من الريف والحضر العراقي خال الفترة أمد زبر جعاطة،  -2
صرية، العدد  دارةاإلة   .1989 العراق، ،10وااقتصاد، جامعة امست

مد شيخي،  -3 (، 2011-1970) إختبار العاقة السببية والتكامل المشترك بين اادخار و ااستثمار في ااقتصاد الجزائريأمد سامي و

 .2013 ،13لة الباحث، العدد 
4-  ، وات انتقال أثر أمد شفيق الشاذ قدية إلى ااقتصاد الحقيقيق قد العري، العدد السياسة ال دوق ال  .2017، أكتوبر 39، ص
وث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة التضخم وآليات تأثير في معدات الفقرأمد فتحي عبد اجيد وبشار أمد العراقي،  -5 لة   ،

 .2008، بروت، 42العربية، العدد 
ة إدريس رمضان حجي،  -6 ة دهوك لس مية الرافدين، اجلد 2011تحليل وقياس الرفاهية وعاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدي لة ت  ،36 ،

 .2014، العراق، 116العدد 
 .2008، برنامج اأمم امتحدة اإمائي للدول العربية، تعريف الفقر وقياسه في دول مجلس التعاونأديب نعمة،  -7
مد جصاص،  -8 يلح و اث اقتصادية وإدارية، العدد السابع، جوان الفقر....التعريف ومحاوات القياسالطيب  لة أ  ،2010. 
روف،  -9 مد ا اطق جيوب الفقر في آردن ةالخصائص ااجتماعية وااقتصادية والديمغرافية لأسر الفقير أمل  لة دراسات العلوم في م  ،

امعة اأردنية، العدد  اإنسانية  .2012، اأردن ، 39اجلد ، 3وااجتماعية، ا

دراسة قياسية ٓثر الدعم الحكومي على نمو اإنتاج الفاحي في الجزائر باستخدام نموذج اانحدار الذاتي امواي علي هواري وآخرون،  -10
ية الموزعة المتباطئة،  .2016الية، العدد السادس، ديسمر لة البحوث ااقتصادية وام للفجوات الزم

سن س. خان،  -11 قدية واستهداف تقليل التضخمأنزو كروتشي و مية، اجلد آنظمة ال لة التمويل والت  .2000، سبتمر 37، 
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قدية في الدول العربية، الصادق علي توفيق وآخرون -12 قد العري، أبو ظي، ، السياسات ال دوق ال  .1996ص

مد حسن،  -13 مية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربيةباقر  امس، قياس الت مية البشرية، العدد ا  .1997، سلسلة دراسات الت
مد،  -14 يةبدر صاح عبيدة  موذج القياسي للفقر في الجمهورية اليم وث اقتصادية عربية، العدد ال لة   .1996، القاهرة، 17، 
ميةبشر هادي عودة،  -15 لة العلوم ااقتصادية، -دراسة قياسية مقطعية لبلدان عربية مختارة- وجهة نظر كوزنتس: الرفاهية والت جامعة ، 

 .2004، كانون اأول 14العدد البصرة، 
لة الدراسات 2014-1980أ خال الفترة VAR) محددات الفقر في الجزائر باستعمال نماذج أشعة اانحدار الذاتيبن جلول خالد،  -16  ،

 .2015ااقتصادية الكمية، العدد اأول، 
صرية للدراسات ، تأثير التضخم على معدات الفقر: دراسة تحليلية قياسية لاقتصاد الجزائريبن جلول خالد وسامي مال -17 لة امست  ،

 .، العراق53العربية والدولية، العدد 
تفي الجزائرمشكلة الفقر بن ناصر عيسى،  -18 ام لة ااقتصاد وام  .2003 مارس، تلمسان، 2 ، العددبلقايد جامعة أبو بكر ،، 
قد وسعر الصرف على التضخم في ااقتصاد الكويتيحسن العمر،  -19 لة جامعة املك سعود، اجلد تأثير عرض ال  .1997، الرياض، 9، 

قدية التيحسن كمال فهمي،  -20 وك المركزية في اقتصاد إسامي أدوات السياسة ال ث رقم ، تستخدمها الب مية،  ك اإسامي للت ، 63الب
 .2006امملكة العربية السعودية، 

مد العثمان،  -21 مية والسياسات  ،معتقدات آردنيين في محافظة الكرك حول أسباب الفقر ومحدداته: دراسة ميدانيةحسن  لة الت
 .اجلد السابع، العدد الثاي، الكويت ،ي للتخطيطااقتصادية، امعهد العر 

بي في العراق للمدة خليل كامل عيدان،  -22 قدية على إستقرار سعر الصرف آج لة الكويت للعلوم  ،(2012-1990)أثر السياسة ال
 .2015 ،17ااقتصادية و اإدارية، جامعة واسط، العدد 

لة آفاق العلوم، 2015-2000دراسة تحليلية للبعد ااجتماعي للسياسة المالية في الجزائر للفترة ميسي قايدي وفطيمة حاجي،  -23 جامعة ، 
لفة، 1، اجلد 2العدد زيان عاشور،   .2016، ا

مية، عدد ديسمر الفقر هو انعدام الحيلة وانعدام القدرة على التعبيرديبا نارايان،  -24 لة التمويل والت  ،2000. 
تاش،  -25 قوق والعلوم 2010-2000فروقات في الجزائر خال الفترة  –نمو اقتصادي  –دراسة تحليلية للمثلث: فقر راضية  لة ا  ،

لفة، أفريل 18اإنسانية، العدد   .2014، ا
 ،2016-2001دراسة للفترة  :الدور السحريكبالجزائر من خال مربع   يةااقتصاد يق اإصاحاتامج تعمتقييم أداء بر مسعودي،  ءزكريا -26

مية ااقتصادية، العدد السادس، جوان  زائرية للت  .2017اجلة ا
مد بن أمد،  -27 معية سياسات استهداف التضخم كآلية للحد من التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجيزيدان  ، ورقة مقدمة 

ليجي: الواقع امأمول(، الرياض، ماي   .2009ااقتصاد السعودية )التكامل ااقتصادي ا
مو والفقر وتوزيع الدخل في ااقتصاد العربيسليمان القدسي،  -28 ظومة التكافل ااجتماعي ومثلث ال مية والسياسات ااقتصادية، م لة الت  ،

 .اجلد الرابع، الكويتلعدد الثاي، ا ،امعهد العري للتخطيط
ك الجزائرآدم حديدي، و  سليمان ناصر -29 ة، أي دور لب ظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراه زائرية تأهيل ال ؟ اجلة ا

مية   .2015جوان  ،12، عدد ااقتصاديةللت
30-  ، لة مركز صاح كامل  العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ،محددات الطلب على واردات المملكة عابد العبد

 .2007جامعة اأزهر،  ،32لاقتصاد اإسامي، العدد 

ة عبد الرمان عية،  -31 ، جوان 20لة معارف، العدد  على ااقتصاد الجزائري و آليات التعامل الحكومي، 2015آثار الصدمة البترولية لس
2016. 

 .2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق الفارس،  -32
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سن،  -33 لة الفرد )دراسة قياسيةأ إنفاقالعاقة بين التفاوت في توزيع الدخول ومتوسط عبد العظيم عبد الواحد الشكري وبامة نياز   ،
 .2017، 19اجلد  ،العدد اأولوااقتصادية،  اإداريةالقادسية للعلوم 

قديةعلي بلبل،  -34 قد العري، معهد السياسات ااقتصادية، أبو ظي، مفاهيم السياسة ال دوق ال  .2000، ص
افسية علي توفيق الصادق،  -35 قد العريت العربية في آسواق العالميةلاقتصادياالقدرة الت دوق ال معهد السياسات ااقتصادية، سلسلة  ،، ص

امس،  اقشات حلقات العمل، العدد ا  .1999أكتوبر  7إ  5من  ،أبو ظيوث وم
قود في الجزائر للفترة علي صاري،  -36 لة رؤى اقتصادية، العدد السابع، ديسمر 2013-2000سياسة عرض ال  ،2014. 
تحليل العاقة التوازنية طويلة آجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة و أسلوب دمج عبد اللطيف حسن شومان، و علي عبد الزهرة حسن  -37

ماذج المرتبطة ذاتيا ونماذج توزيع اإبطاء،   .2013بغداد،  ،9، اجلد 34العدد  ،لة اإدارة و ااقتصادال

مية، التطورات الحديثة في الفكر علي عبد القادر علي -38 موي وآهداف الدولية للت  .2006، امعهد العري للتخطيط، الكويت، الت
مية، امعهد العري للتخطيطالفقر: مؤشرات القياس والسياساتعلي عبد القادر علي،  -39 لة جسر الت  .2002، الكويت، 04العدد  ،، 
مية، العدد الرابع، الكويت، الفقر: مؤشرات القياس والسياسات، علي عبد القادر علي،  -40  .2000امعهد العري للتخطيط، سلسلة جسر الت
مو ااقتصادي المحابي للفقراءعلي عبد القادر علي،  -41 مية، امعهد العري للتخطيط، العدد ال لة جسر الت  ،82 ،2009. 
مية، العدد كيااستها  اإنفاقمؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع علي عبد القادر علي،  -42 لة جسر الت ، 66، امعهد العري للتخطيط، 

 .2007الكويت، أكتوبر 
مية والسياسات ااقتصادية، امعهد العري مراجعة كتابك لماذا البعض بهذا الثراء والبعض اآخر بهذا الفقرعلي عبد القادر علي،  -43 لة الت  ،

  .2000للتخطيط، اجلد الثاي، العدد الثاي، الكويت، حزيران 
مية صحية مستدامة في الجزائر، عمار عماري وإلياس بومعراف،  -44  .2010جامعة ورقلة، العدد السابع،  لة الباحث،من أجل ت
قدية في الجزائر خال الفترة )فعالية عمروش شلغوم،  -45  لة البشائر ااقتصادية، العدد، أ: دراسة تحليلية2015جوان -2000السياسة ال
 .2017، مارس 08
اش  -46 ي، و فتيحة  مو المحلية في الجزائرناجية صا مو ااقتصادي (2014-2001) واقع استراتيجية ال لة رؤى وآفاق ال قتصادية، إ، 

 .2012ديسمر، الوادي، 3 العددخضر، اأجامعة مة 

مية الرافدين، جامعة أثر تقلبات سعر الصرف على بعض متغيرات ااقتصاد الكليفواز جار اه نايف وسعدون حسن فرحان،  -47 لة ت  ،
 .2009، العراق، 31، اجلد 93العدد  ،اموصل

شاشيي وآخرون،  -48 طن، والتحول إلى اقتصاد السوقالجزائر: تحقيق ااستقرار كرم ال ، واش قد الدو دوق ال  .1998، ص
مية البشرية، العدد دراسة قياسية ٓثر التحويات ااجتماعية على ظاهرة الفقر في الجزائركمال قويدري،  -49 لة ااقتصاد والت ، ديسمر 12، 

2015. 
قد والقرض ماجدة مدوخ،  -50 قدية في الجزائر بعد صدور قانون ال لة العلوم 90/10أدوات السياسة ال مد خيضر اإنسانية،  ، جامعة 

 .2011، نوفمر 23العدد  بسكرة،
مية البشرية في ااقتصاد مد أمد عمر بابكر،  -51 اهج الت اصر وم موذج للرفا ااقتصادي  اإساميع لة العلوم ك جامعة ، اإنسانية، 

 .2015، نوفمر 42العدد مد خيضر بسكرة، 
ار والجهاز المصرفي في مرحلة اانتقالمد الشريف امان،  -52 وصصة ي البلدان العربية، مركز الدي ، اإصاحات ااقتصادية وسياسة ا

  .1999دراسات الوحدة العربية، بروت، فيفري 
ميةمؤشرات مد عدنان وديع،  -53 مية، العدد الثاي، الكويت، الت  .2002، امعهد العري للتخطيط، سلسلة جسر الت
قدية واائتمانية وبرنامج اإصاح ااقتصاديمد كامل مروان،  -54 ، اجلة العلمية لاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة فعالية السياسة ال

 .1994عن مس، 
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 .1996، اأمم امتحدة، اإسكوا، نيويورك، الفقر في العراق قبل وبعد حرب الخليجمد كاظم امهاجر،  -55
صور أمد إبراهيم،  -56 مية ااقتصادية: رؤية إسامية مقارنةم ، مركز دراسات الوحدة (66)، سلسلة أطروحات الدكتورا عدالة التوزيع والت

 .2007العربية، بروت، 
مية ناجي بن حسن -57 ويع ااقتصاد، الت لة ااقتصاد واجتمع، العدد المستدامة في الجزائر: حتمية اانتقال من ااقتصاد الريعي إلى ت  ،5 ،

2008. 

العدد جامعة البصرة، لة الغري للعلوم ااقتصادية واإدارية، ، 2007قياس مؤشرات مستوى المعيشة في البصرة لعام ندوة هال جودة،  -58
 .2009، 5، اجلد 14
قدية وأثرها على التوازن الخارجي في الجزائر للفترة وليد بشيشي،  -59 : دراسة قياسية باستخدام نموذج (2014-1990)أداء السياسة ال

Engle – Granger two step méthod ، مية، العدد  .2016، 6، اجلد 11لة ااسراتيجية والت
قدية على ميزان المدفوعات في الجزائر للفترة وليد بشيشي،  -60 لة دراسات، جامعة (2014-1990)دراسة قياسية ٓثر السياسة ال  ،

 .2016، جانفي أ25العدد  ،اأغواط
مو ااقتصادي في الجزائروهيبة سراج وأماء ناويس،  -61 لة ااقتصاد وامالية، التحليل القياسي ٓثر توزيع الدخل على ال ، اجلد 1العدد، 
03 ،2017. 
ة يونس علي أمد،  -62 ة كركوك س لة 2009تحليل وقياس الرفاهية وعاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدي ، 83وااقتصاد، العدد  اإدارة، 

 .2010العراق، 

IV. :املتقيات وامؤمرات 

قد الدولي على أداء الجهاز  أثردمان عبد الفتاح،  -1 دوق ال زائري المصرفي في الجزائربرامج ص ظام امصري ا ، ملتقى دو حول إصاح ال
ة  .ي ظل التطورات العامية الراه

ظام المصرفي في ظل برنامج رماي موسى ومسمش جاة،  -2 افسة، الهيكلي اإصاحوضعية ال ظومة امصرفية ي األفية الثالثة: م ، ملتقى ام
يات، جامعة جيجل،   .2005جوان  7-6خطر، تق

وس،  -3 ة الموارد الطبيعية كأهم معوقات اإقاع ااقتصادي في الجزائر،رياض العي املتقى الدو الثاي حول متطلبات اإقاع ااقتصادي  لع
فط، جامعة البويرة،  فطية ي ظل اهيار أسعار ال  .2016نوفمر  29/30ي الدول ال

اربة ظاهرة الفقر، البليدة، للفقرااقتصاد السياسي زايري بلقاسم،  -4  .2004جويلية  7-6، املتقى الدو حول: مؤسسات الزكاة ودورها ي 
مد صاح،  -5 مية البشرية في الدول العربيةشيماء أسامة  من الفقر ي الدول العربية ي ظل  اإقال، ملتقى تقييم سياسات الفقر ومستوى الت

 .2014ديسمر  9-8العومة، 
ي،  -6 زية صاح صا ظرية الكي مو ااقتصادي وااندماج القطاعي بين ال مو غير  وإستراتيجيةتأثير البرامج ااستثمارية العامة على ال ال

مو ااقتصادي خال الفرة اه، ملتقى تقييم برامج ااستثمارات العامة وانعكاس2014-2001المتوازن للفترة  -2001ا على التشغيل وااستثمار وال

 .2013مارس  11/12، 1، جامعة سطيف 2014
ظام المصرفي من قبل اإستقال إلى فترة اإصاحاتصاح مفتاح،  -7 ظمات و ، امؤمر العملي الدوأداء ال كومات،  حول اأداء امتميز للم ا

 .2005مارس  09-08 ،جامعة ورقلة

الق التهامي وآخرون،  -8 قدي في أوساط المرأة القروية في المغرب: الحالة والمقارنةعبد ا قدي وغير ال حول الفقر ي  ملتقى، الفقر ال
ساء   .2009والتمكن ااقتصادي للمرأة، الاذقية،  أوساط ال

مادي،  -9 ، ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة ااقتصادي في الجزائرآثار ااستثمارات العمومية على آداء عمار عماري ووليد 
مو ااقتصادي خال الفرة   .2013مارس  11/12، 1جامعة سطيف  ،2014-2001وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال
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مية إلى تقييم البرامج ااستثمارية مبارك بوعشة،  -10 ملتقى تقييم آثار برامج ، -مقارنة نقدية–ااقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات الت
مو ااقتصادي خال الفرة   .2013مارس  11/12، 1جامعة سطيف  ،2014-2001ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار وال

دوة اإقليمية عن دور في برامج وأجهزة التشغيل في الجزائر واإرشادحول التوجيه عرض مد قرقب،  -11 والتوجيه امه ي تشغيل  اإرشاد، ال
 .13/07/2005-11الشباب، طرابلس، 

قد الدولي ووصايا اجتثاث الفقر في الوطن العربي إشكاليةمود خالد امسافر،  -12 دوق ال اقض بين وصفات ص ، ندوة الفقر والغ ي الت
كمة، بغداد 2000تشرين اأول  23-22الوطن العري،   .2002، بيت ا

مو ااقتصادي في الجزائر، مدوري عبد الرزاق،  -13 ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة عرض وتقييم آثار البرامج ااستثمارية على ال
مو ااقتصادي خال الفترة   .2013مارس  11/12، 1، جامعة سطيف 2014-2001وانعكاساتها على التشغيل وااستثمار وال

ي  -14 اش، و جية صا مية فتيحة  مو وبرنامج الت مو أثر برنامج دعم اإنعاش ااقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم ال الخماسي على ال
مو ااقتصادي الفعلي والمستديم :(2014-2001) ياقتصادا ، ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها نحو تحديات آفاق ال

مو ااقتصادي خال الفرة   .2013مارس  11/12، 1جامعة سطيف  ،2014-2001على التشغيل وااستثمار وال

V. :التقارير 

مية،  -1 رؤية إستراتيجية للعوامل ااقتصادية وااجتماعية المؤثرة على مستوى المعيشة في دولة اأمانة العامة للمجلس اأعلى للتخطيط والت
 .2007، الكويت، مارس الكويت في ضوء التغيرات المحلية والدولية: دراسة استشارية

2-  ، ك الدو مية في العالمالب طن، ، الفقر: تقرير عن الت  .1990واش
ك الدو -3 مية في العالمالب طن، ، تقرير حول الت  .1997، واش
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا -4 طقة غرب آسيا (،سكوااإ) اللج تائج الرئيسية في م  .2007اأمم امتحدة، نيويورك،  ،ال
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا -5 اء بيانات لمؤشرات الفقرالفقر ، سكوا()اإ اللج طقة اإسكوا: محاولة لب ، اأمم وطرق قياسه في م

 .2003امتحدة، نيويورك، 
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا  -6 طقة العربية: الوفاء بالوفاء اإنمائيةآهداف ، (اإسكوا)اللج  نيويورك، ،، اأمم امتحدةلألفية في الم

2005. 
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(،  -7 اء قاعدة بيانات لمؤشرات الفقراللج طقة اإسكوا: محاولة لب ، الفقر وطرق قياسه في م

 .2003اأمم امتحدة، نيويورك، 
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(،  -8 مية البشريةاللج  .2001، نيويورك ، اأمم امتحدة،دليل مؤشرات الت
ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا )اإسكوا(، -9 طقة اإسكوا اللج  ، اأمم امتحدة، نيويورك.الفقر وطرق قياسه في م

ظومة المصرفيةاجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي، مشروع تقرير حول:  -10  .2000، الدورة السادسة عشر، نوفمر إشكالية إصاح الم
مواجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،  -11 قاش من أجل عقد ال اصر مطروحة لل ، الدورة العامة العادية السادسة والعشرون، تقرير حول ع

زائر،   .2005ا

مية المستدامة في الجزائر ،اجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي -12  .2016 ،2015-2013 ما مكانة الشباب في الت
قدية في الجزائراجلس الوط ااقتصادي وااجتماعي،  -13  .2005، جويلية مشروع تقرير حول نظرة عن السياسة ال
 .2006، عمان، الفقر: مشكلة اجتماعية وقضية إنسانيةامعهد العري للتدريب والبحوث اإحصائية،  -14
وات ، اإمائيبرنامج اأمم امتحدة  -15 مية البشرية للس  .1990/2016تقارير الت
زائر،  -16 ك ا وية حول التطورات ااقتصادية والمالية في الجزائر ب وات لالتقارير الس  .2007/2016لس
زائر،  -17 ك ا وات ب شرة ااحصائية الثاثية للس  .2012/2017ال
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مو ،بوابة الوزير اأول -18  .(2009-2005) البرنامج التكميلي لدعم ال
 .2015، سبتمر السياسة الحكومية في مجال الموارد المائية والبيئةبوابة الوزير اأول،  -19

جزات ااقتصادية 2013بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية بوابة الوزير اأول،  -20  .2011، حصيلة ام
فيذ بوابة الوزير اأول،  -21  .2017، سبتمر برنامج رئيس الجمهوريةمخطط عمل الحكومة من أجل ت
فيذ برنامج رئيس الجمهوريةبوابة الوزير اأول،  -22  .2014، ماي مخطط عمل الحكومة لت

مية ااقتصادية وااجتماعية بوابة الوزير اأول،  -23  .2010أكتوبر  ،2014-2010ملحق بيان السياسة العامة، قوائم برنامج الت

دوق  -24 مو الحضريامتحدة للسكان،  اأممص  .2007، نيويورك، حالة سكان العالم: إطاق إمكانات ال
قد العري،  -25 دوق ال  .2003، التقرير العربي الموحدص

26-  ، وع ااجتماعي والفقر وااستخدام، ااتجاهات العامة والمداخل: لمحة عامةمكتب العمل الدو ، رزنامة تدريبية متعددة الوحدات حول ال
يف،  ، ج  .1999الوحدة التدريبية اأو

VI. :القوانن 

ك امركزي رقم  -1  .10، جريدة رمية عدد1962ديسمر  13امؤرخ ي  62/144القانون اأساسي للب
ية، جريدة رمية عدد  1964أفريل  10امؤرخ ي  64/111القانون رقم  -2 قدية الوط ة  13امتضمن إنشاء العملة ال  .1964لس
قد والقرض، ج ر عدد  1990أفريل  14امؤرخ ي  90/10القانون  -3 ة  16امتعلق بال  .1990لس
ظيم مركزية عوارض الدفع، جريدة رمية عدد  1992مارس  22امؤرخ ي  92/02القانون رقم  -4  .1993، 08امتضمن ت
هاز اإدماج ااجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ج ر عدد  2008أفريل  30مؤرخ ي  08/127القانون رقم  -5 ، الصادرة بتاريخ 23وامتعلق 

 .2008ماي  04

 6الصادرة بتاريخ 14وامتعلق بشروط اإعانة امقدمة للشباب ذوي امشاريع ومستواها، ج ر عدد  2011مارس 6امؤرخ ي  11/103القانون رقم  -6

 .2011مارس 
اص. 2017جانفي  17امؤرخ ي  11/17القانون رقم  -7 دد كيفيات تسير حسابات التخصيص ا  الذي 

VII. : م  الأوامر والأن

 .27/02/2001امؤرخ ي  90/10امعدل وامتمم للقانون  01/01اأمر  -1
قد و القرض. 2003أوت  26لـ  03/11يعدل و يتمم اأمر رقم  2010أوت  26امؤرخ ي  10/04اأمر رقم  -2  امتعلق بال
قد والقرض، جريدة رمية رقم  03/11امتمم لأمر  2017أكتوبر  11امؤرخ ي  17/10اأمر رقم  -3  .2017أكتوبر  12الصادرة ي  57امتعلق بال
ظام رقم  -4  احدد لشروط تكوين ااحتياطي اإجباري. 2004مارس  4امؤرخ ي  04/02ال

VIII. :  مقاات عى مواق ااإنرن

مو ااقتصاديالبشر عبد الكرم ودمان بواعلي مر،  -1 ولوجي على ال ، متاح على اموقع: حالة ااقتصاد الجزائري-قياس أثر التطور التك
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/com_international_albachir/com_1.pdf 

 www.9alam.com ، جامعة وهران، متوفر على الرابط: ، أهمية اإصاحات المالية والمصرفية في تحسين آداء ااقتصاديتشام فاروق -2
اري،  -3 ميد  مية والتخطيط ااقتصادعبلة عبد ا  متاح على اموقع: ي: خصائص الدول آقل نموا،الت

www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED2.pdf  
مو ااقتصادي في الجزائرول عبد القادر،  -4 قدية على ال  www.docstoc.com/docs/145254609 ، متاح على اموقع: أثر السياسة ال

http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED2.pdf
http://www.docstoc.com/docs/145254609
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:  مواق الأنرن

1-  ، ك الدو   data.albankaldawli.org/country/Algeria  :إحصائيات حول ااقتصاد الجزائريالب
  www.ons.dz :الديوان الوط لإحصائيات -2
ية لتسير القرض امصغر -3  www.angem.dz/ar :الوكالة الوط
ية لتطوير ااستثمار  -4    ANDI" :www.andi.dz/index.php/ar/startistique"الوكالة الوط
ية لدعم تشغيل الشباب -5  www.ansej.org.dz :الوكالة الوط

  www.dgpp-fm.org.dz وزارة امالية: -6

 www.mhuv.gov.dz وزارة السكن والعمران: -7
 

 :  امراج اللغ الأجنبي

I. Les ouvrages: 

1- Abdelmagid Bouzidi, les Année 90 de l'économie Algérienne, ENAG, Alger. 
2- Aftation .F, Les taux de change, 2éme édition, press Universitaires de France, France, 1992. 
3- Alain Beitone et autres, Dictionnaire des sciences économiques, Armonol Collin , Paris, 1991. 
4- Alain Siaens, Monnaie et Finance, édition A. de Boeck, Bruxelles, 1981. 
5- Ammour Ben halima, le système bancaire Algérien (textes et realité), 2ème édition, édition 
Dahlab, 2001. 
6- Andrey Chouchane – verdier, Leberalisation Financière et croissance économique: le cas de 

L’Afrique subsaharienne, Harmattan, 2001, Paris. 
7- Antoine Parent, l’espace monétaire et ses enjeux, édition Nathan, Paris, 1995.      
8- Bernard Bernier et Yves Simon, Initiation a la macroéconomie, 9éme édition, Dunod, Paris, 2007. 
9- Bernard, Economie international, 2éme edition, Dunod, Paris, 1992 .  
10- Bradley R.Schiller, The economy today, MCcraw-hill, New York, 2006.  
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12- David Gordon and Paul Spicker, The international glossary on poverty, Zed books LTD, New 
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 :الأشال فهرس -1

 الصفحة عنوان الشل رم الشل
 N. Kaldor" 10"امربع السحري لكالدور  1

قدية 2  44 إسراتيجية مارسة السياسة ال

اجات ي اإسام 3   ترتيب مستويات ا
لقة امفرغة للفقر 4   ا

  روابط الفساد بالفقر 5

  مكونات دليل الفقر متعدد اأبعاد 6

ح لورانز 7   م

اتج عن فائض الطلب 8   التضخم ال

اشئ عن العرض 9   التضخم ال

قدية على مستوى امعيشة ي اأجل القصر 10   أثر السياسة ال

قدية على مستوى  11   امعيشة ي اأجل الطويلآثار السياسة ال

مو وااستخدام 12   العاقة امباشرة بن ال

مو ااقتصادي وااستخدام 13 موذج الواقعي للعاقة بن ال   ال

مو ااقتصادي 14   أثر الراكم الرأماي ي ال

قدي ي إطار نظام سعر صرف ثابت وحركة تامة لرؤوس  15   اأموالأثر التوسع ال

قدية التوسعية ي ظل نظام سعر صرف ثابت وحركية غر تامة لرؤوس اأموال 16   السياسة ال

ركة التامة لرؤوس اأموال 17 قدي ي ظل سعر الصرف امرن وا   أثر التوسع ال

ركة غر التامة لرؤوس  18 قدية ي ظل أسعار الصرف امرنة وا   اأموالأثر السياسة ال

ياة( خال الفرة  19   (2016-2001)العمر امتوقع للحياة )اأمل ي ا

ة 20 س   نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر ميا للشرب 

زائر 21   نسبة السكان الذين حصلون على مرافق الصرف الصحي ي ا

زائر خال الفرة" "SPGخط الفقر العام  22   (2012-1988) ي ا

زائر خال الفرة  23   (2016-2000)تطور معدل التضخم ي ا

زئي للسلسلة  24 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLPVو LPVم

زئي للسلسلة  25 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLIHD و LIHDم
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زئي للسلسلة  26 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLM2 و LM2م

زئي للسلسلة  27 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLDEP و LDEPم

موذج  نتائج اختبار اجموع الراكمي للبواقي واجموع الراكمي 28   1مربعات للبواقي لل

موذج  الراكمي للبواقي واجموع الراكمينتائج اختبار اجموع  29   2مربعات للبواقي لل

زئي للسلسلة  30 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLpnbhaو Lpnbhaم

زئي للسلسلة  31 يات دوال اارتباط الذاي والذاي ا ح   DLchomو Lchomم

موذج  واجموع الراكمي نتائج اختبار اجموع الراكمي للبواقي 32   1مربعات للبواقي لل

موذج  نتائج اختبار اجموع الراكمي للبواقي واجموع الراكمي 33   2مربعات للبواقي لل



 الأشال واجداول فهرس...........................................................................................................................

462 

 

 اجداول: فهرس  -2

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
ة  1 مية البشرية لس  86 2010معام دليل الت

مية البشرية 2 يف دول العام حسب مؤشر الت  87 تص

امية والدول امتقدمة 3  100 الفروقات بن مؤشر الفقر البشري ي الدول ال

 125 توزيع دول العام حسب معامات جي لتوزيع اإنفاق ااستهاكي 4

مو للفقراء 5 اباة عملية ال  175 مدى 

زائر خال الفرة  6 قدية ي ا  215 (1989 – 1970)تطور الكتلة ال

قدية خال الفرة  7  216 (1989 – 1964)هيكل الكتلة ال

زائر خال الفرة  8 قدية ي ا  217 (1989-1970)تطور القاعدة ال

زائر خال الفرة  9 قدي ي ا  218 (1989-1970)تطور امضاعف ال

زائر خال الفرةتطور سيولة  10  219 (1989-1970) ااقتصاد ي ا

زائر خال الفرة  11 قود ومدة ااحتفاظ ها ي ا  220 (1989-1970)تطور سرعة دوران ال

زائر خال الفرة  12 قدية ي ا  223 (1989-1970)تطور مقابات الكتلة ال

قدية  13 قدية  M1تطور امتاحات ال  243 (2016-1990)ومكوناهما خال الفرة  M2والكتلة ال

زائر خال الفرة  14 قدية ي ا  246 (2016-1990)هيكل الكتلة ال

زائر خال الفرة 15 قدي ي ا  248 (2015-1990) تطور امضاعف ال

زائر خال الفرة 16  248 (2016-1990) تطور سيولة ااقتصاد ي ا

زائر خال الفرة  17 قود ي ا  250 (2016-1990)تطور سرعة دوران ال

زائر خال الفرة  18 قدي ي ا  251 (2016-1990)تطور معامل ااستقرار ال

زائر خال الفرة  19 قدية ي ا  253 (2016-1990)تطور مقابات الكتلة ال

زائر خال الفرة  20 صم ي ا  264 (2017-1993)تطور سعر إعادة ا

وحة عليها خال الفرة  21  266 (2017-2001)تطور معدات ااحتياطي اإجباري ومعدل امكافأة امم

 269 أشهر 6أشهر و 3أيام،  7تطور معدل اسرجاع السيولة مدة  22

 271 (2017-2005) تطور معدات تسهيات الودائع امغلة للفائدة خال الفرة 23

زائر خال الفرة  24 قود ي ا  281 (2000-1990)تطور قيمة ال
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ي  25 زائر لس  282 1995و 1988تقديرات الفقر ي ا

ة  26 زائر لس  283 1998معدات الرسوب واإخفاق امدرسي ي ا

 284 (1997-1994) تطور عدد العمال امسرحن خال الفرة 27

 286 (2000 -1999) خال الفرةتطور أهم امؤشرات ااقتصادية  28

 287 (2004-2001) مضمون برنامج اإنعاش ااقتصادي 29

مو  30 صصات الرنامج التكميلي لدعم ال  290 (2009-2005)توزيع 

سن ظروف معيشة السكان 31 صصات برنامج   292 توزيع 

ماسي 32 مية ا  294 (2014-2010) مضمون برنامج الت

زائر خال الفرةتطور عدد  33  298 (2016-2001) السكان امقيمن ي ا

صوبة خال الفرة  34  299 (2016-2009)تطور الوادات وا

 300 (2016-2009) تطور الوفيات خال الفرة 35

 301 (2016-2000) نصيب الفرد من الدخل القومي اإماي خال الفرة 36

زائر خال الفرة  37 اص ي ا  303 (2016-2000)ااستهاك العام وا

زائرية 38 فقات ااستهاكية للعائات ا  304 تطور تركيبة وتوزيع ال

اطق 39 وي للعائات حسب ام  305 هيكل وتوزيع اإنفاق الكلي الس

زائر 40  306 تطور معامل جي ي ا

 307 أعشار السكاننصيب اأسر من اإنفاق حسب  41

مس اأفقر من السكان ي ااستهاك الوط 42  308 تطور حصة ا

جزة خال الفرة  43  310 (2015-1999)اهياكل الصحية ام

ان خال الفرة  44  311 (2015-2000)تطور عدد اأطباء، الصيادلة وجراحي اأس

 312 (2014-1995) الفرةتطور اإنفاق العمومي على قطاع الصحة خال  45

 313 (2014-1985)تطور وفيات اأمهات خال الفرة  46

ة واأقل من  47 وات للفرة 5تطور معدل وفيات اأطفال اأقل من س  314 (2016-1990) س

ة 48 صبة لأطفال البالغن س  315 نسبة التلقيح ضد ا

جزة خال الفرة  49 شآت الربوية ام  316 (2015-1999)حصيلة ام

امعة خال الفرة  50  317 (2016-2013)تطور عدد اأساتذة ي ا

وات 51 تلف اأطوار لبعض الس  318 تطور عدد التاميذ وعدد اأساتذة ي 



 الأشال واجداول فهرس...........................................................................................................................

464 

 

 319 تطور عدد امسجلن ي التكوين والتعليم امه 52

 320 (2016-2008)تطور عدد الطلبة وامؤطرين خال الفرة  53

 321 (2016-2000)اإنفاق على التعليم خال الفرة  54

جزة خال الفرة  55 ات ام  324 (2015-2005)تطور عدد السك

 327 اإنفاق على قطاع السكن 56

زائر 57  329 تقدير خطوط الفقر ي ا

زائر خال الفرة  58  330 (2000-1988)تطور مستويات الفقر ي ا

ة  59 زائر لس  330 (LSMS)حسب الدراسة  2005مستوى الفقر ي ا

زائر للفرة  60 مية البشرية ي ا  333 (2015-1985)مؤشرات الت

 334 (2012-1995)تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته خال الفرة  61

تن  62  335 2012و 2006مؤشر الفقر متعدد اأبعاد للس

مو ااقتصادي خال الفرة  63 موية على ال  337 (2016-2000)أثر الرامج الت

سب امئوية خال 64 قيقي بال اتج احلي اإماي ا مو إماي ال الفرة   التقسيم القطاعي ل
(2000-2016) 

338 

اتج احلي  65 سبة مئوية من ال ارية ك زائر خال تطور حصة القيمة امضافة باأسعار ا اإماي ي ا
 (2016-2001) الفرة

340 

زائري 66 ويع ااقتصادي ي ااقتصاد ا  342 درجة الت

زائر 67  344 تطور معدل البطالة وأهم امؤشرات امتعلقة بسوق الشغل ي ا

زائر خال الفرة 68  348 (2016-2001) تطور إنتاجية العمل ي ا

اتج ااميمرونة التشغيل  69 سبة لل  349 بال

شأة الكاسيكية ) 70 اصب الشغل ام والتوظيف امباشر( وترتيب  ANEM، OPAP، CTAم
 "DAIPامساعدة على اادماج امه "

356 

لية " 71 اصب الشغل امأجورة مبادرة  شأة من طرف برنامج م اصب الشغل ام  ESIL" 356م

شأة من طرف 72 اصب الشغل ام فعة العمومية لاستعمال امكثف  م برنامج اأشغال ذات ام
"TUP-HIMO" 

357 

شأة من طرف برنامج ترتيب امساعدة على اإدماج ااجتماعي 73 اصب الشغل ام  357 م

شأة من طرف برنامج امؤسسات امصغرة 74 اصب الشغل ام  357 م

ية  75 شأة من طرف الوكالة الوط اصب الشغل ام  ANGEM" 358لتسير القرض امصغر "م
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زائر خال الفرة 76 قود ي ا  360 (2016-2001) تطور القدرة الشرائية لل

زائر خال الفرة  77 ارجية ي ا فيض سعر الصرف على التجارة ا  361 (2016-2010)أثر 

زائر خال الفرة 78  363 (2016-2001) عاقة اأجر القاعدي بالتضخم ي ا

 LPV 380 لــ PPو  ADFإختبارنتائج  79

 LIHD 381 لــ PPو  ADFإختبارنتائج  80

 LM2 382 لــ PPو  ADFإختبارنتائج  81

 LDEP 383 لــ PPو  ADFإختبارنتائج  82

موذج  83  385 2و  1نتائج اختبار فرات اإبطاء امثلى لل

دود  84 موذج  Bounds testنتائج اختبار التكامل امشرك باستخدام اختبار ا  386 2و  1لل

موذج  85  387 2و  1 نتائج اختبار اارتباط الذاي لل

 388 نتائج اختبار عدم ثبات التباين 86

موذج  87  388 2و  1نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي لل

موذج  88  390  1نتائج تقدير ال

موذج  89  393 2نتائج تقدير ال

 Lpnbha 398 لـ PPو  ADFإختبارنتائج  90

 Lchom 399 لــ PPو  ADFإختبارنتائج  91

موذج  92  401 2و  1نتائج اختبار فرات اإبطاء امثلى لل

موذج  93 دود لل  402 2و 1نتائج اختبار التكامل امشرك باستخدام اختبار ا

موذج  94  403 2و 1نتائج اختبار اارتباط الذاي لل

 403 نتائج اختبار عدم ثبات التباين 95

موذج  96  404 2و  1نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي لل

موذج  97  406 1نتائج تقدير ال

موذج 98  408 2 نتائج تقدير ال

 411 تودا ياماموتو إختبار قراجر للسببية على طريقة 99
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حة عنوان املح رم املح  الص

-Augmented Dickey اختبارعند امستوى باستخدام  LPVستقرارية السلسلة الزمنیة إ اختبار  1

Fuller  testاختبار و  P. P 

440 

-Augmented Dickey  عند الفرق اأول  باستخدام  LPVستقرارية السلسلة الزمنیة إ اختبار  2

Fuller  testاختبار و  P. P 
441 

-Augmented Dickeyعند امستوى باستخدام  LIHD اختبار إستقرارية السلسلة الزمنیة  3

Fuller  testاختبار و  P. P 
442 

-Augmented Dickeyعند الفرق اأول باستخدام  LIHD اختبار إستقرارية السلسلة الزمنیة  4

Fuller  testاختبار و  P. P 
443 

-Augmented Dickeyعند امستوى باستخدام  LM2اختبار استقرارية السلسلة الزمنیة  5

Fuller  testاختبار و  P. P 
444 

-Augmented Dickey عند الفرق اأول باستخدام  LM2اختبار استقرارية السلسلة الزمنیة  6

Fuller  testو اختبار  P. P 
445 

-Augmented Dickey باستخدام عند امستوى  LDEPاختبار استقرارية السلسلة الزمنیة  7

Fuller  testاختبار و  P. P 
446 

-Augmented Dickey عند الفرق اأول باستخدام  LDEPاختبار استقرارية السلسلة الزمنیة  8

Fuller  testاختبار و  P. P 
447 

 448 1اختیار فرات اإبطاء امثلى للمتغرات الداخلة ي تقدير النموذج  9

 448 2اختیار فرا ت اإبطاء امثلى للمتغرات الداخلة ي تقدير النموذج  10

دود للنموذج   11  448 1اختبار ا

دود للنموذج  12  449 2اختبار ا

 449 1بواسطة طريقة امربعات الصغرى للنموذج  (ARDL)تقدير موذج  13

 450 2بواسطة طريقة امربعات الصغرى النموذج  (ARDL)تقدير موذج  14

طي النموذج  15  450 1نتائج اختبار اارتباط ا

 450 1نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج  16

طي النموذج   17  450 2نتائج اختبار اارتباط ا

 450 2نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج  18
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 Augmented اختبارعند امستوى باستخدام  LPibhaستقرارية السلسلة الزمنیة إ اختبار  19

Dickey-Fuller  testاختبار و  P. P 
451 

 Augmented عند الفرق اأول  باستخدام  Lpibhaستقرارية السلسلة الزمنیة إ اختبار  20

Dickey-Fuller  testاختبار و  P. P 
452 

-Augmented Dickeyعند امستوى باستخدام  Lchom اختبار إستقرارية السلسلة الزمنیة  21

Fuller  testاختبار و  P. P 
453 

-Augmented Dickeyعند الفرق اأول باستخدام  Lchom اختبار إستقرارية السلسلة الزمنیة  22

Fuller  testاختبار و  P. P 
454 

 455 1اختیار فرات اإبطاء امثلى للمتغرات الداخلة ي تقدير النموذج  23

 455 2اختیار فرا ت اإبطاء امثلى للمتغرات الداخلة ي تقدير النموذج  24

دود للنموذج  25  455   1اختبار ا

دود للنموذج  26  455  2اختبار ا

 456 1بواسطة طريقة امربعات الصغرى للنموذج  (ARDL)تقدير موذج  27

 456 2بواسطة طريقة امربعات الصغرى النموذج  (ARDL)تقدير موذج  28

طي النموذج  29  457 1نتائج اختبار اارتباط ا

 457 1نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج  30

طي النموذج  31  457 2نتائج اختبار اارتباط ا

 457 2نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج  32

 458-457 للنموذجتودا ياماموتو  إختبار قراجر للسببیة على طريقة 33

 459 بیانات متغرات الدراسة القیاسیة 34



 

 ملخص:
زائر اأطروحةهدف هذ  قدية على مستوى امعيشة ي ا بااعتماد ، (2015-1990خال الفرة ) إى دراسة تأثر السياسة ال

دار الذاي لإبطاء الزمي اموزع ) ( لتقدير العاقة ي امدى القصر والطويل، ودراسة ARDLعلى أداة حديثة متمثلة ي موذج اا
ر امطورة ي امدى الطويل )تودا ياياموتو( امتغرات السببية بن قدية أثر  .باستخدام سببية قرا وتوصلت الدراسة إى أن للسياسة ال

زائر ي اأجل القصر الفقراجاي ضعيف نسبيا على   الرفاهية ااقتصادية، كما توصلت الدراسة إى وجود أثر إجاي ضعيف على ي ا
 .والطويل ي اأجلن القصر

قدية على مؤشرات مستوى امعيشة توصلت الدراسة إى  د دراسة مدى تأثر السياسة ال  نسبيا فيضعوجود تأثر إجاي وع
قديل اتج  لعرض ال قيقي )مؤشر على نصيب الفرد من ال عدم فعالية . كما م التوصل إى ي اأجل القصر( اقتصاديالقومي ا

قدية ي  زائر ي اأجلن القصر والطويل (اجتماعي)مؤشر  خفيض معدل البطالةالسياسة ال  .ي ا
صوبةالأظهر اختبار  زائر ا يسبب الصحة، وا يسبب التعليم، وا يسبب معدل ا قدي ي ا ، أي أن سببية أن العرض ال

قدية ا تؤثر على امؤشرات ااجتماعية )الصحة والتعليم( وا على ام  ؤشرات الدووررافية.السياسة ال
قدية،  الكلمات المفتاحية: زائري، ، ااقتصادية الفقر، الرفاهية، مستوى امعيشةالسياسة ال دار الذاي لإبطاء ااقتصاد ا موذج اا

ر امطورة )تودا ياياموتو(ARDL)الزمي اموزع   . (، سببية قرا

 

ABSTRACT: 
This these aims to study the impact of monetary policy on the level of living in Algeria 

during the period (1990-2015), using the new econometric techniques of times series within an 

autoregressive distributed lag (ARDL), to assess the relationship in the short and long term, and 

also study the causal link between the variables using the Toda and yamamoto developed long 

run granger causality test. The study concluded that the monetary policy is relatively weak 

positive impact on poverty in the short term In Algeria, result also indecates a weak positive 

impact on the welfare in the short and long term. 

In examining the impact of monetary policy on indicators of live level, the results obtained a 

positive non significant relationship between monetary supply and per capita share of the real 

(GDP) (economic indicator) in the short term. results concluded that monetary policy has no 

performance in reducing the unemployment rate (social indicator) in Algeria In the short and long 

term. 

The causal test showed that the monetary supply in Algeria does not cause health, also 

doesn’t cause education and the fertility rate. that means, monetary policy has no affect on the 

social indicators (health and education) and the demographic indicators. 

Key words: Monetary policy, live level, poverty, welfare, Algerian Economy, ARDL Model, The 

Toda and yamamoto developed long run granger causality test.  


