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 -2014ّّّّ-2001اللّالفترةّـاشّاإلقتصاديّخـدراسةّتقييميةّلبرامجّاإلنع -

ّّ:تحتّإشرافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّالطالبّ:ّ

 بودرامةّمصطفّىّأ.دّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاشّــــــبلعاطلّعيّّ

ّ

ّلجنـــةّاملناقشــّة

ّالصفةّالجامعّةّالرتبةّالعلميّةّاالسمّواللقّب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس -1-جامعة سطيف ر قسم أ أستاذ محاض ارـــــــــ ــــــــــــوني عمــــــــــــــــــ عل  ـ

 
 ا

  -1-جامعة سطيف اليــــ التعليم العاذ ـــــــأست فىـــ بودرامة مصط
 
  مشرفا

 
 ومقررا

  -1-جامعة سطيف أستاذ محاضر قسم أ  بـ طيــ اص الـــــــــ قص
 
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــ دردوري ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مناقش رةــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسكجامعة  أستاذ محاضر قسم أ  حسنــــــ
 
 ا

  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة بسك أستاذ محاضر قسم أ  ادلــــــــــــــــــــ ان عـــ بومج
 
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــ املسيلجامعة  أستاذ محاضر قسم أ  يرـــــــــــــــــــــــــــ اري زهــــــــــــــــعم   ةــــــــــــــــــــــ
 
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
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 شكر
 

 .العمل اإلهناء هذ ه يلقيوفت وأمحده على تعاىل  أشكر هللا
ذي قبل ـــــال مصطـــفى بــودرامـــة ""ر األستاذ الدكتور ــــــــأشكمثّ 
اره ـــائحه وأفكــره على نصـــ، أشكهذا العمـــــــــلراف على ــــــــــاإلش

 أشكر أساتذيت ؛أفادين هباالقيمة وتوجيهاته الرشيدة اليت 
 .هذا العمل وإثراء  أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم تقييم

 



 

 

 

 إهداء 
 

 ،  حفظهما اّلّل ورعامها أهدي هذا العمل إىل والدي الكرميني
ويت ــــــــــإىل إخ  ؛ّمدــــــــــقيس وحمـــــــيت، إىل أبنائي قدس، بل ـإىل زوج

أهديه كذلك  دعاء، إىل كل عائليت.  وابنتها وأبنائهم، إىل أخيت 
، ، زهري، مسريايسني، وليد، رفيق  صاحل، إىل األصدقاء منري،

 .األصدقاء والزمالء ىل مجيعإو 
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 ل -أ .مقدمة
 .دور الّدولة يف حتقيق اإلنعاش اإلقتصاديالفصل األول: 

 01 متهيد 

 02 . اإلقتصادي لدور الّدولةنظرة مذاهب الفكر املبحث األول: 
 02 التيارات الفكرية املعارضة لتدّخل الّدولة.  1-1
1-1-1  02 .الّدولة احلارسة يف الفكر الكالسيكي 
 04 .حجج الفكر الكالسيكي املعارض لتدّخل الّدولة   1-1-2
 05 التيارات الفكرية املؤيّدة لتدّخل الّدولة.  1-2
 05 .املتدّخلة عند "كينز" الّدولة    1-2-1
1-2-2  07 .الّدولة املنتجة 
 08 .حجج التيارات الفكرية املؤيّدة لتدّخل الّدولة  1-2-3
 08 .اإلطار الكفء لتدّخل الّدولة  1-3
 09 .حتسني الكفاءة اإلقتصادية    1-3-1
 10 .حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي    1-3-2
 10 .حتسني توزيع الّدخل    1-3-3
 12 .إشباع احلاجات األساسية ومحاية الفئات الفقرية    1-3-4
 13 .محاية البيئة    1-3-5

 14 .اإلنفاق العام كأداة لتدّخل الّدولة يف اإلقتصاد : يناملبحث الثا 

 14 .مفهوم اإلنفاق العام   2-1
 15 .شكل النفقة العامة 2-1-1
 15 .الطبيعة القانونية للشخص املنفق 2-1-2
 16 .اهلدف من النفقة 2-1-3

 16 .ضوابط النفقة العامة   2-2
 17 .ضابط املنفعة 2-2-1
 17 .ضابط اإلقتصاد )العقالنية(  2-2-2
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 18 .ضابط العدالة 2-2-3

 18 .تبويبات اإلنفاق العام   2-3
 19 .التبويبات العلمية  2-3-1
 21 .تبويبات اإلنفاق العام يف اجلزائر 2-3-2

 25 .اآلاثر اإلقتصادية لإلنفاق العام  2-4
 25 .أثر اإلنفاق العام على الناتج الوطين 2-4-1
 32 .أثر اإلنفاق العام على اإلستهالك  2-4-2
 32 .أثر اإلنفاق العام على توزيع الّدخل  2-4-3
 34 .أثر اإلنفاق العام على التشغيل  2-4-4

 36 .يف إنعاش اإلقتصاد  ودورها اإلنفاقية للّدولةالسياسة : ثالثاملبحث ال        
 36 .مفهوم السياسة اإلنفاقية   3-1

 37 .متطلبات إعداد السياسة اإلنفاقية الفّعالة   3-2
 38 .التوّقع السليم لسلوك األعوان اإلقتصاديني  3-2-1
 39 .السياسة اإلنفاقيةاألخذ بعني اإلعتبار لآلاثر الثانوية املرتتبة عن تطبيق  3-2-2

 40 .أهداف السياسة اإلنفاقية    3-3
 42   .حتقيق النمو اإلقتصادي 3-3-1
 52 .بلوغ التشغيل الكامل  3-3-2
 54 .حتقيق إستقرار األسعار  3-3-3
 58 .حتقيق التوازن اخلارجي )توازن ميزان املدفوعات(  3-3-4

 60 .خالصة الفصل

         ، الّدوافع واآلليات. هوم ترشيد اإلنفاق العام: املفالفصل الثاين:  
 62 .متهيد

 63 .مفاهيم أساسية حول ترشيد اإلنفاق العام املبحث األول:       

 63 .مفهوم ترشيد اإلنفاق العام    1-1

 64 .ط املال ترشيد اإلنفاق العام وسياسات اإلنضبا   1-2
 65 .سياسات اإلنضباط املال مفهوم  1-2-1
 66 .الفرق بني ترشيد اإلنفاق العام وسياسات اإلنضباط املال  1-2-2

 67 .دوافع ترشيد اإلنفاق العام املبحث الثاين:  

 67 .ظاهرة تزايد النفقات العامة    2-1
 68 .النظرايت املفّسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة 2-1-1
 73 .النفقات العامةأسباب تزايد  2-1-2

 76 .ترشيد اإلنفاق العام وقاية من الوقوع يف فخ عجز املوازنة    2-2
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 77 .إزاحة رأس املال اخلاص 2-2-1
 78 .أثر الّدين العام على التنمية 2-2-2

 79   .حمدودية املقدرة املالية للّدولة يف مقابل حاجات جمتمعية ال متناهية  2-3
 81 .التكليفية املقدرة  2-3-1
 84 .املقدرة اإلقرتاضية 2-3-2

 86 .ضمان إشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات العامة األساسية واحلد من الفقر  2-4

 87 .حتسني كفاءة برامج اإلنفاق العام كمدخل لرتشيد اإلنفاق العام املبحث الثالث:     
 87 .ماهية كفاءة برامج اإلنفاق العام    3-1
 89 .قياس كفاءة برامج اإلنفاق العام   3-2
 90 .حساب مؤشر أداء القطاع احلكومي 3-3-1
 92 .حساب كفاءة القطاع العام 3-3-2

 93 .املبحث الرابع: آليات ترشيد اإلنفاق العام 

 94 .ختطيط اإلنفاق العام  4-1
 Rationalisation des choix budgétaire (R.C.B). 95 ترشيد خيارات امليزانية 4-1-1
 la gestion axée sur les résultats (G A R) 98 . التسيري املرتكز على النتائج  4-1-2
 le cadre de dépenses a moyen termeاإلطار املتوسط األجل للنفقات العامة  4-1-3

(CDMT). 
99 

 103 .حتسني شفافية املمارسات ذات الصلة ابملالية العامة    4-2
 103 .مفهوم شفافية املالية العامة  4-2-1
 104 .مقارابت اهليئات الدولية يف جمال شفافية املالية العامة 4-2-2

إبتباع أسلوب  واحلد من فساد األعوان العموميني إصالح منظومة اإلدارة العمومية التقليدية  4-3
    (NPM).التسيري العمومي اجلديد

108 

 108   .التسيري العمومي اجلديدمفهوم  4-3-1
 109 .خصائص التسيري العمومي اجلديد 4-3-2
 110 .وظائف منظمات القطاع العام وفقاً لنمط التسيري العمومي اجلديد 4-3-3

 112 .توزيع األدوار بني القطاع اخلاص والقطاع العام وحتديد حجم أمثل هلذا األخري 4-4

 115 .خالصة الفصل

 .إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية النهج التنموي يف اجلزائر من الفصل الثالث:  
 117 .متهيد

 118 .1989-1967ختطيط التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر : األول املبحث        

 119 .1979-1967إقتصاد اخلطط املركزية     1-1
 120 .1969-1967املخطط الثالثي  1-1-1
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 121 .1973-1970املخطط الرابعي األّول  1-1-2
 123 .1977-1974املخطط الرابعي الثاين  1-1-3
 124 .1979-1978الفرتة التكميلية   1-1-4
 125 .1979-1967احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية للفرتة التنموية  1-1-5
 129 .1979-1967إخفاقات التنمية املخطط هلا مركزاي يف اجلزائر خالل الفرتة  1-1-6

 130 .1989-1980التخطيط الاّلمركزي للتنمية اإلقتصادية يف اجلزائر  1-2
 132 .1984-1980املخطط اخلماسي األّول  1-2-1
 136 .1989-1984املخطط اخلماسي الثاين  1-2-2

 141 .اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر: بداية التحول حنو إقتصاد السوقاملبحث الثاين :      
 141 .نظرة على برامج اإلصالح اإلقتصادي املطبقة يف اجلزائر    2-1
 143 .اإلقتصادية واإلجتماعية لربامج اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائراحلصيلة     2 -2
 143 .احلصيلة اإلقتصادية  2-2-1
 145 .احلصيلة اإلجتماعية  2-2-2

 149   .: عودة النهج التدخلي للّدولةالعمومية ستثماريةاملبحث الثالث: سياسة الربامج اإل    
 150 .اإلقتصادي يف اجلزائر قبيل إطالق برامج اإلنعاش اإلقتصادي السياق العام للوضع  3-1
 153 .حساابت التخصيص اخلاص كآلية للتسري املال واحملاسيب لربامج اإلنعاش اإلقتصادي  3-2
 155 .الطابع اخلاص ملوارد حساابت التخصيص اخلاص  3-2-1
 155 .للخزينة الطابع متعدد السنوات للحساابت اخلاصة   3-2-2
 157 .: حدود اإللتزامات2014-2001برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  3-3
 2001-2004. 158  (PSRE)برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  3-3-1
 2005-2009. 169  (PCSC)الربانمج التكميلي لدعم النمو  3-3-2
 2010-2014. 182 (PCCE)برانمج توطيد النمو اإلقتصادي   3-3-3

 190 .خالصة الفصل

 .: طبيعة اإلجنازات 2014-2001برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  الفصل الرابع: 
 192 .متهيد

 193 .2014-2001خالل الفرتة  أثر برامج اإلنعاش على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر : األول املبحث           
على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر خالل   برامج اإلنعاش اإلقتصادي التحليل اإلقتصادي ألثر    1-1

 . 2014-2001الفرتة 
193 

 196 .قطاع احملروقات  1-1-1
 198 .قطاع اخلدمات  1-1-2
 200 .قطاع الصناعة  1-1-3
 205 .العموميةقطاع البناء واألشغال  1-1-4
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 207 .قطاع الفالحة  1-1-5
على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر خالل  العام اإلستثماري التحليل اإلحصائي ألثر اإلنفاق   1-2

 .2014-2001الفرتة 
209 

 209 .تقدير معادلة اإلرتباط اخلّطي بني الناتج احمللي اإلمجال واإلنفاق اإلستثماري  1-2-1
 211 .املربعات الصغرى ةاختبار فرضيات النموذج اإلحصائي املقدر ابستخدام طريق  1-2-2

 214 .2014-2001خالل الفرتة  املبحث الثاين: أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على التشغيل يف اجلزائر  

على التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة   برامج اإلنعاش اإلقتصادي التحليل اإلقتصادي ألثر  2-1
2001-2014. 

214 

  على التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة اإلستثماري التحليل اإلحصائي ألثر اإلنفاق العام  2-2
2001-2014. 

219 

 219 .تقدير معادلة اإلرتباط اخلطي بني اإلنفاق العام اإلستثماري ومعّدل البطالة 2-2-1

 220 .فرضيات النموذج اإلحصائي املقدر ابستخدام طريقة املربعات الصغرىاختبار  2-2-2

-2001خالل الفرتة  أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على املستوى العام لألسعار يف اجلزائر: لثاملبحث الثا
2014. 

222 

التحليل اإلقتصادي ألثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على املستوى العام لألسعار يف اجلزائر   3-1
 .2014-2001خالل الفرتة 

223 

 226 . 2014-2001اإلستثماري يف إحداث الفجوة التضخمية خالل الفرتة  عام دور اإلنفاق ال  3-1-1
 232 .التضخم املستورد  3-1-2
اإلستثماري على التضّخم يف اجلزائر خالل الفرتة  العام التحليل اإلحصائي ألثر اإلنفاق  3-2

2001-2014. 
236 

تقدير معادلة اإلرتباط اخلّطي للعالقة بني اإلنفاق اإلستثماري العام ومعّدل التضخم يف اجلزائر   3-2-1
 .2014-2001خالل الفرتة 

236 
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على صعيد الفكر اإلقتصادي الذي تناول  حادة   إنعطافة   1929أحدثت أزمة الكساد الكبري لعام 
يف  -ومن قبله الفكر الطبيعي - الفكر الكالسيكياجتهد على خالف ما و  دور الّدولة يف اإلقتصاد، إذ  

كينز" جون مينارد   "  اإلقتصادي الربيطايند  ، أك  الّدفاع عنه من ضرورة إبعاد الّدولة عن املمارسة اإلقتصادية
على أمهية دور الّدولة يف احلياة اإلقتصادية، وبىن إفرتاضاته يف ذلك على نقض أهم املبادئ اليت قام عليها 

وضرورة توازن املوازنة من قبيل حيادية املالية العامة،  ا  فعارض أفكار  ؛ذا اجملالالفكر الكالسيكي يف ه
عمليا بعد  ّن العرض خيلق الطلب املساوي له يف القيمة، لصاحل أفكار أخرى وجدت هلا سندا  أالعامة، و 

بشّقيها  مهااملالية العاّمة وظيفية ميكن للّدولة إستخدا -حسب كينز –أزمة الكساد الكبري، فأصبحت 
من تقديس التوازن احملاسيب  ي، وبدل  اإليرادات العاّمة( للتأثري يف مكّوانت الطلب الكلّ )النفقات العاّمة و 

توازن اإلقتصاد القومي )الذي ميكن أن يتحقق عند مستوايت بلوغ من  "كينز"للموازنة العاّمة، جعل 
يف موازنة  -مقصود –حىت وإن كان مثن ذلك إحداث عجز  اإلقتصادية،ياسة  للسّ خمتلفة للّدخل( أولوية  

إذا كان اهلدف حتفيز طلب األعوان  إيراداهتاعن  نفقات الّدولةأن تزيد  -حسبه -فال ضري  ؛الّدولة
 .رفع الّدخل القوميو اإلقتصاديني )اإلستهالكي واإلستثماري(  

العرض الكلي والتوظيف مستوى و الذي حيدد "كينز" أّن الطّلب الكلي ه إعترب، يف ذات السياق
أو أكثر من مكّوانت  التأثري يف واحد   ينبغيوحجم الناتج القومي، وابلتايل ويف سبيل إنعاش اإلقتصاد 

ذا أتثري، يبقى اخليار املتاح لتحقيق هذه كعلى إعتبار قصور القطاع اخلاص عن القيام هبو  ؛الطلب الكلي
أو  اإلستهالكي إن  )اإلنفاق العام  حجم دةزايهي أبرزها لعّل  ،سائل متعددةالغاية هو تدّخل الّدولة بو 

أو ضعف القدرة حدودية املوارد املالية العامة (؛ غري أّن قيام الّدولة هبذا الّدور، قد يصطدم مباإلستثماري
على تعبئة املتاح منها، األمر الذي فرض حتمية إعادة النظر يف األمناط والكيفيات التقليدية اليت يتم وفقها 
تسيري وإنفاق هذه املوارد، على حنو يضمن قيام الّدولة احلديثة ابملهام املنوطة هبا يف حدود املتاحات املالية؛ 

إنفاق عام أقل(، وعليه  -إجياد أفضل توليفة ممكنة )منفعة عاّمة أعظم  والسبيل إىل ذلك إمّنا ميّر من خالل
ابت لزاما  على القائمني على اإلنفاق العام، البحث عن اآلليات الكفيلة ابلتخصيص األمثل للموارد املالية 

 العامة وبتحقيق الكفاءة والفعالية يف صرفها؛ أي البحث عن آليات  لرتشيد إنفاقها العام.  

من أجل عالج املشكالت  -من بني وسائل أخرى -ولئن كانت النفقات العامة هي وسيلة الّدولة          
اإلقتصادية، فإّن السياسة اإلقتصادية هي اإلطار العام الذي تُفع ل ضمنه تلك الوسائل هبدف توجيه أو 

املرغوبة الكفيلة بعالج تلك أو إختيارات خمتلف األعوان اإلقتصاديني حنو املسارات و إعادة توجيه نشاطات 
معّدلت النمو  حفز هدفهاتكون ظرفية )مؤقتة(،  قدالسياسات اإلقتصادية يف عمومها، املشكالت؛ و 

التحّكم يف نسب التضّخم، إضافة إىل بلوغ التوازانت اخلارجية عرب اإلقتصادي وخفض معّدلت البطالة و 
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توّسعية يف فرتات  اتإّما أن تكون سياسفية بدورها، السياسات الظر و  ؛إعادة التوازن مليزان املدفوعات
، وهنا تعمد احلكومات إّما بطالةالمعّدلت  وترتفعمعّدلت النمو اإلقتصادي  رتاجع الكساد حيث ت

وأو خفض معّدلت  نفقاهتا العامة لسيما اإلستثمارية منها،زايدة إعمال أدوات السياسة املالية من خالل 
تفعيل أو إىل اليت من شأهنا حتد من القدرة على اإلستهالك واإلستثمار؛  إلقتطاعاتوغريها من ا الضرائب

)كمية النقود( بنسب حمسوبة  زايدة املعروض من النقدسياستها النقدية )التأثري على وسائل الّدفع( عرب 
األرصدة ختالل اإنكماشية يف حالت التضخم و  اتأو أن تكون سياس ؛وخفض معّدلت الفائدة

، ويف هذه احلالة تعمد احلكومات إّما إىل ضبط إنفاقها العام ورفع معّدلت وأو توسيع أوعية اخلارجية
عيد اإلستقرار للنشاط اإلقتطاعات الضريبية، أو إىل تقييد ك م  وحركة النقد واإلئتمان على النحو الذي يُ 

سري إقتصاد دولة  ِمنهاجية، هتدف إىل تغيري قتصادية بنيوية هيكلاإلسياسات التكون  اإلقتصادي. كما قد 
، وإعادة توجيهه، على املديني املتوسط والبعيد متاشيا مع بنيويةإختاللت  يعاينو  فاقد لتوازانته الكليةما 

الدُّولية؛ اجلدير ابلتنويه إليه هنا، أّن أهداف السياسة اإلقتصادية تتغرّي من دولة إىل  التطورات اإلقتصادية
 داخل الّدولة الواحدة من فرتة إىل أخرى.أخرى، و 

تراجع  ّسسأ ،إقتصاد اخلطط املركزيةوبعد حنو ربع قرن من اإلستقرار النسيب يف كنف  ،يف اجلزائر
غري رحلة جديدة ، وما اجنر عنه من تراجع للقدرات التمويلية للّدولة، لنطالق م1986أسعار النفط سنة 

أُسس النهج التنموي السابق )التخطيط اإلشرتاكي(؛ مرحلٌة كان تقوم على نقض   واضحة املعامل سوى كوهنا
غري أّن  ؛مؤسسات "برينت وودز" حتت إشراف عنواهنا األبرز هو اإلصالح اإلقتصادي وفق رؤية لبريالية

واملالية  على حتسني املؤّشرات النقديةهذه املرحلة برامج اإلصالح اإلقتصادي اليت مّت إعماهلا خالل تركيز 
وإغفاهلا للتحدايت احلقيقية لعملية التنمية، كان له ابلغ اآلاثر السلبية على اجلانب اإلجتماعي، نذكر هنا 

، يف حني بلغ متوّسط معّدل التضّخم خالل املدى 1999سنة  %30أّن معّدلت البطالة انهزت نسبة 
بكل جهد تنموي مع بداية األلفية الثالثة أن أيخذ بعني   وعليه، كان حليا    ؛%18حنو 1999-1990الزمين  

اإلعتبار الوضع اإلقتصادي اهلش والوضع اإلجتماعي املرتدي املوروث عن األزمة متعددة األبعاد اليت عرفتها 
لفية الثانية، وكان تبين اجلزائر لألهداف اإلمنائية لأللفية اليت أقّرهتا األمم املتحدة شهر سبتمرب اجلزائر هناية األ

 ، مبثابة إلتزام صريح من قبل السلطات العمومية بذلك. 2000من العام  

من إيرادات املوازنة العامة يف  %70مع بداية األلفية الثالثة، وألّن صادرات احملروقات تّشكل حنو         
اجلزائر، فقد كان للتحّسن الذي عرفته أسعار النفط يف األسواق العاملية ابلغ األثر اإلجيايب على الوضعية 

لكن  -مرّة أخرى –املالية للّدولة، األمر الذي حّفز السلطات العمومية على تدشني هنج تنموي تدّخلي 
صة تنمية رأس املال اإلجتماعىي وتطوير البىن التحتية )طرق، مبنطلقات نظرية خمتلفة، يستهدف خا
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اجلزائر سياسة إقتصادية تبّنت مطارات، موانئ...( وبدرجة أقل تنمية القطاعات اإلنتاجية؛ فكان أن  
مّول حصرا  عن طريق عائدات قطاع احملروقاتع يف اإلنفاق العامالتوسّ  أساسها

ُ
من خالل تُرمجت  ،، امل

إطالق عدد من الربامج التنموية بتخصيصات مالية غري مسبوقة، بداية  بربانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 
(2001-2004 PSRE ) دولر،  مليار 7.3مليار دينار جزائري أي  550بغالف مايل إبتدائي جتاوز

املرافقة له ) برانجمي  والربامج (PSCE 2009-2005)تاله الربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي 
مليار دينار جزائري،  وأخريا   8705تنمية اهلضاب العليا و اجلنوب( مبجموع غالف مايل إبتدائي بلغ 

هو األضخم على بغالف مايل ، ( PCCE 2014 -2010)برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة 
مليار دينار جزائري،  21.135مليار دولر أمريكي أي  286اإلطالق يف مسرية التنمية يف اجلزائر انهز 

الكربى اليت هي يف طور اإلجناز )السكك احلديدية، الطرق، السدود...(  إستكمال املشاريعيتوزّع بني 
 أمريكيمليار دولر  130مليار دينار جزائري أي ما يعادل  9.700واملتأّخرة عن الربامج السابقة مببلغ 

مليار دينار  11.435وإطالق مشاريع جديدة مببلغ ، الغالف املايل للربانمج( من جمموع %46)حنو 
 مليار دولر أمريكي.  156جزائري أي حنو  

 طرح اإلشكالية: -1
مربّرات احلجم اإلستثماري الضخم السابق اإلشارة إليه والذي مّتت مباشرته مع بداية األلفية الثالثة 

اإلجتماعية واإلقتصادية الذي التنمية أبعاد  على صعيد  الكبري ضرورة تدارك التأخريف اجلزائر، تكمن يف 
وبعث حركية اإلستثمار  ،لقرن العشرينخالل تسعينات ا ت هبا البالدتعددة األبعاد اليت مرّ ماألزمة  خّلفته

عرب استغالل الوفورات املالية املعتربة ، ، ومن َث   هتيئة اإلقتصاد الوطين ملرحلة مابعد البرتولوالنمو من جديد 
 اليت حتققت نتيجة  للتحّسن الذي عرفته أسعار البرتول يف السوق العاملية.

، 2014-2001اليوم، وبعد أن مت  إعمال ثالثة برامج لإلستثمار العمومي على طول الفرتة 
واستهالك أغلفة مالية طائلة جتاوزت حسب بعض املصادر مثامنائة مليار دولر أمريكي، ُتشري البياانت 

ام(، فاقتصاداي  مل املتاحة إىل تواضع النتائج احملققة على مجيع األصعدة )مقارنة  مع مستوى اإلنفاق الع
سنواي ، يف ظل استمرار إرتباط أداء اإلقتصاد  %4يتجاوز متوّسط معّدل منو الناتج الّداخلي احلقيقي عتبة 

أبداء قطاع احملروقات، يف حني كانت إستجابة ابقي القطاعات اإلقتصادية لسيما اإلنتاجية منها  الوطين
ّسع يف اإلنفاق العام دون املأمول، األمر الذي ساهم يف لكمِّ الطلب اإلضايف الذي أحدثته سياسة التو 

تسّرب جزء هام من اإلنفاق العمومي إىل اخلارج عرب قناة التجارة اخلارجية من أجل مقابلة الطلب اإلضايف 
 احمللي؛ أّما إجتماعيا  وابلّرغم ممّا ُتشري إليه اإلحصائيات الّرمسية من تراجع معترب يف معّدلت البطالة اليت

سنة   %11إىل حدود  ،2004-2001مع إطالق برانمج اإلنعاش اإلقتصادي  %27انتقلت من أكثر من 
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إّل أّن ما تعرضه اهليئات الّدولية من بياانت عن واقع التشغيل يف اجلزائر يُظهر ضعف إنتاجية ، 2014
ر  نشأة خالل هذه الفرتة، وهو ما يُؤشِّ

ُ
إعتماد املقاربة اإلجتماعية للحد من ظاهرة  إىلمناصب الُشغل امل

رب لكتلة املرتّبات واألجور )نفقات ما ساهم يف منو معت البطالة يف اجلزائر بديال  عن املقاربة اإلقتصادية
، يف ذات الّسياق، و حتت أتثري تسيري( دون أن يقابله منو يف إنتاجية عنصر العمل )يف القطاع العام(

هلذا الفائض، الوطين  وضعف استجابة اجلهاز اإلنتاجي فائض الطلب احمللي املتوّلد عن منو اإلنفاق العام
 مستوايت فاقت تلك املستهدفة يف أغلب سنوات الفرتة.فقد استقّرت معّدلت التضخم عند 

 من واقع العرض السابق، يُثار التساؤل أدانه، والذي ُيشّكل حمور إشكالية هذه الدِّراسة:
عن حتقيق إقالع إقتصادي  2014-2001اإلستثمار العمومي للفرتة ملاذا عجزت برامج 

من أجل يف اجلزائر    املال العام  إنفاق  الكفيلة برتشيداآلليات  ، وماهي  ؟مستقل عن قطاع النفط حقيقي
 ؟.اإلنفاقية  ضمان بلوغ أهداف السياسة

 التساؤل أعاله ُكلٌّ، مترُّ اإلجابة عنه عرب اإلجابة عن مجلة التساؤلت الفرعية اآلتية:
ماهي املنطلقات النظرية األساسية لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة  -

 ؟؛ 2001-2014
، ضمن 2014-2001سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  تندرجهل  -

ظرفية للتحّسن الذي عرفته  أهّنا جمرد إستجابةعمومية واضحة املعامل، أم تنموية إقتصادية  اسرتاتيجية
 ؛ ؟لقدرات التمويلية للّدولةا

إىل أي مدى جنحت سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام اإلستثماري املنتهجة يف اجلزائر يف بلوغ  -
الكلّية املتمثلة يف حتقيق النمو اإلقتصادي، احلد من البطالة، ضبط  أهداف السياسة اإلقتصادية

  ؛؟التضّخم وحتقيق اإلستقرار اخلارجي
املتوّلد عن  اإلستهالكي واإلستثماري كم الطلب اإلضايف  ستيعابإ زائري استطاع اإلقتصاد اجلهل  -

 ؟؛2014-2001خالل الفرتة    سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام
اإلستثمار العمومي لربامج  املالية عملياتال سيريتاملعمول به يف اجلزائر من النظام امليزاين  متّكنهل  -

 ؟؛2014-2001للفرتة  

 .؟  حتسني كفاءة وفعالية برامج اإلنفاق العام يف اجلزائر ماهي اآلليات املمكنة اليت تتيح -
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 فرضيات الد ِّراسة: -2
اليت ابشرهتا اجلزائر مع مطلع األلفية الثالثة، إىل النظرية   العامالتوّسع يف اإلنفاق إستندت سياسة  -

سيما يف شّقها اإلنفاقي يف إحداث صدمة إجيابية يف املالية لاإلقتصادية القائلة أبمهية السياسة 
 جانب الطلب الكّلي، تنتقل آاثرها من خالل آليايت املضاعف واملعّجل إىل جانب العرض الكّلي؛

أمالها  ،سياسة ظرفية، 2014-2001خالل الفرتة يف اجلزائر يف اإلنفاق العام  سياسة التوّسع -
 ؛التحّسن الذي عرفته مؤشرات الوضع املايل للّدولة

أهداف السياسة  بلوغمن  2014-2001ن سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام خالل الفرتة مل متكِّ    -
 ؛الكلية  اإلقتصادية

اإلمكانيات املادية والتقنية   تواضع إضافة إىل ، وعدم مرونته الوطين ضعف اجلهاز اإلنتاجي بسبب    -
لصفقات ي املتعّلق إببرام وتنفيذ اميكذا تعقد اإلطار التنظوالبشرية ملؤسسات اإلجناز الوطنية و 

 احلجم اإلستثماري العمومي الذي مّت إعمالهمل يكن إبمكان اإلقتصاد اجلزائري استيعاب  ،العمومية
 .2014-2001خالل الفرتة  

يعاين النظام امليزاين املعمول به يف اجلزائر من عديد النقائص اليت أضعفت كفاءة التسري املايل  -
 ؛2014-2001 لعمليات اإلستثمار العمومي اليت مّت تنفيذها خالل الفرتة

حتسني كفاءة برامج اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل العمل على احلد من املمارسات السلبية ميكن  -
أيضا  الح اإلطار القانوين، التنظيمي و إصأيضا  املّتصلة ابملال العام )اإلختالس، التبذير...(، و 

 ويُؤطِّر صرف املال العام.  نظّم، يُ املؤسسايت الذي حيكم

 :راسةد ِّ أمهية ال -3
مول الرئيسي لكل عمليات اإلستثمار العمومي   -وليزال-من املسّلم به أّن قطاع احملروقات شكِّل 

ُ
امل

يف اجلزائر منذ اإلستقالل، بل أّن هذا األخري يُعدُّ املمول الرئيسي للموازنة العامة للّدولة بنسب تفوق 
؛ وملّا كان أداء قطاع احملروقات عةمتواض، يف حني تبقى مسامهة املصادر العادية لإليرادات العامة 70%

هذه األخرية  -خيضع ملنطق تقلب أسعار النفط يف السوق العاملية وأيضا  للكّميات املتاحة من هذا املورد 
، ويف انتظار تنمية بدائل إقتصادية -2030أفق العام  للنضوباليت ُتشري عديد الّدراسات إىل أهّنا آيلة 

ماد عليها يف متويل نشاط القطاع العام لسيما يف ظل تنامي الطلب اجملتمعي أخرى هلذا القطاع ميكن اإلعت
على القائمني ابإلنفاق العام يف اجلزائر  لزاما  أصبح  ؛عامة على ما يعرضه هذا األخري من سلع وخدمات

 .اقيلسيما يف شّقه اإلنف إصالح املنظومة التقليدية اليت حتكم، تنظم وتسرّي النشاط املايل للّدولة
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من هذا املنطلق تظهر أمهّية هذه الّدراسة يف كوهنا حماولة للمسامهة يف إجياد السبل الكفيلة بضمان 
اإلستغالل األمثل للموارد املالية العامة املتاحة يف اجلزائر، وتعظيم املنافع العامة املتأتية عن صرفها، واحلد من 

 املمارسات السلبية اليت قد تطال املال العام.

 أهداف الد ِّراسة: -4
 الّدراسة إىل:من خالل هذه  دف  هن

 الوقوف علىو ، 2014-2001تقييم اجلهد التنموي الذي مّت إعماله يف اجلزائر خالل املدى الزمين    -
على صعيد بلوغ أهداف السياسة اإلقتصادية واملتمثلة أساسا  يف حتقيق معّدلت  جنازمستوايت اإل

البطالة، ضبط التضخم وأيضا  حتقيق التوازانت اخلارجية )توازن ميزان منو مقبولة يف الناتج، احلد من 
 املدفوعات(؛

املتغرّيات الكلية لإلقتصاد ياسة التوّسع يف اإلنفاق العام و دراسة طبيعة العالقة اإلقتصادية بني س -
 ؛2014-2001اجلزائري خالل الفرتة  

اإلستثمار العمومي خالل هذه الفرتة، واألخطاء الوقوف على أوجه القصور اليت اعرتت تنفيذ برامج  -
 اليت رافقت التسيري املايل لعمليات اإلستثمار العمومي؛

استنباط منوذج ألهم اآلليات الكفيلة برتشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر، على ضوء حتليل أوجه    -
واهليئات الدولية يف مسامهات املنظمات  كذاالقصور اليت اعرتت تنفيذ برامج اإلستثمار العمومي، و 

 هذا اجملال.

 دوافع إختيار موضوع الد ِّراسة: -5
 تقف وراء إختيار موضوع الدِّراسة مجلة الدوافع اآلتية:

الرغبة الشخصية يف اإلسهام يف إثراء الرصيد النظري املتعلق حبوكمة السياسات اإلقتصادية يف  -
 اجلزائر؛ 

اجلدل الكبري الذي أثري حول األغلفة املالية الكبرية وغري املسبوقة اليت مّت إستهالكها خالل الفرتة  -
 ، يف مقابل تواضع النتائج اليت مّت حتقيقها؛2001-2014

الوقوف على حدود اإللتزامات، وطبيعة اإلجنازات اليت حققتها سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف  -
  .2014-2001اجلزائر خالل الفرتة  

 حتديد إطار الد راسة: -6
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، وهي الفرتة اليت شهدت تنفيذ برامج اإلستثمار 2014-2001زمانيا ، الدِّراسة حمددة ابلفرتة 
راسة تقييمها، أّما مكانيا  فالّدراسة كّلية تتناول ابلتحليل والتقييم سياسة التوّسع العمومي اليت استهدفت الدّ 

 يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة احملددة آنفا .

 منهج الد راسة: -7
من أجل اإلجابة عن اإلشكالية احملورية والتساؤلت الفرعية املرتبطة هبا، واختبار فرضيات الّدراسة، 

، ويهتم تقرير حالتها كما هي يف الواقع يعتمد على دراسة الظاهرة و الذي  والتحليلي  عتمدان املنهج الوصفي  إ
عند تناولنا للشق   وهذا؛ حتليلهاعن طريق مجع بياانت عن املشكلة وتصنيفها، و يا، تصويرها كمّ بوصفها و 

تيحها خمتلف اهليئات  اليت تُ البياانت واإلحصائيات ومتحيص حتليل  عند وأيضا  النظري للّدراسة، 
واملؤسسات الرمسية الوطنية ) الديوان الوطين لإلحصائيات، بنك اجلزائر، اجمللس الوطين اإلقتصادي 
واإلجتماعي، وزارة املالية...( والّدولية )البنك العاملي، صندوق النقد الدويل، منظمة التعاون والتنمية 

 .ذات الصلة مبوضوع الدِّراسة  ،اإلقتصادية...(

 الد ِّراسات السابقة: -8
مّت اإلّطالع عليها واليت نعتقد أهّنا وثيقة الّصلة مبوضوع الدِّراسة، اليت الّسابقة من بني الدِّراسات 

 نذكر ما يلي:

" السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن اإلقتصادي أطروحة مقّدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان  -
(، للطالب دراوسي مسعود، 2006-2005)السنة اجلامعية  "-2004-1990حالة اجلزائر –

حاول الباحث الكشف عن آاثر اإلنفاق واإلقتطاع العامني على التوازن اإلقتصادي يف اجلزائر؛ من  
بني ما توّصل إليه الباحث هو أّن التوازن اإلقتصادي العام يف اجلزائر يعاين من مشكالت أساسية 

ظام املايل يف اجلزائر، والذي من مظاهره وجوهرية تعكس إنعدام التوازن البنوي الذي يعاين منه الن
العجز اهليكلي الذي ميّيز املوازنة العامة للّدولة الناتج أساس  عن زايدة النفقات العامة مبعّدلت 

 تفوق معّدلت منو اإليرادات العامة وأيضا  عن تقلب أسعار النفط يف السوق الّدولية. 

إلنفاق احلكومي كأداة لتحقيق اإلستقرار سياسة ا"نيل شهادة دكتوراه مقّدمة ل أطروحة -
( عائدة لـ وليد عبد احلميد عايب، 2010" )-اإلقتصاد اجلزائري منوذجا   -اإلقتصادي الكل ي  

، مي يف حتقيق اإلستقرار اإلقتصاديحاول الباحث من خالل الدِّراسة إبراز دور اإلنفاق احلكو 
زائر وانعكاساهتا على اإلستقرار اإلقتصادي خالل إضافة إىل حتليل مسار السياسة اإلقتصادية يف اجل

، من بني ما توّصل إليه الباحث أّن سياسة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر من 2007-1990الفرتة 
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شأهنا أن حتقق اإلستقرار اإلقتصادي من خالل أتثريها على النمو اإلقتصادي والتشغيل، غري أّن 
مرونة اجلهاز اإلنتاجي الوطين، ضعف الطاقة اإلستيعابية  هذا األثر كان حمدودا  بسبب عدم 

 لإلقتصاد الوطين و وجود طاقات عاطلة كبرية.

احلكم الر اشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق أطروحة مقّدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان "  -
-2011)السنة اجلامعية  ،"-2010-2000دراسة حالة اجلزائر  –العام واحلد من الفقر 

، هدفت الّدراسة إىل إبراز الّدور الذي تلعبه اإلدارة اجلّيدة للمالية "فرج شعبان " ـ(، عائدة ل2012
العامة للّدولة يف احلفاظ على مواردها وترشيد اإلنفاق العام، وكذا معرفة متطّلبات احلكم الرّاشد اليت 

وحتد من الفقر يف اجلزائر، من من شأهنا أن جتعل برامج التنمية اإلقتصادية حُتفز النمو اإلقتصادي 
ادئ احلكم الرّاشد من أجل بلبالغة اليت يكتسيها اإللتزام مببني ما توّصت إليه الّدراسة هو األمهية ا

ف على حنو يضمن حتقيق أهدا ،توسيع نطاق قدرات الّدولة على إدارة مواردها املالية احملدودة
يل ابحلد من املمارسات السلبية  عتبار أّن احلكم الرّاشد هو الكفااإلقتصاد واجملتمع ككل، على 

 ( اليت قد تطال األموال العمومية.  اإلختالس والتبذير)

ترشيد سياسة اإلنفاق العام ابتباع منهج بعنوان " علوم ة دكتوراهدمقّدمة لنيل شهاأطروحة  -
ية قياسية لدور اإلنفاق العام يف حتقيق أهداف السياسة دراسة حتليل  –اإلنضباط ابألهداف 
، من خالل "بن عزّة حممد " ـ( عائدة ل2015-2014")السنة اجلامعية -اإلقتصادية يف اجلزائر

دراسته حاول الباحث إبراز دور عملية ضبط برامج اإلنفاق العام ابألهداف يف الرفع من رشادة 
سياسة اإلنفاق العام، إضافة إىل معرفة توّجهات سياسة اإلنفاق العام يف اجلزائر واستعراض أهم 

صت إليها الدِّراسة أّن اجلهود املبذولة من أجل حتقيق األهداف اإلقتصادية. من بني النتائج اليت خل
السياسة اإلنفاقية تعد أهم وسائل تدّخل الّدولة يف اجلزائر يف النشاط اإلقتصادي وهو ما يفّسر 
النمو املعترب  واملستمر يف حجم النفقات العامة خالل فرتة الّدراسة، كما توّصل الباحث إىل أّن أثر 

النمو اإلقتصادي، التضخم، البطالة والتوازن  اإلنفاق العام على املتغرّيات اإلقتصادية الكلية )
اخلارجي( كان متواضعا ، وذهب الباحث إىل أّن السياسات اإلنفاقية يف اجلزائر متارس نوعا  من 

 اآلاثر الالّكينزية على املديني املتوّسط والبعيد.

يف حتقيق مسامهة ترشيد اإلنفاق احلكومي  بعنوان " علوم دكتوراهأطروحة مقّدمة لنيل شهادة  -
"، )السنة اجلامعية -2014-1990دراسة تطبيقية للفرتة  –التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر 

، إستهدفت الدِّراسة حتديد العالقة بني بنود اإلنفاق "قدوري طارق" ـ(، عائدة ل2015-2016
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القطاعية، العام وبني التنمية اإلقتصادية من خالل حتديد أثر النفقات العامة على معّدلت النمو 
وأيضا  تبيان مدى كفاءة ختصيص هذه النفقات على اجملالت اإلنتاجية من أجل املسامهة يف دفع 
عملية التنمية، توّصلت الدِّراسة إىل أّن اإلنفاق العام يؤثر بشكل إجيايب وقوي على النمو 

ة له أثر إجيايب على اإلقتصادي يف اجلزائر على املدى الطويل، وأّن اإلنفاق العام على قطاع الفالح
 النمو اإلقتصادي على املدى القصري.

 la république algérienne démocratique et » ويل بعنوان تقرير للبنك الدّ  -

populaire a la recherche d’un investissement public de qualité »  
مستوايت اإلجناز فيما يتعّلق ابلتقييم بداية  التقرير من جزئني، يتناول ، 2007أوت  15بتاريخ 

تعّلقة بتنفيذ 2004-2001بربانمج اإلنعاش اإلقتصاي 
ُ
، َّث يعرض سيناريوهات واإلفرتاضات امل

ضمن الربانمج اخلماسي لدعم النمو اإلقتصادي  2007-2005اإلستثمارات العمومية املقررّة للفرتة 
، وحتّدايت تنفيذها على املستوى القطاعي، كما تناول التقرير أيضا  ابلتقييم النظام 2005-2009

تنفيذ زائر؛ أهم ما خلص إليه التقرير هو التحّسن الطفيف على صعيد نسبة امليزاين املعمول به يف اجل
-2001على املستوى القطاعي ابملقارنة مع الفرتة  2007-2005إعتمادات الّدفع خالل الفرتة 

، شأهنا شأن نوعية اإلستمارت العمومية املنفّذة؛ التقرير غري أّن مستوايت اإلجناز تبقى ضعيفة 2004
إىل النقائص العديدة اليت تعرتي النظام امليزاين يف اجلزائر وكذا آليات إعداد وإبرام أشار أيضا  

 لة ابإلنفاق العام.ي الصّ يد  الصفقات العمومية، وأوصى حبتمية إصالح هذين اجملالني احليويني شدِ 
 

 :مسامهة الد راسة -9
النهج التدّخلي للّدولة يف اجلزائر وكفاءة تقييم مدى فعالية بداية  حناول من خالل هذه الدِّراسة 

رصد مستوايت اإلجناز على صعيد  من خالل ، 2014-2001خالل الفرتة  اإلنفاق اإلستثماريبرامج 
أهداف السياسة اإلقتصادية األربعة ) حتقيق النمو اإلقتصادي، احلد من البطالة، ضبط التضّخم وحتقيق 

مربع كالدور اخلاص بكل فرتة من الفرتات  تمثيل، واستنادا  إىل ذلك سنقوم باملدفوعات(توازن ميزان 
، 2004-2001الثالث اليت مّت خالهلا تنفيذ برامج اإلستثمار العمومي )برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

تصادي ، والربانمج اخلماسي لتوطيد النمو اإلق2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي 
 ( واملقارنة بينها.2010-2014

تنفيذ برامج  طبعتأوجه القصور اليت و  مواطن الضعف حتليلاول الدِّراسة حتُ يف مرحلة اثنية، َّث    
وسامهت يف تواضع نتائج سياسة التوّسع يف اإلنفاق ، 2014-2001خالل الفرتة  العمومياإلستثمار 
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صياغة لنخلص يف النهاية وابإلستعانة ابألساليب اإلحصائية الكّمية إىل العام يف اجلزائر خالل هذه الفرتة؛ 
ليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر، وهنا ننوه إىل أنّه وعلى خالف الدِّراسات آلقياسي ُمقرتح منوذج 

  .لهو دالة يف العديد من العواميف اجلزائر  طلق هذه الدِّراسة من فرضية أّن ترشيد اإلنفاق العام تنالسابقة  

 هيكل الد راسة: -10
رتبطة هبا، 

ُ
مخسة تنتظم الّدراسة يف من أجل اإلجابة عن إشكالية الدِّراسة والتساؤلت الفرعية امل

 :على النحو التايل  مرتابطة، فصلني نظريني وثالثة فصول تطبيقية فصول
نظرة أهم بداية ، الفصل األول حيمل عنوان "دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد"، ومن خالله نتناول  -

على املراحل األساسية لتطّور دور الّدولة من  ، حيث نركِّزولةتيارات الفكر اإلقتصادي لدور الدّ 
، كما نستعرض عند الكنزيني، فالّدولة املنتجةَّث املتدّخلة  يف الفكر الكالسيكي، ةولة احلارسالدّ 

وجهات النظر احلديثة لدور نتناول َّث وجهة نظره؛ فكري احلجج اليت بىن عليها كل تيار  أيضا  
املبحث  يف؛ احلديثة ولةكفءا  لدور الدّ   إطارا   اعتبارهواليت رمست ما ميكن  يف اإلقتصاد، الّدولة

"، اإلقتصادلتدّخل الّدولة يف داة أكوالذي حيمل عنوان "اإلنفاق العام  ين من هذا الفصلالثا
، القواعد، الضوابط،  اهيماملتعّلق ابلنفقات العامة )املفاملفاهيمي نستعرض اإلطار النظري 

يات اإلقتصادية الكلية اآلاثر اإلقتصادية املباشرة اليت حتدثها النفقات العامة على الكمّ و التبويبات(، 
من الفصل األّول  ثالثَّث ومن خالل املبحث ال ؛)الناتج، اإلستهالك، التشغيل، توزيع الدخل...(

، حناول عرض املفاهيم األساسية "لسياسة اإلنفاقية ودورها يف إنعاش اإلقتصاد"والذي حيمل عنوان ا
 أهدافها.كذا   و، هاوآليات أتثري املتعّلقة ابلسياسة اإلنفاقية، وعوامل جناحها،  

من خالله  حناول"، ترشيد اإلنفاق العام: املفاهيم، الّدوافع واآللياتالفصل الثاين واملعنون "  -
مجلة  إستعراضن خالل وذلك م، املتعّلق برتشيد اإلنفاق العاماملفاهيمي إلطار النظري اإلحاطة اب

 ترشيد اإلنفاق العام بني ل إبراز أوجه اإلختالف، وأيضا  من خالاملفهوم اليت تناولتمن التعاريف 
من هذا الثاين املبحث  يف ؛نظرا  للتشابة الكبري بني املفهومني وبني سياسات اإلنضباط املايل

نستعرض أهم العوامل اليت فرضت على الّدول على إختالف مستوايت تقّدمها ونظمها  ،الفصل
حتسني  مة؛ َّث ومن خالل املبحث الثالث املعنون "حتمية السعي إىل ترشيد نفقاهتا العا ،اإلقتصادية

األساسية املتعّلقة فاهيم امل نتناول، "كفاءة برامج اإلنفاق العام كمدخل لرتشيد النفقات العامة
احدة نستعرض و وهنا هذه الكفاءة، إضافة إىل أساليب قياس كفاءة وفعالية برامج اإلنفاق العام، ب

املبحث الراّبع نتناول أهم اآلليات الكفيلة ومن خالل َّث ؛ يف هذا اجملالمن الّدراسات الرائدة 
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 امقارابت اهليئات واملؤسسات الّدولية يف هذ  نأساسا  مستوحاة العام، وهي آليات مبرتشيد اإلنفاق 
 اجملال.

ط املركزية إىل سياسة الربامج إقتصاد اخلطالفصل الثالث بعنوان "النهج التنموي يف اجلزائر من  -
  بداية  منذ اإلستقالل، النهج التنموي يف اجلزائر  تطّور ، من خالل هذا الفصل نستعرض"اإلستثمارية

، وشهدت إعمال مخس من الزمن لنحو ربع قرن  تاليت استمر  إقتصاد اخلطط املركزيةرحلة مب
هبدف الوقوف على أهم وهذا جل، بني قصرية، متوسطة وطويلة األ تراوحت خمططات تنموية
واألخطاء اليت رافقت تنفيذ  وابألخص إخفاقات التنمية خالل هذه الفرتة وأيضا   إجنازات املرحلة

اليت فرضها تراجع  تناول فرتة اإلصالحات اإلقتصادية اثينويف مبحث َّث  هذه املخططات؛
وهنا  ،1986العام  يف السوق العامليةبسبب تداعيات تراجع أسعار النفط  ،اإليرادات العامة للّدولة

ات خالل فها إعمال تلك الربامج واإلتفاقنرّكز خاصة على اآلاثر اإلقتصادية واإلجتماعية اليت خلّ 
 هذا الفصل نتطرق بشيء من التفصيل منمن خالل املبحث األخري  تسعينات القرن العشرين؛

، وهذا من خالل عرض 2001بداية من سنة لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي اليت ابشرهتا اجلزائر 
حملاور الكربى وضعية أهم املؤّشرات اإلقتصادية قبل إطالق هذه السياسة، َّث نتناول األهداف وا

رتة ، اليت مّت إعماهلا خالل الف)اإلستثمار العمومي( برامج اإلنعاش اإلقتصاديبرانمج من  لكل
2001- 2014. 

: طبيعة 2014-2001برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة "الفصل الرابع بعنوان  -
،  اآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائرنستعرض  همن خالل، و "اإلجنازات

، 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  ع يف اإلنفاق اإلستثماريحناول تقييم سياسة التوسّ حيث 
)حتقيق النمو اإلقتصادي، احلد  قتصاديةأهداف السياسة اإلمستوايت اإلجناز على صعيد تقييم  عرب

مربع   متثيل وحتليلو  ،معّدلت التضخم وحتقيق اإلستقرار اإلقتصادي اخلارجي( خفضمن البطالة، 
-2001تنفيذ برامج اإلستثمار العمومي )ت كالدور لكل فرتة من الفرتات الثالث اليت شهد 

 (؛ 2010-2014، 2005-2009، 2004

الفصل اخلامس، حيمل عنوان "آليات ُمقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر"، من خالله  -
سياسة التوّسع يف اإلنفاق وفعالية كفاءة نعتقد أهّنا سامهت يف إضعاف  العوامل اليت نستعرض أهم 

استنادا  إىل ما مّت تناوله يف الفصل النظري الثاين، و َّث  ،2014-2001العام يف اجلزائر خالل الفرتة 
ابق من أوجه القصور اليت اعرتت تنفيذ برامج وأيضا  ما مّت الوقوف عليه من خالل املبحث السّ 

، حناول ابإلعتماد على األساليب الكمية 2014-2001اإلنفاق العمومي يف اجلزائر خالل الفرتة 
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نتناول ابلتحليل أكثر ، َّث صياغة منوذج قياسي آلليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر حصائيةاإل
 . يف اجلزائرلتايل ترشيد اإلنفاق العام  اباإلنفاق العام، و   اآلليات أتثريا  على كفاءة وفعالية برامج  تلك

 :صعوابت الد راسة -11

الصعوابت اليت واجهتنا عند إعداد هذه الّدراسة، نذكر خاصة صعوبة احلصول على من بني 
تعّلقة بربامج اإلستثمار العمومي من املصادر الرمسية )وزارة املالية(، وأيضا  التضارب 

ُ
املعلومات والبياانت امل

ختلفة الوطنية واألجنبية، األمر الذي يُؤثّر
ُ
 على جتانس البياانت.  يف بعض اإلحصائيات بني املصادر امل
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 متهيد:
الكثري من النقاش على املستويني لطاملا أاثر التدّخل احلكومي من عدمه يف احلياة اإلقتصادية          
نقاش إمتّد منذ البداايت األوىل لتشّكل الّدولة ، )صناعة السياسة اإلقتصادية( العمليو  األكادميي النظري

فبعد أن مّكنت آلية السوق احلرّة العديد من ه العديد من الوقائع العملية، تدعمو  ،القومية إىل حاضران
زت النمو اإلقتصادي يف تلك حفّ أنظمة إنتاجية متطورة و  من تكوين قواعد صناعية ضخمةالغربية الّدول 
من براثن أزمة الكساد  تلك اآللية عن إخراج نفس تلك البالدنفس  عجزتلنحو قرن من الزمن،  البالد

دول ، حّققت دول أوراب الشرقيةكزية يف إقتصاد اخلطط املر أسس فيه ارت وقت إهنويف  ،1929العام الكبري 
ومنذ فرتة ليست ، من حكوماهتا بتدّخلاإلقتصادية املعجزة  جنوب شرق آسيا( إقتصادات دول)أخرى 

بعد  إقتصادايهتا شإىل ضّخ كم هائل من املال العام إلنعا ،لرأمساليةاظطّرت العديد من الّدول ا ابلبعيدة،
وابلتايل فإّن اجلزم أبّن حتجيم دور الّدولة هو األفضل من أجل حتقيق  ؛2008خريف سنة  املالية زمةاأل

أفضت إىل بروز اليت قيقة احلوهي م بنقيض ذلك يعّد جمانبة للّصواب، مستدامة أو اجلز  إقتصادية تنمية
 كفءا  لتدخل الّدولة.  تيارات فكرية حديثة خّطت ما ميكن إعتباره إطارا  

ه، يفرض عليها بذل ما متتلكه أو إّن ممارسة الّدولة للّدور املنوط هبا بغض النظر عن حجم
 ؛ الالّمتناهية واملتزايدة إبستمرار تمعية، من أجل إشباع احلاجات اجملعامةمالية ماتستطيع تدبريه من موارد 

 تغرّيت بتغرّي   نظرة إىل دورهفإّن الللقيام بدورها،  -من بني وسائل أخرى –وسيلة الّدولة  اإلنفاق العام وألنّ 
عطفا  على  1أفضل النفقات أقّلها حجماوابلتايل ف ه تبديد للمواردإعترب أنّ  هناك منالنظرة إىل دور الّدولة، ف

على إعادة التوازن لإلقتصاد  ةساعدللم اميكن إعتماده أداة وظيفية ارأى أهنّ  هناك منو  دوٍر أقل للّدولة،
 الركود.شه يف فرتات  انعإو 
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 :نطرة مذاهب الفكر اإلقتصادي لدور الّدولة    -املبحث األّول
ه األخرية مل تستقر على رأي ذلفكر اإلقتصادي، جيد أّن هلتوّجهات خمتلف مدارس اإّن الّدارس 

ّخل دلتأن تلعبه يف احلياة اإلقتصادية، فبني معارض للّدولة واحد فيما يتعلق ابلّدور الذي ميكن أو ينبغي 
حتريك  غايتهالّدولة كفاعل إقتصادي منافس للقطاع اخلاص، وبني مؤّيد لدور فّعال للقطاع احلكومي 

، وبني من يرى اإلقتصادي ارالتضخم وابلتايل حتقيق اإلستقر  حاالتالكساد أو  تاإلقتصاد بعيدا عن حاال
 تلك الرؤى. اوحت  املمارسة اإلقتصادية إن كمخطط أو منتج أو موزّع، تر أبحقية الّدولة يف  

كان أهم مدارس الفكر اإلقتصادي اليت تناولت دور الّدولة، وإن  ستعرض نيف املتقّدم من النقاط أن            
جيدر التنويه إىل أّن اجلدل فإنّه هذه املدارس، تيارات أبرز عّدون الكنزيني وإشرتاكيي ماركس ي  الكالسيك و 

 .1ولة القومية احلديثة لدّ  لحول دور الّدولة ميتد إىل البداايت األوىل
 عارضة لتدّخل الّدولة:التيارات الفكرية امل .1-1

الفكر الطبيعي الذي ساد يف متتد البداايت األوىل ملعارضة تدّخل الّدولة يف احلياة اإلقتصادية إىل 
حيث اعتقد الطبيعيون أّن املنفعة الشخصية هي اليت حتدد السلوك  ؛فرنسا أواخر القرن السابع عشر

حّفز على ممارسة النشاط اإلقتصادي قتصادي للفرداإل
 
، وأّن املصلحة اإلقتصادية تقتضي توافر أكرب وهي امل

وراء مصاحلهم الشخصية سواءا  عند اإلستهالك أو اإلستثمار، وهو  سعيهمقدر ممكن من احلرية لألفراد يف 
 ما يعين ابلضرورة دورا  أقل للّدولة يف احلياة اإلقتصادية. 

إىل دور الّدولة يف احلياة رّواد املدرسة الكالسيكية ل نفس منظور الفكر الطبيعي، نظر من خال
أي توّسع للنشاط العام خارج الوظائف التقليدية للّدولة )العدالة، الّدفاع، اإلقتصادية، وعارضوا بدورهم 

لّدولة، وكذا احلجج األمن ...(، من خالل ما أييت نتناول ابلتحليل وجه نظر الفكر الكالسيكي لدور ا
تعّلقة هبذا الّدور.

 
 اليت أقام عليها هذا الفكر إفرتاضاته امل

  ولة احلارسة يف الفكر الكالسيكي:الدّ  .1-1-1
، إشباع احلاجات اجلماعيةإشباع احلاجات الفردية يؤّدي حتما إىل  أنّ  رأى رواد الفكر الكالسيكي         

احلرية تتحقق فقط يف ظل ه األخرية ) املصاحل الفردية( ات، ه2ةاحل العام هو جمموع املصاحل الفرديوأّن الصّ 
إمنّا تتصف ابإلسراف والتبذير وعدم  -كشخص معنوي-أّما الدولة  ؛الفردية يف امليدان اإلقتصادي

 
 . ( 1648)  يبدأ التأريخ للدولة القومية احلديثة مع توقيع معاهدة ويستفاليا 1

 .11 ص ، 1999اإلسكندرية،  ، مؤسسة شباب اجلامعة،االقتصاد املايل الوضعي واإلسالمي بني النظرية والتطبيق، عفر، أمحد فريد حممد 2
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ل احلكومي على نطاق واسع يف فإّن التدخّ  وابلتايل، واملالية وإنعدام الّرشادة اإلقتصادية يف التسري الكفاءة
 .  1ة اإلقتصادية سيعود ابلضرر على اجملتمع ككلاحليا

دعم  -هو فقط-ابملقابل فإّن آلية السوق كفيلة بتحقيق التوازانت املطلوبة، واملطلوب من الّدولة         
ضمان ختصيص أمثل للموارد لكاملة و عمل هذه اآللية من خالل تذليل كل ما من شأنه إعاقة املنافسة ا

الضري  -وحسب الكالسيك دائما –ة اليت قد تنشأ عن عمل آلية السوق، كذلك وحتجيم اآلاثر اخلارجي
قبل القطاع اخلاص عليها إّما لتكاليفها املرتفعة أن تتدّخل الّدولة للقيام ببعض اإلستثمارات العامة اليت ال ي  

 أو ملردوديتها املنخفضة.
اب وطبيعة ثروة األمم" حدود تدّخل "آدم مسيث" يف كتابه "حبث يف أسب خطّ من هذا املنطلق،         

 :2الّدولة يف الوظائف الثالث التالية
 الّدفاع اخلارجي، -
 العدالة، -
 إىل ثالثة أنواع: آدم مسيث العامة، هذه األخرية قّسمهااإلنشائية  إقامة املشاريع   -

 لدعم الصناعة والتجارة،البىن التحتية الاّلزمة   -
 ،املؤسسات التعليمية -
 .(الكنائس  )املؤسسات الدينية   -

، برز مصطلح واليت تعرّب عن احلد األدىن للتدّخل احلكومي وإبحنصار دورها يف هذه الوظائف         
للّداللة على احلدود الضيقة اليت يتعنّي على الّدولة التحرك  الذي تبّناه الفكر الكالسيكي 3الّدولة احلارسة

 ن الوحيد لتحقيق األمثلية اإلقتصادية.ضمنها، فاسحة بذلك اجملال أمام الّسوق ليكون الّضام
للفكر دور الّدولة يف تلك الفرتة ويف البلدان اليت كانت مرتعا   أّن  ماجتدر اإلشارة إليه ،لكن        

 :4ودليل ذلك مايليإطار الّدولة احلارسة،    مست له يف ر  لكالسيكي، جتاوز كثريا احلدود اليتا

 
 . 107، ص 2010طرابلس، لبنان،، 1ط، احلديثة للكتاب املؤسسةمبادئ إقتصادية، وروس، وديع ط  1

2Alain Béraud et Gilbert Faccarello,   Nouvelle histoire de la pensée économique- Des scolastiques aux 

classiques-, tomme1, éditions la découverte, paris,1992, Pp 349-350   
 آدم مسيث الّدولة برجل احلراسة الليلي. شّبه 3

 :أنظر 4

 .23، ص ، 1997 ، ، مطابع األهرام التجارية، مجهورية مصر العربية(تقريرعن التنمية يف العامل ) الّدولة يف عامل متغّي البنك الّدويل،   -

- marc montoussé, serge d’agostino, arcangelo figliuzzi,  100 fiches pour comprendre l’histoire 

économique contemporaine, 2e édition, Bréal, 2008. pp 96-97. 
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ست الّدولة لثورة اإلتصاالت السلكية والاّلسلكية من خالل إنشاء سّ يف الوالايت املتحدة األمريكية، أ -
 أّول خط للتلغراف؛ 

يف الوالايت املتحدة األمريكية أيضا، ساهم برانمج البحوث وخدمات اإلرشاد الذي ساندته احلكومة  -
الل القرنني لزراعية خ، يف الزايدة اهلائلة يف اإلنتاجية ا1863الفيدرالية بدءا  من صدور "قانون موريل" سنة 

من قبل اجلكومة كما ساهم إنشاء الطرق السريعة وخطط السكك احلديدية التاسع عشر والعشرين، 
 الفيدرالية، على تنمية األسواق يف الوالايت املتحدة األمريكية.

ل الذي والزلزا (1920)خالل أزمة التضخم يف فرنسا والتضخم اجلامح يف أملانيا و أخريا  وليس آخرا ،   -
ول بسياسات التدّخل يف هذه الدّ إىل وعلى غري العادة،  ، اظطرت احلكومات(1923)ضرب الياابن 

 إقتصادية ظرفية للخروج من هذه األزمات ومعاجلة آاثرها.

هذه األمثلة وغريها كثري، تنّم عن حجم الفجوة املوجودة بني الفهم الّنظري اجملّرد ألفكار املدرسة          
 التطبيق العملي يف البلدان اليت شّكلت بيئة خصبة إلنتشار تلك األفكار.و   ،يةالكالسيك

 :1تدّخل الدولةلالفكر الكالسيكي املعارض  حجج      .1-1-2
معارضوا تدّخل الّدولة أو ابألحرى حتجيم دورها يف احلياة اإلقتصادية، حتليالهتم على مجلة من أقام          

رية على  كبلقد عقد هؤالء آماال   بعد صّحة بعضها وجمانبة بعضها للصواب.اإلفرتاضات، أثبت الواقع فيما 
آلية الّسوق اليت حتكمها املصاحل واملبادرات الفردية، كي تضمن اإلستغالل الكامل واألمثل ملوارد اجملتمع 

وكذا  ووفقا لقانون العرض والطّلب ستتحقق مصاحل أصحاب رؤوس األموال املستثمرين املتاحة واحملتملة،
أّما  ؛حقوق أفراد اجملتمع املستهلكني، كما أّن آلية السعر وحدها كفيلة بتحقيق التخصيص األمثل للموارد

عن إمكانية تعّرض إقتصاد الّسوق لدورات تنتشر إاّبهنا البطالة وتنخفض فيها  -حسبهم –شيع ما أ  
 ا تتكفل آلية السوق بتصحيحها.األسعار واألجور وقد يركد فيها اإلقتصاد، فهي ظواهر آنية سرعان م

عدم الكفاءة بعدم الّرشادة و  -لتدّخل احلكوميوفقا آلراء معارضي ا –يف املقابل تّتسم الّدولة         
ملوارد اجملتمع، فنشاط أوسع للّدولة يقتضي ابلضرورة إّما مزيدا من  اإلقتصادية، وأي دور هلا سيعين تبديدا  

من  منتج عقااب للقطاع اخلاص، إبعتبارها حتويال جلزء من موارد قطاعالضرائب اليت التعدو أن تكون 
جوء إىل اإلقرتاض وهو ما يرفع معّدالت الفائدة إىل مستوايت اجملتمع إىل قطاع آخر غري منتج، وإّما اللّ 

 
 :أنظر 1

 . 30  -21 ص ص ،، مرجع سبق ذكرهتقريرعن التنمية يف العامل ) الّدولة يف عامل متغّي(البنك الّدويل،  -

 .70-66  ص ص، 1998، ، دار الشروق، القاهرةدور الّدولة يف اإلقتصاد حازم الببالوي،  -

 .19-17  ص ص، 2008، ، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرإقتصادايت املالية العامةحمرزي حممد عباس،  -
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 التضخم إىل مستوايت غريجوء إىل اإلصدار النقدي الذي قد يرفع معّدالت تعجز القطاع اخلاص، وإّما اللّ 
ومجيعها مآالت هلا ابلغ اآلاثر السلبية على اإلّدخار وعلى اإلستثمار وابلتايل معّدالت النمو حممودة، 

 اإلقتصادي. 
ّدولة ال ر خروج الّدولة عن الوظائف اليت مّت رمسها هلا، فما ميكن أن تقوم به الربّ ابحملّصلة اليوجد ماي  

 )املنفعة العاّمة( ، فهذه األخريةمغالطةمة اليعدو أن يكون احلديث عن املنفعة العاي عِجز القطاع اخلاص، و 
كما أنّه التوجد أيّة ضمانة أبّن  ،تعبري عن جمموع املصاحل الفردية اليت إلتزمت آلية الّسوق بتحقيقها

القائمني على اإلنفاق العام سيسعون إىل حتقيق املنافع العاّمة وليس منافعهم الشخصية ) نظرية اخليارات 
واقع كثري من الّدول يضيف أتييدا عمليا هلذا الطرح، إذ غالبا ما ت سن قوانني وت فرض ، و 1ومية(العم

إجراءات حبجة الصاحل العام، لكن هدفها هو احلد من تطّور القطاع اخلاص وخدمة مصاحل أصحاب 
  السلطة يف إطار ما يسّمى " سلوك  البحث عن الريع".

 :ل الّدولةالتيارات الفكرية املؤيّدة لتدخّ  .1-2
وجعله ضمن حدود ضيقة يف مقابل الفكر الكالسيكي الذي اندى بضرورة حتجيم دور الّدولة،         

عمل آلية السوق، برزت تيارات فكرية أخرى، ترى أبمهية دور الّدولة وتنادي بوجوب حبيث يدعم واليعيق 
ي فيه؛ فهي مبا متلكه من سلطة، كفاعل أساسم للنشاط اإلقتصادي، ولكن  أيضا   تّدخلها ليس فقط كمنظ

من قانون، من قدرة على التنظيم ومقدرة على تعبئة املوارد إبمكاهنا أن تضمن التشغيل الكامل لطاقات 
اجملتمع، وتضع اإلقتصاد يف منأى عن الّدورات اإلقتصادية اليت عصفت أبهم األسس النظرية اليت قامت 

 الّدولة.عليها التيارات الفكرية املعارضة لتدّخل  

 . الدولة املتدّخلة يف الفكر الكينزي:1-2-1
 1929سنة " وول سرتيت"اليت تلت إهنيار سوق األوراق املالية يف أفضت أزمة الكساد الكبري  لقد           

إىل إهنيار األسس النظرية اليت قامت عليها املدرسة الكالسيكية، حيث أثبتت اليد اخلفية قصورها عن 
يعد العرض الكلي خيلق الطلب الكي املقابل له سوق، وسقط "قانون ساي" حيث مل إعادة التوازن لل

ولة احلارسة لصاحل مفهوم الدّ  مفهوم تراجعنتيجة لاب ؛واملساوي له يف القيمة، ابختصار أثبت السوق فشله
 ولة املتدخلة.الدّ 

 
ال أو مسوتهلكني عنو  1 د أتخذ نظرية اخليارات العمومية نفس مبادئ علم اإلقتصاد املتعّلقة بتحليل سلوك األفراد سوواء كوانو أرابب عمول أو عموّ

وق وتطبوق ذلوك علوى حتليول سولوك األفوراد املعنيوني ابختواذ القورار اجلمواعى. فواألفراد سوواء كوانوا سياسويني أو انخبوني أو مجاعوات دخوهلم اىل الس
 .ضغط، يّدعون أن هدفهم هو حتقيق الّصاحل العام، إالّ أّن مطمحهم األساسى هو حتقيق مصاحلهم الّداتية
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بضرورة تدخل الّدولة يف وبرزت أفكار اإلقتصادي اإلجنليزي " جون مينارد كينز" اليت اندت          
إقامة املشاريع العامة )خاصة خالل النشاط االقتصادي عن طريق التأثري يف الطلب اإلستثماري من 

عرب إعادة توزيع  ياإلستهالك الطلب كذا التأثري على( والوتأثري يف أسعار الفائدة، و مشاريع البنية التحتية
يف  ت اإلجتماعية املباشرة وغري املباشرة املمنوحة للفقراء خللقخول بني أفراد اجملتمع ومن خالل التحويالالدّ 

حيث وعلى خالف الكالسيك فإّن كينز يرى أّن الطّلب هو الذي  -ما أمساه "الطّلب الفّعال" النهاية
 وبعده اإلستقرار يقق اإلنعاشق، وحتريك االقتصاد بعيدا عن منطقة الركود وابلنتيجة حت-خيلق العرض

 . 1اإلقتصادي
الطبيعيني من إبعاد الّدولة عن كل ما هو  قبلهموعلى عكس ما اندى به الكالسيك و  ،وعليه        

) النفقات  2إقتصادي، رأى كينز أّن تدّخل الّدولة يف احلياة اإلقتصادية إبستعمال أدوات السياسة املالية
 البد منه إلنكماشية أو التضخمية( أمر  العامة و اإليرادات العاّمة( والسيما يف فرتات األزمات اإلقتصادية )ا

فإّن زاّيدة أّولية يف اإلنفاق العام ستولد دخوال فردية جديدة  ،حسب كينز ؛لتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي
بني اإلقتطاعات تهالك وامليل احلّدي لإلّدخار، و تتوزع بني اإلستهالك واإلّدخار وفقا للميل احلّدي لإلس

مار الكلي، إىل زايدة يف الّدخل ثستؤّدي الزايدة يف كمية اإلست (Kضاعف )الضريبية، وحتت أتثري امل
 .3الّزايدة األّولية يف اإلنفاق اإلستثماري  ( مضروبة يفKالقومي ابلكّمية )

كينز" صدى لدى الّدول اليت كانت وإىل عهد قريب متثل أقطااب للفكر ج.م.لقد القت أفكار "         
 .F.D "فرنكلني روزفلت"  )املتحدة األمريكية على سبيل، املثال وبعد أن توىّل   الكالسيكي، ففي الوالايت

Roosevelt1935اإلقتصادي  صالحلإل، أطلق برانجما 1932يربالية العام ل( مهامه كرئيس للّدولة ال- 
قامة مّسي فيما بعد "سياسة العهد اجلديد" واليت تقوم على سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام عرب إ 1933

ت املشاريع اإلنشائية العمالقة، وتنشيط التجارة، ودعم املزارعني، وإقامة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية للفئا
 %24.8، وملّ كانت نتائج هذا الربانمج متواضعة نسبيا) تراجعت البطالة من  املتضررة من األزمة اإلقتصادية

" العهد اجلديد الثاين" بداية من  مسي اق برانجما جديد (، أطل1935-1933خالل املدى  %20.1إىل   

 
 . 20 حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص 1

 ولت املالية العاّمة من حيادية عند الكالسيك إىل وظيفية عند كينز. حت 2

، ترمجة مجال سعيد، الطبعة األوىل، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،  النظرية العاّمة يف التشغيل والفائدة والنقودجون مينارد كينز،  3
 .135 ص، 2014، دمشق
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إستهدف اجلانب اإلجتماعي، السيما من خالل إقامة أنظمة للتأمني اإلجتماعي، و حماولة  1935العام 
 . 1إمتصاص البطالة من خالل أعمال املنفعة العامة

 :الّدولة املنتجة    .1-2-2
اليت أرساها "كارل ماركس"  الشرتاكيقتصاد ابعد احلرب العاملية األوىل، أخذت مبادئ اإل          

ما مّهد لظهور  ،يف اإلنتشار (1917)"فريديريك اجنلز" وجّسدهتا الثورة البلشفية يف اإلحّتاد السوفيايت و
 مفهوم الّدولة املنتجة. 

أّن ، على إعتبار الرأمساليةألسس النظرية اليت قامت عليها ا جلالّنظام اإلشرتاكي يلغي  عمليا          
كورد فوعول لولوتونواقوضوات والوسولوبويوات االقوتوصواديوة واالجوتومواعويوة والوسويواسويوة   ازدهرتإمّنا ظهرت و شوتوراكويوة اال

الونوظوريوات الوسويواسويوة ينسجم مع  إقتصاديويؤسس يف املقابل لنظام  ،الوتوي أفورزهوا الونوظوام الورأسوموالوي
وتوكوافوؤ الوفورص  اإلنتاجوسوائول للومولوكويوة الوجومواعويوة لوموصوادر الوثوروة و اب القائلةعويوة واالقوتوصواديوة واالجوتوموا

وميّكن اآلداة التخطيطية اليت تشّكل حمورا أساسيا يف تطور اإلقتصاد، من جتنيد  . والعدالة بني أفراد اجملتمع 
خمتلف جوانب احلياة بصورة شاملة متس  تنميةحتقيق من أجل  واحملتملة املتاحة إمكانيات اجملتمع كل 

بكيفية تكفل  ،منسجمة ومتكاملة، ففي مرحلة أوىل حتتكر الّدولة هذه اإلمكانيات مّث تعيد توزيعها اتليا
 .2عدالة التوزيع وحتقق العدالة اإلجتماعية

اإلحّتاد السوفيايت ودول وحتت أتثري الّرواج منقطع النظري الذي القته األفكار اإلشرتاكية يف وابلتايل          
، إذ مل تعد جمّرد حارس تغرّيت وظيفة الّدولة يف الّدول اليت أتنهجت اإليديولوجية اإلشرتاكيةأوراب الشرقية، 

تزل يف مسألة حتقيق التوازن اإلقتصادي ، ومل يعد دورها خي  3حيول دون اخلروج عن قواعد الّلعبة اإلقتصادية
شاط وأصبحت هلا اهليمنة الكاملة على النّ  ىل تويّل زمام اإلنتاج والتوزيع بلواإلجتماعي، وإمّنا تعّداها إ

 .تتالشى يف هذه الّدولاإلقتصادي يف جممله، وبدأت مظاهر النشاط الفردي  

 

 

 
1 marc montoussé, serge d’agostino, arcangelo figliuzzi,  100 Fiches pour comprendre l'histoire 

économique contemporaine, op cit, p p 98-99 

  :نظرأ 2

 . 75-72 ، مرجع سبق ذكره، ص صحازم الببالوي -

 . 28-24 ص ص، 2010، ، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن اتريخ الفكر اإلقتصاديإمساعيل حممود علي، إبراهيم جابر حسنني،  -

 .36 ، مرجع سبق ذكره، صحازم الببالوي 3
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 :تدّخل الّدولةل  التيارات الفكرية املؤيدةحجج   .1-2-3
 مافتئت تضرب إقتصادات السوق، للّدورات اإلقتصادية اليتأقام فشل آلية السوق يف إجياد احللول           

 سنأيت السوق إمّنا يتجلى يف النقاط اليت إخفاقو  ،احلّجة على معارضي تدّخل الّدولة، وعزز مركز مؤّيديه
 :1لتدّخل احلكوميا  لدعم  مربّرات  شّكلتواليت    على ذكرها

وابلتايل  خوللدّ اتوزيع إنعدام العدالة يف و نتيجة قصور نظام الّسعر، غياب التوزيع الكفء للموارد  -
 ؛ترّكز الثروة يف يد فئة قليلة من األفراد  

 السلبية أو اإلجيابية ؛  2وق على حصر والتحّكم يف األاثر اخلارجية )اخلارجيات(عدم قدرة السّ  -
 ؛قصور أنظمة املعلوماتو  اتاإلحتكار   حتت أتثريإهنيار مبدأ املنافسة الكاملة   -
من دون مقابل  إّما سلعا عادة ما تكون  ابعتبارهالع العاّمة،  على توفري السّ  قطاع اخلاصعدم قدرة ال -

 .، أو مبقابل يقل كثريا  عن تكلفتهاةلتوفريها للشخص احلّدي منعدم  احلديةكون التكلفة  

 ولة:لدّ للتدّخل    الكفءاإلطار     .1-3
 -كثرية  بل واملتناقضة يف أحيان -ما ميكن أن نستشّفه من خالل العرض السابق للرؤى املختلفة          

 ملدارس الفكر اإلقتصادي عن دور الّدولة، ما يلي:
ينطوي اإلختالف بني مدارس الفكر اإلقتصادي على إتفاق ضمين حول أمهية دور الّدولة يف حتقيق  -

 التنمية إن كضابط )عند املعارضني لتدّخل الدولة( أو كفاعل )عند املؤّيدين لتدّخل الّدولة(، وابلتايل فإنّ 
 تبط حبجم التدّخل وليس ابلتدّخل على إطالقه؛يك لتدّخل الّدولة إر رفض الكالس

إّن جوهر اإلختالف بني تلك املدارس يكمن يف تساؤالت من قبيل مالذي ينبغي للّدولة أن تقوم به،   -
 ومالذي يتعنّي عليها الكف عنه؟ مىت ينبغي للّدولة أن تتدّخل وأبيّة وسائل؟؛

نقطة جوهرية مفادها، أّن العوامل املساعدة على حتقيق فعالية  تدّخل احلكومياملؤّيدة لل املدارس أغفلت -
وكفاءة التدّخل احلكومي إمّنا ختتلف من دولة إىل أخرى ومن فرتة إىل أخرى داخل نفس الّدولة، فإن 
جنحت إفرتاضات كينز ومن دار يف مداره، الّداعمة لتدّخل الّدولة من أجل حتريك اإلقتصاد بعيدا عن 

 
 :أنظر 1

- Joseph E. Stiglitz,   The Role of the State in Financial markets, Proceedings of the World Bank Annual 

Conference on Development Economic,1993,( http://www.worldbank.org), date de visite : 23-05-2016 . 

- Vito Tanzi, the quality of the public sector, Prepared for delivery at the IMF Conference on Second 

Generation Reforms, octobre 19, 1999,(http:// www.imf.org), date de visite : 23-05-2016. 
يقصد هبا اآلاثر املرتتبة عن تصرف وحدة إقتصادية ) مصنع مثال( على وحدة إقتصادية أخرى ) مصنع آخر أو مستهلك(، كأثر تلّوث اهلواء  2

 األفراد مثال.الناتج عن اإلنبعااثت الغازية على صحة 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/index.htm
http://www.imf.org/
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منطقة الركود يف عديد الّدول الغربية بعد أزمة الكساد الكبري، فقد وقفت عاجزة أمام أزمة الكساد 
 .(1973)  التضّخمي يف نفس تلك البالد يف فرتات الحقة

، رمّبا اليشّكل وق أو لتدّخل الّدولةلعمل آلية السّ  -السابق اإلشارة إليها –إّن التسليم مبواطن الضعف  -
كون أنّه ما من ضمانة أبّن التدخل   ،داعمي تدّخل الّدولة يف احلياة اإلقتصادية أو لرافضيهج  جسندا قواي حل

 .أو العكس  احلكومي سيتمّكن من معاجلة اإلختالالت اليت إعرتت آلية السوق،

 كفءا    ارات فكرية حديثة حتاول أن ترسم إطارا  ، برزت تيّ سبق الكل م مع األخذ بعني اإلعتبار         
 على عمل آليةِ  تيح للّدولة التدّخل يف احلياة اإلقتصادية دون أن تؤثر سلبا  ي   إطار  ، ور اإلقتصادي للّدولةللدّ 

، يف إطار إجيايب لدعم رفاهية اجملتمع ككل  واعلى حنو يسمح للفاعلني من القطاع اخلاص أن يتحركو  السوقِ 
 :1ر التالية أهم معامل هذا اإلطاروتشّكل العناص

 : اإلقتصادية  الكفاءة  حتسني.  1-3-1   
اإلشارة   توق، وكما سبقولة إىل معاجلة أوجه القصور اليت إعرتت آلية السّ املقصود هنا هو سعي الدّ    

فيما مظاهر فشل السوق.  أهم اآلاثر اخلارجية شّكلتو لع العامة السّ و إليه فإّن قضااي املنافسة غري الكاملة 
إلحتكارات اضبط لحتفيزية أو عقابية للحكومات وضع أطر تنظيمية كن تعّلق ابملنافسة غري الكاملة مي  

احملتكرة ، كما ميكنها التدّخل من خالل توفري السلع واخلدمات تسام األسواق فيما بينهاومنع إق اخلاصة
توفري تغطية شاملة النطاق ، ضف إىل ذلك أّن أرابح اإلحتكاراتحتديد األسعار و  سقيفتأو بنفسها 

 سهم والشك يف إبطال مفعول املنافسة غري الكاملة.ليت حيتاجها األعوان اإلقتصاديني ت  ابملعلومات ا

ف أحد األعوان اإلقتصاديني منتجني واليت تعين ما قد يرتتب عن تصرّ  ،أّما ماتعّلق ابآلاثر اخلارجية  
الة( على دون دفع أو احلصول )حسب احل عمأو مستهلكني من آاثر سلبية أو إجيابية على بقية اجملت

من  منها، ارجيات السلبية وتثمني اإلجيابيةمكان احلكومات العمل على احلد من اخلإ، هنا يف تعويض
 خمتلف آليات الّدعم.ح والتنظيمات والرسوم والضرائب و خالل الّلوائ

ما اّتصل ابلسلع واخلدمات العاّمة،  ،اثلث أوجه فشل السوق واليت ميكن للّدولة التدّخل لعاجلها   
احلاجة هي اليت و  كن حرمان أي أحد منهاأهّنا غري تنافسية وال مي   -كما هو متعارف عليه  –هذه األخرية 

كلفة احلدية ، كما أهّنا يف العادة جمانية كون أّن التّ حتدد حجم اإلستهالك منها وليس القدرة على الّدفع 
 

 :أنظر 1

، ترمجة هشام عبد اّلّل، مراجعة أسامة الّدابغ، الطبعة الثانية، األهلية للنشر اإلقتصادبول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس،  -
 . 61-60 ص ص ، 2006 ، والتوزيع

 .35-30 ص  ،  صذكره   بق، مرجع ستقريرعن التنمية يف العامل ) الّدولة يف عامل متغّي(، البنك الّدويل -
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، وألهّنا طاع اخلاص على اإلستثمار فيهااليقبل القابقة لتوفريها للشخص احلّدي منعدمة، ولإلعتبارات السّ 
   .إلعتبارات املنفعة العامة  ضرورية فعلى الّدولة التدّخل من أجل توفريها للّساكنة مراعاة  

 حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي:  . 1-3-2
وق، وابتت ظواهر من قبيل البطالة أصبحت الّدورات اإلقتصادية خصيصة لصيقة إبقتصادايت السّ         

 لتضّخم والرّكود تزاحم الن  وا
 
شكلة اإلقتصادية يف البلدان الرأمسالية، ويف سبيل تلطيف درة كي تكون أصل امل

على الّدولة التدّخل من خالل العمل على صياغة سياسات  آاثر هذه الّدورات أو احلد منها، ابت لزاما  
ا قد يعرتيه من أزمات، وجند يف آليات إقتصادية كلية )مالية ونقدية( حكيمة تسهم يف النأي ابإلقتصاد عمّ 

معاجلة أزمة الكساد الكبري سندا عمليا قواّي ملا تقّدم، حيث أسهمت السياسات املالية والنقدية احملكمة يف 
حتريك اإلقتصاد يف دول األزمة بعيدا عن حالة الرّكود، بل ومّكنتها من حتقيق مستوايت من النمو 

 ة اليت تلت احلرب العاملية الثانية.اإلقتصادي غري مسبوقة يف الفرت 
ثار من حتفظ حول هذا الطّرح، كون أّن معّدالت النمو تراجعت يف هذه الّدول ا قد ي  وعلى الّرغم ممّ         

بعد أزمة الكساد التضّخمي، إاّل أّن مناذج واقعية يف فرتات الحقة تعيد التأكيد على أمهية السياسات 
يق النمو اإلقتصادي على املدى البعيد، حيث كان للتوّسع يف اإلنفاق العام اإلقتصادية احلكيمة يف حتق

اإلستثماري ومحاية الصناعات الناشئة من طرف الّدولة يف جنوب شىرق آسيا الّدور األبرز يف إحداث 
 املعجزة اإلقتصادية يف تلك الّدول.

 حتسني توزيع الّدخل:    .1-3-3
ضروري لتعظيم خل شرط أّن اّتساع عدم املساواة يف توزيع الدّ  الّزمن، لفرتة منعتقاد لقد ساد اإل        

حجة ذلك أن الّدخل الفردي املرتفع سيمّكن من حتقيق معّدالت مرتفعة من االّدخار، النمو االقتصادي، و 
آلية ابلتايل النمو االقتصادي وفق و  ما يسمح بدوره بتوفري التمويل الاّلزم لتحقيق االستثمارات الاّلزمة،

، فامليل إىل االّدخار يكون أكرب عند األغنياء يف حني يرتفع امليل لالستهالك 1"دومار –منوذج هارود "
إذا سّلمنا أبّن  و  ؛لدى الطبقات الفقرية، اليت تنفق كل دخوهلا على ما حتصل عليه من سلع استهالكية

رة من الّدخل القومي، فالنتيجة تكون أّن معّدل منو الناتج القومي اإلمجايل يرتبط طرداي مع النسبة املدخّ 
االقتصاد الذي به عدم عدالة يف توزيع الدخل يستطيع أن يدّخر أكثر وابلتايل ينمو أسرع، ويف مرحلة 

 
دومار من أشهر مناذج الكنزيني اجلدد للنمو،  يؤكد النموذج آن معّدل النمو يكون أكرب ارتفاعا عندما تكون نسبة  -يعترب منوذج هارود   1

 االدخار أعلى ما ميكن .
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وبرامج اإلعاانت للفقراء  ،مة ستكفل بعض اآلليات على غرار فرض ضرائب على الدخول املرتفعةمتقدّ 
 . 1عملّية إعادة توزيع الدخل

بيد أن هذه احلجة، ما لبثت أن  فقدت جزءا من مصداقيتها أمام عديد االنتقادات املستمدة          
 :2يف النقاط التالية ميكن حصرهااليت  أساسا من واقع الدول الّنامية، و 

تفشي الفقر، سيحد من إمكانيات الطبقات الفقرية يف حتقيق مستوايت ارتفاع عدم املساواة و  إنّ  -
إن مباشرة أو  –و ما يظهر يف افتقارهم للصحة و التغذية و التعليم، و النتيجة معيشة مقبولة، و ه

وابلتايل تباطؤ معّدالت النمو هلؤالء ستكون اخنفاض اإلنتاجية االقتصادية  –غري مباشرة 
 االقتصادي؛

ثمار، االستتقّدمة ال يقبلون على االدخار و ول املإن أغنياء الّدول النامية، وعلى خالف أغنياء الدّ  -
إن حدث  –بل يّتجه القسم األكرب من دخوهلم السترياد السلع الرتفية والسفر إىل اخلارج  واالّدخار 

وابلتايل فأغنياء الّدول الفقرية ال يدّخرون وال يستثمرون أكثر من  ،فيكون يف اخلارج كأمان هلم -
ل، ال تعدو أن تكون وسيلة فقرائها، ومنه ففكرة النمو القائم على عدم املساواة يف توزيع الدخو 

 لتكريس استحواذ الطبقة احلاكمة على ثروات البالد النامية؛

إن ارتفاع الّدخل املتاح للفقراء، سريفع الطلب على املنتج احمللي ما يرفع بدوره اإلنتاج احمللي،   -
 رفع معّدالت التشغيل احمللي؛لّنتيجة التوسع يف االستثمارات و واب

يع الدخول، إىل توسيع فرص املشاركة يف العملية التنموية أمام شرائح واسعة من تؤدي العدالة يف توز  -
خيلق التباين يف توزيع الدخول  يف حني   ويشّجع النمو االقتصادي الّسليم، اجملتمع، ما يدعم 

انتشار الفقر الظروف املواتية اليت من شاهنا أن تقوض جهود التنمية، حيث يؤدي سوء التوزيع إىل و 
 بني من ميلكون ومن ال ميلكون.  3ية الصراع الطبقيتغذ 

 من أجل ذلك ظهرت احلاجة إىل تدّخل الّدولة من أجل إعادة توزيع الّدخل بني فئات اجملتمع         
 يف صورة عامالنفاق اإل -من بني وسائل أخرى-، مستعملة يف ذلك لصاحل ذوي الّدخول املنخفضة

 
الطبعة األوىل،  ، الوطن العريبالسياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إىل  ،يق النجفي، امحد فتحي عبد اجمليدسامل توف 1

 . 191 ص ،  2008
،   ) ترمجة حممود حسن حسين ،حممود حامد حممود عبد الرزاق (، دار املريخ، الرايض، السعودية ،التنمية االقتصادية ،ميشيل ب. تود ارو  2

   .236-234 ص  ص، 2009
 -، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتالمية مقارنة (عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية ) رؤية إس امحد إبراهيم منصور، 3

 .98 ص، 2007،  لبنان 



 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

12 

 

)توفري السلع واخلدمات العاّمة   مباشرةوغري  انت نقدية للفئات الفقرية( )منح إعاحتويالت إجتماعية مباشرة  
 .هلذه الفئات ابجمّلان أو أبسعار رمزية(

إاّل أنّه ويف سعيها إلعادة توزيع الّدخل بني فئات جملتمع إبستعمال اآللية اإلنفاقية، يتعنّي على          
السيما  –اإلنفاق العام، فاستعمال الضرائب املباشرة  الّدولة مراعاة الوسائل اليت يتم من خالهلا متويل

لتمويل اإلنفاق العام التحويلي، يكون أكثر فعالية يف إعادة توزيع الّدخل كوهنا  –التصاعدية ابلشرائح 
أو الضرائب النسبية ولة عن طريق الضرائب غري املباشرة  متويل نفقات الدّ   إذا متّ  اتصيب الدخول املرتفعة، أمّ 

التراعي املقدرة التكليفية للمكلف هبا، واليت عادة ما ترتفع حصة أصحاب الدخول املنخفضة يف اليت 
  ذلك قد يؤدي إىل مزيد من التفاوت يف توزيع الدخل.نّ إفحصيلتها،  

 :إشباع احلاجات األساسية ومحاية الفئات الفقية  . 1-3-4
ة حول إستغالل عمال مؤمتر األمم املتحد أ ج  و  الذي تو   "Cocoyocكوكويوك " إعالن جاء يف          

 12و 08يف الفرتة مابني  (cocoyoc)مدينة  املنعقد ابملكسيكاسرتاتيجيات التنمية املوارد البيئية و 
إّن هدفنا األول هو إعادة تعريف اهلدف الكلي للتنمية ... العنصر البشري له  ..." مايلي: 1974  أكتوبر

، صحة، تعليم، وأّن أية عملية منو ال تقود إىل إشباعها أو األسوأ من   حاجات أساسية غذاء، مأوى، لباس
 ذلك تقود إىل تعطيلها، هي تشويه لفكرة التنمية".

تساهم هي بل  تويل إهتماما ملصاحل الفئات الفقرية، أّن آلية السوق احلرّة ال لقد أثبت الواقع العملي          
وت يف توزيع الّدخول كما سبق وأن تبّينا، من هذا املنطلق انتيجة ما حتدثه من تف أوضاعهم تفاقميف 

أساسيا يتعنّي على الّدولة شغله، وساهم يف تكريس هذا شّكلت مهّمة إشباع احلاجات األساسية جماال 
التوجه ما ذهب إليه البنك الّدويل فرتة السبعينات حينما ربط سياسات اإلقراض للبنك بضرورة إظطالع 

 .1حلاجات األساسية للفئات الفقريةالّدولة إبشباع ا

ميّر عرب اإلجابة الّدولة بدورها يف إشباع احلاجات األساسية ومحاية الفئات الفقرية،  إظطالعإّن          
 :2على األسئلة التالية

 ؛هل ارتفعت مستوايت املعيشة  ابلقدر الذي ميكن اجلميع من تلبية حاجاهتم األساسية؟ -

 ؛توسعت فرص التشغيل؟الة و ت البطهل اخنفضت مستواي -

 
1 Christian Comeliau ,  la croissance ou le progrès( croissance, décroissance ,développement durable, 

édition s.duseuil ,paris VI, 2006, p70. 

 . 52 ، صذكره قب، مرجع سميشيل ب. تود ارو  2
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 ؛هل ترافقت مستوايت التنمية احملققة مع تراجع لعدم املساواة واحنصار للّتباين يف توزيع الدخول؟   -

  .هل تراجعت أعداد الفقراء؟     -

 عن ما سبق من أسئلة ابإلجياب، يكون على الّدولة أن تعمل على:ولإلجابة  
 ؛على الكسبمتكني الفقراء من فرص العمل وزايدة قدرهتم   -

 ؛وأمن لصرف الصحيا  مةنظأمياه الشرب النقية و   يف صورة  متطلبات احلياة األكثر إحلاحا،  توفري -
 من، ومتكينهم الفقراءيف متناول اخلدمات األساسية من مأكل ومسكن وتعليم وصحة جعل  -

 يستطيع  من منطلق أّن الفرد جيب أن ميتلك الكفاية حىت على األقل احلصول على احلد األدىن منها
 ؛أن ميتلك أكثر  

املشاركة يف اخّتاذ  تيح هلم إمكانيةتطوير بينية مؤسساتية وتنظيمية تكفل حقوق الفئات اهلشة وت -
 .املتعّلقة إبشباع حاجاهتم األساسيةالقرارات  

 محاية البيئة:  . 1-3-5
قتصادية، سواء من حيث كوهنا  يف معادلة التنمية اال أساسيا   متغرّيا   لت املوارد الطبيعيةشكّ لطاملا           

للثروة يف عديد  ا  أساسي ا  هنا مصدر كو   االقتصادية أو نشطةمدخالت وعناصر إنتاج أساسية ملختلف األ
على حقيقة  العاملاستيقظ  ،من اإلستهالك غري الرشيد للموارد البيئيةبعد عقود طويلة  لكن  .البلدان 
 ل قيدا  تدعم  عملية التنمية االقتصادية، أصبحت اليوم تشكّ  تتلك البيئة ومواردها اليت ظلّ  أنّ  ،مفادها

كن تعويض األرصدة ال مي وكثري منها ،اليوم أهنا انضبة تبنّي  ، فكثري من املوارد البيئيةالعمليةعلى تلك 
 .صبح  يتهدده التلوثاملتجدد من تلك املوارد أ  ، كما أنّ املستهلكة منه

املتحدة ومؤمتراهتا مهمة محاية األنظمة البيئية على عاتق احلكومات، لقد ألقت خمتلف قمم األمم           
 :يا يتعنّي عليها، فمحلّ 1على أكثر من صعيدالتحرك و   ويف سبيل ذلك ابت يتعنّي على الّدول

 ؛  إصدار تشريعات بيئية مالئمة تعكس السياق البيئي و اإلمنائي الذي تنطبق عليه       -

 الصديقة للبيئة حمل اآلالت التقليدية يف خمتلف مراحل اإلنتاج؛  إحالل التكنولوجيات       -

استخدام األدوات االقتصادية من أجل استيعاب التكاليف البيئية، ومن هذه األساليب أن يتحمل     -
 ؛ املتسبب يف التلوث تكلفة هذا التلوث  

 
1 Déclaration de rio sur l’environnement et le développent, principes de gestion des forets, site 

d’internet : www.un.org, date de visite : 12-04-2015. 
  

 

http://www.un.org/
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 ؛صول على املعلوماتإشراك مجيع املواطنني يف عالج قضااي البيئة، مع متكينهم من احل     -
 إختاذ اإلجراءات الوقائية الاّلزمة من أجل محاية البيئة، وتقييم اآلاثر البيئية املرتتبة عن املشاريع التنوية؛     -

ألّن املشاكل البيئية ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية، فإّن التعاون الّدويل من أجل محاية ، و أّما خارجيا             
ضرورة، خاصة من قبل الّدول الصناعية اليت بنت تقّدمها وازدهارها على أنقاض النظام   البيئة ابت أكثر من

 ، ويكون ذلك من خالل إخّتاذ إجراءات من قبيل:البيئي العاملي

 ؛أن تراعي اإلجراءات الدولية املتخذة يف ميدان البيئة والتنمية مصاحل أكثر البلدان فقرا        -

 ؛ولياهتا كاملة يف حفظ ومحاية البيئة العاملية بقدر مسامهتها يف تدهورهاتتحمل الّدول مسؤ أن         -

 ؛أن تعمل الّدول على تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة، على حنو جيعلها أكثر استدامة         -

تنمية الئمة لتحقيق التكثيف التعاون الدويل يف جمال العلوم والتكنولوجيا املأن يتّم العمل على     -
 ؛املستدامة

تشجيع االنفتاح االقتصادي والتجاري، مع تاليف استخدام االعتبارات البيئية كوسيلة  العمل على     -
 .لتقييد حرية التجارة العاملية

 :اإلقتصاديف  الّدولة لتدّخل  داة  أك  العاماإلنفاق    -يناملبحث الثا
د "كينوووز" أّن الطّلوووب الكلوووّ             عووورض الكلوووي ومسوووتوى التوظيوووف وحجوووم النووواتج  ي هوووو الوووذي حيووودد الأكوووّ

القوووومي، وابلتوووايل ويف سوووبيل إنعووواش اإلقتصووواد يكفوووي فقوووط التوووأثري يف واحووود أو أكثووور مووون مكوووّوانت الطلوووب  
و علووى إعتبووار قصووور القطوواع اخلوواص عوون القيووام هبووذا التووأثري، يبقووى اخليووار املتوواح هووو توودّخل الّدولووة  ؛  الكلووي

نفوواق العووام إن اإلسووتهالكي ) مرتبووات وأجووور القطوواع احلكووومي، التحووويالت  بوسووائل متعووددة أبرزهووا زايدة اإل
  اإلجتماعية...(، أو اإلستثماري ) الربامج اإلستثمارية العمومية يف البىن التحتية مثال( لتحقيق هذه الغاية.

 :العام  مفهوم اإلنفاق .2-1
اسطة إداراهتا ومؤسساهتا وهيئاهتا ووزاراهتا مبلغ من املال خيرج من خزانة الّدولة بو  " ،النفقة العاّمة          

كل مبلغ نقدي ينفقه شخص معنوي خاضع ألحكام القانون " هيو أ ،1"املختلفة إلشباع حاجات عاّمة
"مبلغ نقدّي خيرج من خزانة الّدولة بقصد إشباع ، تعرف أيضا  أهّناكما   .2"العام هبدف حتقيق املنفعة العامة

 
 . 122 ، ص2009عمان، -للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل، دار صفاءاملالية العامةطارق احلاج،  1

 . 55، ص 2008،   ، مرجع سبق ذكرهحمرزي حممد عباس 2
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إىل  ،تنتقل حيازته من شخٍص عاٍم م لزِم إبشباع حاجٍة عاّمةٍ  نقدي  فقة العامة مبلغ   إذا ، فالن .1حاجة عاّمة"
 شخص آخر )عام، خاص، طبيعي أو معنوي(، كمقابل إلشباٍع تلك احلاجة.

األركان الثالثة اليت تقوم عليها النفقة العامة، أّوهلا يتناول شكل النفقة العامة،   ،أعاله  اريفمل التعحت
يف و  ؛ر إىل الطبيعة القانونية للشخص املنفق، واثلثها يتمحور حول اهلدف من النفقة العامةواثنيها ينظ

 :اآليت نناقش بنوع من التفصيل هذه األركان قصد اإلحاطة أكثر مبفهوم النفقة العامة

 شكل النفقة العامة:  .2-1-1
نفعة العامة من سلع إستهالكية أو ففي سبيل احلصول على ما تقتضيه امل ؛النفقة العامة مبلغ نقدي          

رأمسالية وخدمات وغريها، يتعنّي على أشخاص القانون العام إنفاق مبالغ نقدية كمقابل، دون غريها من 
أو أعمال  ، اإلستالء اجلربيوسائل الّدفع اليت كانت شائعة اإلستعمال فيما مضى ) الوسائل العينية

كل النقدي للنفقة العامة إمّنا يرجع إىل األسباب ى به الشّ إّن اإلمجاع الذي ابت حيض السخرة مثال(.
 :2التالية

 زايدة تدّخل الّدولة يف النشاط اإلقتصادي؛ -
ّدولة إنتشار مبادئ الدميقراطية، وختلي الّدولة املعاصرة عن مظاهر إستغالل األفراد اليت مارستها ال -

 ت أو اخلدمات؛اإلستيالء اجلربي على املمتلكاالتقليدية كأعمال السخرة و 
 كل النقدي األكثر قدرة على حتقيق العدالة اإلجتماعية اليت تقتضيها فعالية اإلنفاق العام؛يعترب الشّ  -
 يتيح الّشكل النقدي للنفقة العاّمة، إمكانية أفضل للّرقابة الفّعالة على إستخدامات املال العام. -

 الطبيعة القانونية للشخص املنفق:  .2-1-2
أو مجاعاهتا النفقة عامة، يقتضي األمر أن تصدر عن شخص معنوي عام أي الّدولة  كي تكون           

  ، 3، وإن كانت ختضع يف إدارهتا لتنظيم جتاري بقصد حتقيق الربحإحدى مؤسساهتا اإلقليمية أو هيئاهتا أو 

 
 . 33ص ، 2010، األردن -، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطّباعة، عمان إقتصادايت املالية العاّمةحمّمد طاقة، هدى العزّاوي،  1

 نظر:أ 2

 . 57-56ص ص  ، حمرزي حمّمد عباس، مرجع سبق ذكره -

دراسة مقارنة ابلسياسة املالية يف   -السياسة املالية وأدواهتا يف اإلقتصاد اإلسالميجنم الدين حسني صويف عبد القادر،  -
 . 233 ، ص2015، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، اإلقتصاد الوضعي

 . 33 حممد طاقة، هدى العزّاوي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 قبيل من تعدّ فال إن كان اهلدف منها حتقيق النفع العام ا صدرت عن أشخاص القانون اخلاص و أّما إذ
 .1ةالنفقات العامّ 

شخص املنفق، األوىل تستند لجيدر التنويه إىل أّن هناك وجهيت نظر حول حتديد الطبيعة القانونية ل        
 :2إىل املعيار القانوين والثانية إىل املعيار الوظيفي ) الفكرة اإلقتصادية واإلجتماعية للنفقات العامة(

ار تتحدد طبيعة النفقة ) عامة أو خاصة( تبعا للطبيعة القانونية هلذا املعي وفقا   املعيار القانوين: -
شخص معنوي  قام ابلنفقةفإذا  ؛شخص املنفق ) عام أو خاص( بغض النظر عن اهلدف منهالل

خيضع ألحكام القانون العام كانت عامة، أماّ إذا كان املنفق من أشخاص القانون اخلاص فإّن النفقة 
 خاصة.

هلذا املعيار فإّن التمييز بني النفقات العامة والنفقات اخلاصة يتوقف على  فقا  و  املعيار الوظيفي: -
وعليه فإّن النفقة   ،الوظيفة اليت تؤّديها املبالغ املنفقة بغض النظر عن الطبيعة القانونية للشخص املنفق

عامة إّما أن تصدر عن الّدولة بصفتها صاحبة سيادة أو أن تصدر عن األشخاص اخلاصة أو 
 .ستخدام سلطتهاإباملختلطة اليت إستفادت من تفويض الّدولة  

  اهلدف من النفقة:  .2-1-3
عد من حىت تكون النفقة عامة جيب أن تستهدف اإلشباع العادل للحاجات العاّمة، وعليه ال ت          

ر ذلك أّن مجيع أفراد  مربّ و   ،قبيل النفقات العامة تلك املبالغ النقدية املنفقة يف سبيل إشباع احلاجات اخلاصة
يف حتمل األعباء العامة ) الضرائب خاصة( وهذا يفرض  -حسب مقدرته التكليفية كل  -اجملتمع يسامهون 

من  -كل حسب حاجته -على الشخص العام املنفق ضرورة إستهداف النفع العام جلميع أفراد اجملتمع 
 .3وراء عملية اإلنفاق

 :ةالعام  لنفقةا  ضوابط .2-2
ينبغي مراعاهتا اإلنفاق العام واليت عملية حتكم مجلة القواعد اليت  ،ةالعام نفقةود بضوابط الاملقص          

هو حتقيق األهداف  والغرض ،وأبواب صرفها من أجل حتديد شكل النفقة وحجمها األمثلوالتقيد هبا 

 
 . 208، ص 2005 ، الطبعة األوىل، دار النفائس، األردن،املالية العامة اإلسالمية خالد الشاجيي،وليد  1

 انظر:2

 .  60-58 ، مرجع سابق، ص صحمرزي حممد عباس  -

 . 99، ص 2018، ، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، األردناملالية العامة حممد ابراهيم عبد الالوي،  -

 . 41، ص 2009، ، الطبعة األوىل، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن ة العامة والقانون املايل الضرييباملالي عادل العلي، -

 . 320 ص، 2002، ، الّدار اجلامعية، لبنان ، مبادئ اإلقتصاد العمومياملرسي سيد حجازي 3
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من مشروعيتها يدعم ويزيد  على حنو ،أي إشباع احلاجة العامة املرجوة من وراء عملية اإلنفاق العام
 .وسياسيا  وإجتماعيا     إقتصاداي  

 ضابط املنفعة: .2-2-1
 ، أبقل كلفة ممكنة عامةالة عنفامل تعظيم هو ومضمونه أن يكون اهلدف من وراء عملية اإلنفاق العام        

افع العامة ة، إذ الميكن تربير النفقة العامة إاّل حبجم املنمات يف املالية العامّ وحتقيق املنفعة العامة من املسلّ 
 . 1املرتتبة عنها

عندما تتساوى املنفعة احلّدية للنفقة العامة مع املنفعة احلدية للّدخول  تحققي تعظيم املنفعة العامةإّن      
أفراد اجملتمع نتيجة  ما حيصل عليهأي  عندما يتساوى مقدار  ،بعد إقتطاع الضريبة األفراداملتبقية لدى 

ما ضحى به هؤالء من إنتاج  القطاع اخلاص نتيجة مزاولة الّدولة لبعض  عملية اإلنفاق العام مع مقدار
اإلنفاق العام كأحد غري أّن وجهة النظر هذه إمّنا تعترب  ؛ة البديلة(ص)تكلفة الفر  أوجه النشاط اإلقتصادي

ة ، تتعدد آاثره بني إقتصاديعاما اأوجه اإلنفاق يف اإلقتصاد ككل، دون مراعاة لطبيعتة كونه إنفاق
من أجل ذلك يرى آخرون أن يتم قياس املنافع املتأتية  ،وإجتماعية ومباشرة وغري مباشرة، آنية ومستقبلية...

املنفعة العامة يقتضي أن تتساوى  فتعظيممن اإلنفاق العام على أساس طبيعته العامة، من هذا املنطلق 
مع األخذ ، اجملاالت املختلفة للنفقات العامة املنفعة احلّدية اإلجتماعية مع التكاليف احلّدية اإلجتماعية يف

مبعىن آخر أن يتم األخذ يف احلسبان   ،بعني اإلعتبار كافة املتغريات املرتبطة هبما بصورة مباشرة أوغري مباشرة
كافة التكاليف احلدية اليت يتحّملها ها اجملتمع من أي نفقة إضافية، و كافة املنافع احلدية اليت حيصل علي

 .2تيجة هذه النفقة العامة اإلضافيةاجملتمع ن

 :)العقالنية(  ضابط اإلقتصاد .2-2-2
حيث أّن العقالنية يف  ،وثيقا إرتباطا   ضابط تعظيم املنفعةباإلقتصاد يف النفقة العامة ضابط  يرتبط         

ت العامة اجاإنفاق املال العام إمّنا هي من صور احلفاظ على موارد اجملتمع، واليت ميكن إعتبارها من قبيل احل
، وعلى إلنفاق العاماألساس ل اهلدفعد إشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات العامة ي   .اليت يتعنّي إشباعها

إعتبار أّن هذه األخرية )احلاجات العامة( غري حمدودة، يف حني أّن املوارد املالية العامة املتاحة لتلبيتها 
  .(عامة  أعظم منفعة  -أفضل توليفة ممكنة ) أقل إنفاق  يقتضي أن يتّم البحث عنإمّنا  فإّن األمر    ،حمدودة

 
1 TR jain, SJ kaur, Ashok gupta and Pal gupta, public finance and international trade , VK publication, 

New Delhi, december 2008, p 14. 
 . 111، ص2008، ، عامل الكتب احلديثاملالية العامةفليح حسن خلف،   2
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وتاليف  وترشيد إنفاقه املال العام  إستخدامتعظيم الكفاءة يف  إلقتصاد يف النفقة العامة،واملقصود اب         
وابلتايل فاإلقتصاد يف النفقة اليعين على  ،كل أوجه التبذير واإلسراف اليت قد تطال عملية اإلنفاق

، بل أن يتّم العمل على وإشباع حاجاته اجملتمع طها كّما على حنو حيول دون حتقيق أهداف اإلطالق ضغ
ويتحقق ذلك السيما من  ،ممكن من احلاجات العامة أبقل قدر ممكن اإلنفاق العام قدرإشباع أكرب 

 :1خالل
  ؛لويتهاالتحديد الدقيق لألهداف املرجو بلوغها وتوجيه اإلنفاق العام حنو حتقيقها وفقا ألو    -
 جتنب اإلسراف والتبذير وحتديد حجم أمثل للنفقات العمومية؛ -
 ؛) اجلدوى والنجاعة...( قبل تنفيذ النفقات العامة  إعداد الّدراسات القبلية -
 ، سياسية(.ستقلةتفعيل آليات الرقابة املختلفة )إدارية، م -

 :عدالةضابط ال .2-2-3
صل بتحقيق العدالة يف توزيع املنافع املتأتية من النفقات األوىل تت ،نظر إىل هذا الضابط من زاويتنيي             

الفئات  تستفيد، فيكون من املنطقي أن ابلقدر الذي حيتاجهحاجات أفراد اجملتمع،كل  تلب  العامة، حيث 
أّما  .وحتويالت مباشرة أو غري مباشرةأإعاانت  ليف شك سواءا   من النفقات العاّمة األقل دخال بشكل أكرب

فتتعّلق بتحقيق العدالة يف توزيع عبء النفقة العامة، فمن املتعارف عليه أن تتم تغطية النفقات العامة الثانية  
ساهم كل فرد من خالل الضرائب، هذه األخرية اليت حتكمها عّدة قواعد لعّل أمّهها قاعدة العدالة، حيث ي  

فة، ومع القبول الكبري الذي ابتت تلقاه يف اجملتمع يف حتّمل األعباء العامة للّدولة وفقا ملقدرته التكلي
الضرائب التصاعدية، سيكون من العدالة أن يتحّمل أصحاب الّدخول املرتفعة القسط األكرب من هذه 

 .2األعباء

 : اإلنفاق العام  بويباتت .2-3
ة ال املاليلها يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية وإنتقإتساع دور الّدولة املعاصرة وتعدد أوجه تدخّ  مع         

ا على بعد أن كان منصب   طبيعة ومضمون النفقات العامةباإلهتمام  تزايد العامة من حمايدة إىل وظيفية، 
تسهيل  ظهرت احلاجة إىل تبويب هذه النفقات وفقا ملعايري وأسس واضحة تسهم يف  هناو  ،حجمها فقط

جهة، ودراسة اآلاثر اإلقتصادية  تقوميها منوالرقابة على الربامج احلكومية و صياغة وإعداد وتنفيذ 
 .3واإلجتماعية املرتتبة عنها من جهة أخرى

 
 . 114-113 ، ص صمرجع سبق ذكره فليح حسن خلف، 1

 . 45، ، مرجع سبق ذكرهاملالية العامة والقانون املايل الضرييبعادل العلي،   2

 . 65 مرجع سبق ذكره، ص ،حمرزي حممد عباس 3
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تعتمد معايري علمية تظهر فيها الطبيعة  ،بني علميةمات املختلفة للنفقات العامة يترتاوح التقس         
ها وضع، وبني عملية )وضعية( حيث تعتمد كل دولة على معايري تالئم 1اإلقتصادية للنفقات العامة بوضوح

 . لتبويب نفقاهتا السياسيةو املالية    ،اإلجتماعية،الّداخلي وظروفها اإلقتصادية  

 العلمية:   بويباتالت  .2-3-1
 يف التقسيم العلمي للنفقات العامة على مجلة من املعايري، أمّهها: د  م  عت  ي          

 التأثري يف الدخل الوطين وإستعمال القدرة الشرائية؛ -
 ؛التكرار والّدورية -
 نطاق مشولية النفقة العامة؛ -
 التقسيم الوظيفي )اهلدف من النفقة العامة(. -

 معيار التأثي يف الّدخل الوطين:  .2-3-1-1
 :2وفقا هلذا املعيار تنقسم النفقات العامة إىل حقيقية و حتويلية        

من أجل احلصول على السلع تتمثل يف املبالغ النقدية اليت ينفقها الشخص العام النفقات احلقيقية:  ّوالً.أ
اإلستهالكية أو الرأمسالية أو اخلدمات املوّجهة ملقابلة احلاجات العامة، وكذا مرتبات وأجور العاملني يف 

 و:ايلي  القطاع العام، وعليه يتمّيز هذا النوع من النفقات مب
 (؛حيصل الشخص العام على مقابل مباشر للمبالغ املنفقة ) سلع، خدمات، يد عاملة... -
 يسهم هذا النوع من النفقات يف زايدة مباشرة يف الّدخل الوطين. -

يسعى الشخص العام من وراء هذا النوع من النفقات العامة إىل نقل القدرة : النفقات التحويليةاثنياً. 
الشرائية بني فئات اجملتمع، من خالل إعادة توزيع الّدخل يف صورة إعاانت إجتماعية ) الضمان 

التأمني على البطالة...( أو إقتصادية )  دعم أسعار بعض أنواع السلع الضرورية، إعاانت اإلجتماعي، 
ومنه فهذا  ،للمشروعات ذات املنفقة العامة...( أو مالية يف صورة دفع األقساط املرتتبة على الّدين العام

 النوع من النفقات العامة:
 ال يؤّدي إىل زايدة مباشرة يف الّدخل الوطين؛ -
 ل من خالله الشخص العام على مقابل.ال حيص -

 

 
 . 69 ، ص، مرجع سبق ذكرهحمرزي حممد عباس 1

 . 64، ص 2011، ، الطبعة األوىل،  دار دجلة انشرون وموزعون، العراقإقتصادايت املالية العامةسعيد علي العبيدي،  2
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 معيار الّدورية والتكرار:   .2-3-1-2
فقات غري عادية ) غري تنقسم النفقات العامة من حيث دوريتها إىل نفقات عادية )متكررة( ون  

 ا يقتصر على نوع النفقة ال على مقدارها.عنصر الدورية أو التكرار هنا إمنّ متكررة(، و 

النفقات العادية هي تلك النفقات اليت تتكرر بصورة دورية، وتتم تغطيتها من  دية:النفقات العا ّوالً.أ
 ، ومن أمثلتهاخالل  اإليرادات العادية للّدولة ) الضرائب(، كما أهنّا نفقات إستهالكية ال توّلد دخوال  

 .  1النفقات الضرورية لسري املرافق العامةاإلنفاق على املرتبات واألجور و 

هي نفقات التتكرر بصورة دورية، وعادة ما تنشأ ملواجهة ظروف طارئة غري  فقات غي العادية:الناثنياً. 
كما ميكن أن   ؛متوقّعة، وألهنا كذلك فعادة ما تلجأ الّدول إىل األيرادات غري العادية ) القروض( لتمويلها

 .2ي النفقات اإلستثماريةتكون نفقات غري عادية تلك النفقات اليت تساهم يف تكوين رأس املال العيين أ

 :) من حيث السلطة القائمة هبا(  مشولية النفقة العامة  .2-3-1-3
نفقات تبة عنها إىل نفقات عامة وطنية و حسب معيار مشولية املنفعة العامة املرت العامة النفقة  بوبت  

 عامة حملية.

ت العامة جلميع سّكان الّدولة هي تلك النفقات اليت هتدف إىل إشباع احلاجا النفقات الوطنية: ّوالً.أ
بغض النظر عن مكان إقامتهم داخل إقليمها، وهي عادة ما ترد ضمن امليزانية العامة للّدولة  كنفقات 

 .3التعليم والصحة واألمن...، وتتوىل الوزارات واهليئات واملؤسسات التابعة للّدولة تنفيذها
فقات إىل مقابلة حاجات السّكان على املستوى احمللي  يوّجه هذا الّنوع من الن النفقات احمللية:اثنيا. 

حسب التقسيم اإلداري املعتمد يف الّدولة )والية، بلدية...(، وابلتايل فهي نفقات مكّملة للنفقات 
اليت تتوىل ة ما تتمتع ابإلستقالل املايل، و الوطنية. وتظهر هذه النفقات يف ميزانيات اهليئات احمللية اليت عاد

 .4يذها وكذا تعبئة اإليرادات الاّلزمة لتغطيتهاعمليات تنف

 

 

 
 . 110 ، مرجع سبق ذكره، صاملالية العامةحممد ابراهيم عبد الالوي،  1

 . 78 ، صذكره بقع سمرج، حمرزي حممد عباس 2

 . 79  نفس املرجع، ص 3

 . 70-69 ص ص، 2018  ، الطبعة األوىل، دار محيثرا للنشر والرتمجة، مصر،أساسيات املالية العامةدردوري حلسن، لقليطي األخضر،  4
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 التقسيم الوظيفي للنفقات العمومية:  .2-3-1-4
هنا تقّسم النفقات العامة تبعا لألنشطة املختلفة اليت تقوم هبا الّدولة، واهلدف من وراء هذا التقسيم          

كفاءة القطاع العام يف القيام   تقييم مدىتسهيل ومن جهة أخرى هو من جهة إظهار حجم النشاط العام 
وتتعدد . كون هذا التقسيم يسمح بعرض املوازنة العامة للّدولة بشكل مبسط ابلوظائف املسندة إليه

تؤديها الّدولة فنجد وظيفة الدفاع اخلارجي ووظيفة األمن الّداخلي ووظيفة التعليم والصّحة الوظائف اليت 
بني ثالث وظائف أساسية للّدولة، هي الوظيفة اإلدارية، والوظيفة  زونني عادة مامييّ اإلقتصادي...، غري أّن  

 :1هذه الوظائف الثالث تعكس على الرتتيب أوجه اإلنفاق الثالثة اآلتية  ،اإلجتماعية والوظيفة اإلقتصادية

 النفقات اإلدارية:   ّوالً.أ
 دارات العامة، لذا تسّمى أيضا   املرافق واإليريسات اليت ترصدها الّدولة من أجل تهي اإلعتماد        

نفقات التسيري، وتشمل أجور ومرتبات العّمال واملوظفني ونفقات صيانة وإدارة املباين العمومية ونفقات 
 ؛، نفقات العدالة، نفقات األمن ...التمثيل الدبلوماسي

تأمينات اإلجتماعية وكذا الالثقافة و ومن قبيلها النفقات على التعليم والصحة و  النفقات اإلجتماعية:اثنياً. 
والغرض من هذا النوع من اإلنفاق عادة ما يكون  .للفئات اهلشة يف اجملتمع املوّجهة خمتلف أشكال الّدعم 

 رفع مستوى معيشة املواطنني خاصة الفقراء منهم.
الطاقة كرفع هي نفقات تسعى من ورائها الّدولة إىل حتقيق أهداف إقتصادية   النفقات اإلقتصادية: اثلثاً.

وكذا خلق البيئة املالئمة  اإلنتاجية لإلقتصاد الوطين وحتقيق الكفاءة يف إستخدام املوارد املتاحة، 
يوجه هذا الّنوع من اإلنفاق إىل تطوير البىن التحتية للنقل واملواصالت والّري مار. لذا فغالبا ثلإلست

 والكهرابء... 

 :اإلنفاق العام يف اجلزائر  بويبت    .2-3-2
كما سبق اإلشارة إليه تسعى كل دولة إىل تبويب نفقاهتا العامة وفقا ملعايري حتددها وفقا لظروفها           

 :عتمد عّدة معايري لتبويب النفقات العاّمةيف اجلزائر ت  و   ،والسياسية  اإلقتصادية، اإلجتماعية و املاليةاخلاصة  

 

 
 :نظرأ 1

الطبعة األوىل، ، MENA دراسة حالة دول  -أثر السياسة املالية يف استقطاب اإلستثمار األجنيب املباشر  لطيفة كالخي، -
 .34، ص 2017، الوفاء القانونية، مصر مكتبة

 .71-70، مرجع سبق ذكره، ص ص حمرزي حممد عباس -
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 التبويب اإلداري:  .2-3-2-1
أقدم املعايري املعتمدة و أبسط  ،يف الّدولة كوميةوفقا لتقسيم اإلدارات احل ةمّ العلنفقات اتبويب ايعد            

املتعّلق   84/17من القانون العضوي  20وحبسب نص املادة يف اجلزائر ، يف تبويب النفقات العامة للّدولة
 تصرفني العموميني،املعلى على الوزارات و حسب احلالة ، توزّع النفقات العاّمة يف اجلزائر بقوانني املالية

فيما يتعّلق نفقات ميزانية   ّدوائر الوزاريةعلى ال ،اإلعتمادات املفتوحة مبوجب قانون املالية يتم تبويب حيث
لون مسؤولية العمليات املخططة فيما يتعّلق بنفقات فني العموميني الذين يتحمّ ر تصالتسيري، وعلى امل

 .1فصول والقطاعات حسب طبيعتها أو الغرض منها يتم ختصيصها وتوزيعها على المثّ  ،اإلستثمار

 التبويب الوظيفي:  .2-3-2-2
م النفقات العاّمة وفقا للوظائف اليت تقوم هبا الّدولة ) خدمات عامة، قس  وفقا هلذا التبويب ت           

 وعاملخصص لكل وظيفة ونسبته إىل جممنفاق العام حجم اإلحتديد وميكِّن هذا التبويب من دفاع...(،  
 :2رئيسية  ع جمموعاتئر إىل أربوتقّسم وظائف الّدولة يف اجلزا ،اإلنفاق العام للّدولة

 اخلدمات العاّمة: تضم اإلدارة العاّمة، العدل، الشرطة والّدفاع؛ -
اخلدمات اإلجتماعية واجلماعية: تضم التعليم، الصّحة، النشاط اإلجتماعي واخلدمات اجلماعية  -

 )سكن، تعمري، ترفيه...(؛
 ؛...اخلدمات اإلقتصادية املتعلقة ابلفالحة، الصناعة، النقل -
 الّدين العام، القروض وغريها.  املرتتبة على  ائد و فمثل الالنفقات غري القابلة للتخصيص أو املشرتكة   -

   التبويب اإلقتصادي:  .2-3-2-3
 :3نفقات اإلستثماريري و ، نفقات التسمّيز املشرّع اجلزائري بني قسمني للّنفقات العامة للّدولة         

 نفقات التسيي:    ّوالً.أ
نفقات التسيري هي النفقات الضرورية لضمان السري العادي والطبيعي للمرافق العاّمة واألجهزة     

 صاريف صيانة العتاد واملباين واملنشآت العموميةمور ومرتبات عمال القطاع العام و اإلدارية للّدولة ومنها أج
ال تسهم يف رفع املقدرة اإلنتاجية للّدولة كما قات التسري هي نفقات إستهالكية و إّن نف. وابلتايل فوغريها

 
 . 1042، ص 1984-28 ، اجلريدة الرمسية عدد1984  جويلية 07  املتعلق بقوانني املالية، املؤرّخ يف 84/17 من القانون  20 املادة رقم 1

 37-36ص ص، 2004، ، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةام للدولة يف اجلزائرمنهجية امليزانية العلعمارة مجال،  2

 . 1042املتعلق بقوانني املالية، مرجع سبق ذكره، ص  17/ 84 القانون  من 23 املاّدة    -:أنظر 3

 . 1132 ص، 35 يدة الّرمسية عدد، اجلر 1990 أوت 15 املتعلق ابحملاسبة العمومية، مؤرّخ يف 21/ 90 القانون  من 03 املادة -
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لإلقتصاد الوطين، وإمّنا تسعى إىل ضمان سري املرفق العمومي املوجود من مباشرة أهّنا الحتمل قيمة مضافة 
 ايدة اليت تبّنتها الّدولة احلارسة.وهبذا فهي تقرتب كثريا من فكرة النفقة العامة احمل  ،أجل أداء الّدور املنوط به

 يتم توزيع نفقات التسيري يف امليزانية العامة حسب الّدوائر الوزارية، وهي تنتظم يف أربعة أبواب   
 :1هي  )عناوين(

تقّيد يف هذا الباب اإلعتمادات املوّجهة  أعباء الّدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات: -
، أو ضماانت العمومي سواءا أكان دينا عموميا داخليا أو دينا عموميا خارجياللتكفل أبعباء الّدين 

 ابإلضافة إىل النفقات املختلفة احملسومة من اإليرادات.

يتضّمن هذا الباب اإلعتمادات املخصصة لتغطية نفقات تسيري  ختصيصات السلطات العمومية: -
 وجملس األّمة واجمللس الدستوري واجمللس  اهليئات السياسية يف الّدولة مثل اجمللس الشعيب الوطين

، ختضع ألمناط رقابية ختتلف عن اإلقتصادي واإلجتماعي وغريها، وهي أعباء مشرتكة بني الوزارات
 .تلك اليت تطّبق على غريها من النفقات العامة

تلف تغطي اإلعتمادات املقّيدة يف هذا الباب نفقات تسيري خم النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل:   -
السيما ما تعّلق منها مبصاريف املستخدمني )أجور، مرتبات، التابعة ملختلف الوزارات، املصاحل 

، وتنتظم يف سبعة أقسام )األدوات وتسيري معاشات...( و مصاريف صيانة املعّدات والبناايت
ملرتبات املصاحل، أشغال الصيانة، إعاانت التسيري، النفقات املختلفة وثالث أقسام أخرى خاصة اب

 .واملعاشات والتكاليف اإلجتماعية

مها عم اليت تقدّ هة لكل أوجه الدّ املوج  د يف هذا الباب اإلعتمادات قيّ وت   التدّخالت العمومية:   -
واإلعاانت املوّجهة للجماعات احمللية واملنح الدراسية  ةاإلجتماعيو  ةاإلقتصادي كاإلعاانت  ،الّدولة
 الّدولة اهليئات الّدولية.    اكاتوإشرت   مسامهات إضافة إىل،  وغريها

تم توزيعها يو  ،2يف امليزانية العامة املختلفة يتعّلق الباب األّول والثاين ابألعباء املشرتكة بني الوزارات          
يف حني يتم توزيع إعتمادات الباب الثالث والرّابع على الوزارات مبقتضى مراسيم مبقتضى مرسوم رائسي، 

ل الفصل الوحدة ويشكّ  القسم إىل فصول والفصول إىل مواد وفقراتالباب إىل أقسام و قّسم التوزيع، وي  
 .  ميزانية التسيرياألساسية يف توزيع إعتمادات 
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 نفقات التجهيز:  اثنياً.
النفقات يف خلق القيمة املضافة سهم هذه ت   ،هي نفقات إستمارية، وعلى عكس نفقات التسيري         

تج الّداخلي اخلام. يتّم توزيع نفقات التجهيز على خمتلف القطاعات ) صناعة، فالحة، الزايدة يف قيمة الناو 
خدمات، منشآت قاعدية...( وفقا للمخطط اإلمنائي السنوي للّدولة، ويقّسم القطاع إىل قطاعات فرعية 

عيينه تعرّب عن جمال ضمن اإلقتصاد الوطين ميكن تشخيصه حبيث ينفرد خبصوصيات وميكن توفصول ومواد 
 بدقّة.   

 :1رئيسية  عناوينتنتظم نفقات التجهيز يف ثالثة             
وفيها توزّع اإلعتمادات على قطاعات الصناعة، الفالحة  اإلستثمارات املنّفذة من قبل الّدولة:     ➢

والّري، دعم اخلدمات املنتجة، املنشآت األساسية اإلقتصادية واإلدارية، الرتبية والتكوين، املنشآت  
ساسية اإلجتماعية والثقافية، دعم احلصول على السكن، مواضيع خمتلفة واملخططات البلدية األ

 للتنمية.
شاط اإلقتصادي مثل هي النفقات املوّجهة لدعم النّ عاانت اإلستثمار املمنوحة من قبل الّدولة: إ ➢

 حساابت التخصيص اخلاص وخفض نسب الفوائد.

املؤرخ  148-09اّدة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم حسب نص امل النفقات األخرى ابلرأمسال:   ➢
واملتعلق بنفقات التجهيز، يتم توجيه العمليات برأس املال للتكفل بتبعات  2009ماي  02يف 

اخلدمة العمومية و الربامج اخلاصة املقررة من قبل الّدولة غري املؤهلة للتسجيل يف مدّونة 
 التخصيص حساابت نفقات األخرى برأس املال عن طريقويتم تنفيذ ال العموميةاإلستثمارات 

 . )شروط دفرت أساس على( التعاقد  طريق  عن أو اخلاص

واملتعلق بنفقات  1998جويلية  13املؤرخ يف  227-98نص املاّدة الثانية من املرسوم التنفيذي ا أمّ          
 التجهيز للّدولة، فقد حصر هذه األخرية يف:

اإلدارات املتخصصة واملؤسسات اليت تتمتع للّدولة اليت تنفذها الوزارات و  ينفقات التجهيز العموم -
 ابإلستقالل املايل؛

 ؛2نفقات التجهيز العمومي املتصلة ابمليزانيات امللحقة للربيد واملواصالت -
 نفقات التجهيز العمومي اليت تنفذها املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ -
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 يت تنفذها اجلماعات اإلقليمية ) الوالية والبلدية(؛نفقات التجهيز العمومي ال -
لمؤسسات العمومية ل وأالتخصيصات وإعاانت التجهيز من ميزانية الّدولة املوّجهة لربامج خاصة  -

 أو للتكفل ابلتبعات املرتبطة مبشاريع التهيئة العمرانية.  ذات الطابع الصناعي والتجاري

النفقات ابلرأمسال يف امليزانية العامة للّدولة و  اإلستثمار انتوإعال نفقات التجهيز العمومية سجّ ت      
ل الذي يؤذن لآلمرين ابلصرف إبستعماهلا دون حتديد ألج األعلىل احلد على شكل رخص برامج اليت متثّ 
فع وهي التخصيصات السنوية اليت ميكن األمر بصرفها نّفذ إبعتمادات الدّ ت  لصالحيتها حىت يتّم إلغاؤها، و 

      .1ويلهاأو حت

 :لإلنفاق العاماآلاثر اإلقتصادية   .2-4
ادية عديدة ميكن أن تلعبها يف شىت اجملاالت اإلقتص أّن للنفقات العاّمة أدوارا  تبيّنا فيما سبق           

معتربة من الّدخل القومي للّدول املعاصرة  تشّكل نسبةابتت  سيما وأهّناالواإلجتماعية وحىت السياسية، 
ومن أجل ضبط تلك األدوار وتوجيهها حنو  ؛مستوايت منّوها اإلقتصاديمها اإلقتصادية و نظعلى إختالف  
اجملتمعات اآلنية منها واملستقبلية، يتعنّي حتليل اآلاثر املختلفة السياسة اإلقتصادية و تطّلعات  حتقيق أهداف  
  .سيما على اجلانب اإلقتصاديال ف أوجه اإلنفاق العاماملرتتبة عن خمتل

اإلنفاق العام على بعض املتغرّيات  ايف املتقّدم من النقاط أهم اآلاثر املباشرة اليت يرتبهنستعرض           
، وكذا على توزيع الّدخل أو ابألحرى أثر اإلنفاق شغيلاإلقتصادية الكلية كالناتج الوطين واإلستهالك والت

 العام على طريقة توزيع الّدخل.

 : وطينالناتج ال  على اإلنفاق العام  أثر    .2-4-1
النفقات العاّمة من املكّوانت األساسية للطلب الكّلي فمن البديهي أن تؤثر يف الناتج الوطين، كون          

أو ابألحرى حجم دور الّدولة يف احلياة  كحجم اإلنفاق العام  ،غري أّن أثرها يتوقف على مجلة من احملدّدات
 كذا مستوايتنفاقية املتبعة، و اسة اإلدرجة إستجابته للسيّ اجي و مدى مرونة اجلهاز اإلنتونوعه و  اإلقتصادية،

 :يف اآليت نعرض آلاثر بعض أهم أوجه اإلنفاق العام على الناتج الوطين، النمو اإلقتصادي
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 الوطين:  جتانعلى ال  البنية التحتية  علىالعام    نفاقأثر اإل  .2-4-1-1
بيعة األثر الذي ميكن أن حيدثه اإلستثمار العام يف البنية مل تتفق تيارات الفكر اإلقتصادي حول ط           

فبني من يرى بوجود آاثر إجيابية قد حيملها اإلستثمار العام يف البنية التحتية على منو  التحتية على الناتج،
 بعكس ذلك تراوحت تلك التيارات.الناتج الوطين وبني من يرى  

 l’équivalance de ricardo-barro)الريكاردي  ئكافنظرية املذهبت يف هذا السياق،             

الذي ينجم  ،بسبب "أثر اإلزاحة"إعتبار أّن أثر اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي منعدم  إىل( 1974
عملية ما يظطره إىل التنازل عن دوره يف  ،عن توّسع القطاع العام وإستحواذه على موارد القطاع اخلاص

تم تقويضه حتت أتثري يإجيايب قد حيدثه منو اإلستثمار العام على البنية التحتية، سأي أثر  ، أي أنّ تنميةال
 .)الشكل أدانه(  1تقلص حجم اإلستثمار اخلاص الناجم خاصة عن إرتفاع معّدالت الفائدة

 . أثر اإلزاحة :  ( 1-1)الشكل                                       
 

 

 

 

 

 

 
 : املصدر

- OCDE, 50 ans de recherché en economie des transports- l’expérince acquise et les 

grands enjeux , conférence européenne des ministres des transports, Budapest,29 octobre 

2003, p 45. 

بداية يكون وضع يف ال(، i( ومعّدل الفائدة )Iالشكل أعاله يرسم العالقة بني اإلستثمار اخلاص )          
(، لكن iأين يتساوى اإلستثمار اخلاص مع اإلّدخار عند معّدل فائدة قدره ) (Mالتوازن عند النقطة )

 ( سوف ينقل الوضع التوازين من النقطةIPل القطاع احلكومي من خالل اإلستثمار يف البنية التحتية )تدخ  
(M( إىل النقطة )N مايرفع معّدل الفائدة من )(1i)  إىل(2i)  ما ينجر عنه تقلص يف حجم اإلسثمار

 
1 Mattieu caron, budget et politiques budgétaires, bréal, 2007, p 72. 
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ومتّيز النظرية اإلقتصادية بني نوعني  ؛مما يؤثر سلبا على مستوى النشاط اإلقتصادي (MQاخلاص مبقدار )
 :1من أثر اإلزاحة

طريق عها يف اإلنفاق العام عن وحيدث عندما تلجأ احلكومة إىل متويل توسّ  أثر اإلزاحة غي املباشر: ّوالً.أ
، ما يدفع إىل إىل إرتفاع معّدالت الفائدة -يف ظل ثبات املعروض من رؤوس األموال -اإلقرتاض، مايؤدي

 تقليص حصة اإلستثمار اخلاص يف اإلقتصاد؛

حيث أّن إرتفاع حجم اإلنفاق العام سيرتافق على األرجح مع إخنفاض يف أثر اإلزاحة املباشر:  اثنياً.
، فتوسع آين خلاص، حتت أتثري توقعات األعوان اإلقتصاديني اليت تتسم ابلّرشادةاإلستهالك أو اإلستثمار ا

 .مستقبال    املالية  يف اإلنفاق العام يعين حتما مزيدا من األعباء

أّن إستثمارت البنية  أتييدا نظراي "ألثر اإلزاحة"، إذ اعتربت مناذج النمو النيوكالسيكية تضيف و          
لتناقص الغلة كغريه  ا  وخاضع ا  ت دالة اإلنتاج، و أّن أثرها على النمو سيكون مؤقتأحد مدخالالتحتية تعد 

، إنطالقا من فرضية أّن إرتفاع معّدالت الفائدة يؤّدي إىل إرتفاع املستوى العام من عوامل اإلنتاج األخرى
 .2يف حلقة مفرغة دخل اإلقتصادلألسعار ما من شأنه أن يرفع أكثر مّعّدالت الفائدة، األمر الذي قد ي  

، إاّل أّن هناك العديد من الذي بنيت عليه مقاربة "أثر اإلزاحة" على الرغم من حجية الطرحلكن         
 ومن بينها: ،اإلنتقادات اليت وّجهت له

أّن معّدل الفائدة قد اليكون هو احملدد الوحيد ملستوى اإلستثمار اخلاص، حيث ميكن ملتغرّيات من  -
 أن تؤثر على قرارات اإلستثمار؛  العائد املتوقع و ستقبلي  املقبيل الطلب  

إنتهاج ددة ومقيدة مثل التشغيل الكامل و إّن حدوث أثر اإلزاحة مرتبط بتوافر ظروف إقتصادية حم -
 سياسة نقدية حيادية؛

قد يكون إحالل اإلستثمار اخلاص عن طريق اإلسثمار العام حتمية  ،"كينزية"من وجهة نظر  -
 ما يف حال فشل القطاع اخلاص عن آداء األدوار املنوطة به؛لإلقتصاد، السي

 

 

 
1 Eric Devaux, finances publiques, Bréal, 2002, p 16 . 
2 Xaffier Greffe,  pricipe de politique économique, economica, paris, 1989, p 156 . 
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 Barro) السيما "منوذج ابرو" 1ترى مناذج النمو الّداخلي ،ةالسابق وجهة النظريف مقابل     
قد تكون له ) على عكس اإلنفاق العام اإلستهالكي( البنية التحتية  أّن اإلستثمار العام يف، (1990 2

 رصيد اإلقتصاد من يف صورة زايدة يفما حيدثه من آاثر مباشرة من خالل النمو،  ىآاثر بعيدة املدى عل
، ومن آاثر غري مباشرة من خالل ما حتدثه توفري فرص العمل وتشغيل املعّطل من املواردو  جعوامل اإلنتا 

خلاص القطاع اإنتاجية زايدة  صورة يف ))3externalitésاإلستثمارات يف البنية التحتية من خارجيات
وعوائد رؤوس األموال اخلاصة عرب ما حتدثه من تسهيٍل إلنتقال مدخالت وخمرجات العملية اإلنتاجية 

 .تثمارواإلتكاليف املعامالت  ل  ، وختفيضٍ واخلدمات والسلع الوسيطية

نمو القة بني اإلستثمار العام يف البىن التحتية والدة اليت تناولت العضيف بعض الّدراسات الرّائت            
واليت تناولت تطّور  (R. Musgrave)دراسة لو  هلذا الطرح، من أبرز هذه الّدراسات،اإلقتصادي أتييدا 

األمهية اليت  الّدراسة أابنت عن، 1963-1890النفقات العامة يف بعض الّدول الرأمسالية خالل املدى الزمين 
   1989) أعمالمّث إّن  ؛تنمية االقتصاديةلعملية اليف املراحل األوىل العام مسايل أحيتلها التكوين الر 

Aschauer ) يف سبعينات القرن العشرين، يف اإلقتصاد األمريكي  نتاجيةتراجع اإلحبثت يف أسباب  اليت
أّن إخنفاض اإلستثمار العام يف البىن التحتية أثّر سلبا على إمجايل إنتاجية العمل يف اإلقتصاد  ت إيلخلص

يف إنتاجية   %0.39 زايدة بقيمة تؤدي إىل مستوى البنية التحتيةيف  %1بقيمة األمريكي، ووجد أّن زايدة 
شري إىل أّن اإلنفاق العام على البنية األساسية من العوامل اهلامة احملددة ملعّدالت ، ما ي  4القطاع اخلاص

 .النمو

أّكد  حني ( Aschauer)ليدعم ما توصل إليه  ،1994جاء تقرير البنك الّدويل عن التنمية لعام و         
...اإلتصاالت السلكية ادي فهي إذن عجالتهإن مل متثل حمرك النشاط اإلقتصأّن "البنية األساسية 

ابلنسبة  والاّلسلكية والكهرابء واملياه تستخدم يف العملية اإلنتاجية لكل قطاع تقريبا، وأّن النقل ميّثل مدخال  

 
 مّيزت مناذج النمو الّداخلي بني اإلنفاق العام املنتج واالنفاق العام غري املنتج.  1

 :أنظر 2

-Barro. R,  Gouvernment spending in a simple model of endegeneous growth , Journal of political 

economy ,1990,vol.98, n° 5, part 2 )the problem of development ; aconference of the institue for the study 

of free systems(, oct 1990, pp 103-125. 

-Barro, Robert J, Xavier Sala-i-Martin, Public Finance in Models of Economic Growth , 

The Review of Economic Studies, Volume 59, Issue 4 ,Oct 1992,  pp  645-661 . 
3 Ahmed Zakane, l’inpact des depenses d’infrastructures sur la croissance en algerie, une approche 

en series temporelles multi variees (var) , Les Cahiers du CREAD n°87 /2009, p 31 . 
مطابع األهرام التجارية،  مجهورية مصر  الطبعة األوىل، تقرير عن التنمية يف العامل ) البنية األساسية من أجل التنمية(، البنك الّدويل،  4

 . 26 ص، 1994، العربية
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ر وحسب، ولكّنهم ات البنية األساسية لإلستهالك املباشلكل سلعة أساسية، واملستخدمون اليطلبون خدم
 .1"إنتاجيتهم  يطلبوهنا كذلك لرفع  

إىل الّدور الكبري الذي لعبه اإلنفاق العام على البىن التحتية يف حتفيز  جتدر اإلشارةيف األخري،          
البنك الّدويل يف مارس  أشاريف هذا السياق ، 2008معّدالت النمو اإلقتصادي بعد األزمة املالية لعام 

من جممل عمليات اإلنعاش اإلقتصادي  %22إىل أّن اإلنفاق العام على البنية التحتية شّكل حنو  ،2008
 .يف اإلقتصادايت النامية  %64يف اإلقتصادايت املتقّدمة، و  

  الوطين:  ناتجعلى ال التحويلي  العام  نفاقأثر اإل  .2-4-1-2
 تحويلية اليت تؤّديها احلكومات إىل:م املدفوعات الإمجاال، ميكن تقسي           
التأمينات على البطالة، وخدمات من قبيل الرواتب واملعاشات و   :التحويالت النقدية والعينية لألفراد  ّوالً.أ

الرعاية الصحية والتعليم وغريها واليت يف العادة تكون على صلة وثيقة بربامج الرفاهية اإلقتصادية اليت تلتزم 
، على الناتج الوطينآاثرا  مباشرة وأخرى غري مباشرة ، وهلذا النوع من اإلنفاق التحويلي ا احلكوماتهب

يف  فقريةالفئات الزايدة دخول فالتحويالت النقدية اليت عادة ما يغلب عليها طابع اإلعاانت إمّنا تؤّدي إىل 
فإّن  احلّدية لإلستهالك عادة ما تكون مرتفعة كون ميوهلاو اجملتمع وابلتايل الّرفع من قدرهتا على اإلستهالك، 

يف  لسلع األساسية.على ا احلاصلة يف الطلبزايدة حتفيز األداة اإلنتاجية ملقابلة الإىل بدوره يؤدي س ذلك
جتماعي الغىن للمجتمع  ذات السياق فإّن رفع القدرة الشرائية هلذه الفئات سينعكس يف صورة إستقرار إ

  .إلقتصادية بصفة خاصة  ، وللممارسة اككل عنه

في ف ،كخدمات الصحة والتعليم والتأمينات اإلجتماعية وغريها  العينيةاالجتماعية  التحويالتأما               
سهم يف ت  على املديني املتوسط والبعيد، فهي ويظهر على الناتج الوطين غري مباشر  أثرالغالب يكون هلا 

قدرهتم  ما ينعكس إجيااب على، خول احملدودةمن ذوي الدّ  اد اجملتمعألفر  تنمية القدرات الذهنية واجلسدية
على الناتج  العينية  الشكل املوايل يوّضح آلية أتثري النفقات اإلجتماعية .العمل واإلنتاجاإلبتكار و  على

 الوطين:

 

 

 
 . 25 ، صمرجع سبق ذكره تقرير عن التنمية يف العامل ) البنية األساسية من أجل التنمية(،  البنك الّدويل،  1
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 . أثر النفقات اإلجتماعية على الناتج الوطين  :( 2-1)  الشكل
 
  

 الثقافة                                                 اإلنسان                                              السكن
 
 
 

 التأهيل                      الوعي                 الكفاءة                                
 
 
 
 
 

الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطّباعة،  ، اقتصادايت املالية العامة حممد طاقة، هدى الغراوي،  املصدر:
 . 63، ص  2010، األردن -عمان

يفوق فيه اإلنفاق على القطاعات اإلجتماعية نظريه يف ابقي   اليت  ،ضيف واقع الّدول اإلسكندانفيةي           
لنفقات اإلجتماعية على الناتج أتييدا عمليا لآلاثر اإلجيابية ل ،الّدول األوربية منذ سبعينات القرن العشرين

االيت يعزى جانب مهم يف  جنحت يف حتقيق ما مسي "املعجزة اإلقتصادية الشمالية"الّدول الوطين، هذه 
على درجة  )أنظمة التقاعد، الصحة( برامج للحماية اإلجتماعيةصياغة يف  هذه الّدول حجنا  إىل ،حتقيقها

   .1واطنيهاأسهمت يف رفع إنتاجية م عالية من التطّور

اليت متنحها احلكومات للمؤسسات اإلنتاجية إّما هبدف دعم اإلعاانت  وهي: اإلعاانت اإلقتصادية اثنياً.
، أو هبدف احلفاظ على أسعار بعض أنواع إن يف السوق الوطنية أو الدولية إنتاجيتها وزايدة تنافسيتها

هذه  ذوي الّدخل احملدود،تمع من ، وجعلها يف متناول بعض فئات اجملعند مستوايت مرغوبة لع السّ 
 :2تتخذ عّدة أشكال  اإلعاانت اليت يكون هلا أثر إجيايب مباشر على اإلنتاج الوطين

 
1 Giuliano Bonoli, fabio Bertozi,  les nouveaux defit de l’etat social, première édition,  presse 

polytechnique et universitaires romandes, lausanne, 2008, p  3. 
 . 77-75 ، ذكره، ص ص مرجع سبقحمرزي حممد عباس،  2

 التعليم  الصحة 

 زايدة 

 ؤثر على العمل الذهين واجلسمي لإلنسان تس

 زايدة إنتاجية العمل 

 . اونوع    كما  زايدة اإلنتاج الوطين
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 إعاانت إستغالل هدفها حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار؛ -
تفادي إعاانت حتقيق التوازن وتغطية العجز، ومتنح للمؤسسات واملرافق ذات املنفعة العامة هبدف  -

 توقفها عن النشاط؛
 إعاانت التجهيز، وهدفها دعم قدرات املؤسسات اإلنتاجية على اإلستثمار؛ -
إّما تشجيع املنتجني احملليني على تصدير منتجاهتم، أو تشجيع ، وهدفها إعاانت التجارة اخلارجية -

 .إسترياد منتجات وخدمات بذاهتا تليب اإلحتياجات اإلقتصادية أو اإلجتماعية حمليا

     :1الوطين  ناتجعلى ال العسكري  نفاقأثر اإل  .2-4-1-3
النمو ابلعالقة بني اإلنفاق العسكري و   تستقر النظرية اإلقتصادية على وجهة نظر واحدة فيما يتعّلقمل              

للتوسع يف اإلنفاق العسكري على أو إنكماشية بوجود آاثر سلبية  هناك من يرىفمن جهة اإلقتصادي، 
التوسع يف اإلنفاق العسكري من ينجر عن  قد ، ما أمّهها لعلّ  تصادي وذلك العتبارات عديدةاإلقالنمو 

ار هذه أسع إرتفاع ما يؤّدي بدوره إىلحتويل لبعض عناصر اإلنتاج من القطاع املدين إىل القطاع العسكري 
 مع تكلفة فرصة بديلة.، وهو ما حيّمل اجملتعلى إنتاج القطاع املدين سلباالعناصر وندرهتا ما يؤثر  

قد يكون لإلنفاق العسكري أثر سليب على ميزان املدفوعات، حيث يؤدي حتريك يف ذات السياق،           
عناصر اإلنتاج بعيدا عن القطاع املدين املنتج إىل تراجع منو الصادرات، ويف مقابل ذلك حيفز إعتماد 

قد يفاقم عجز ميزان وهو ما ا  للواردات منو  ،خلارجعلى ا -السيما يف الّدول النامية–الصناعات احلربية 
إّن سعي القطاع العسكري إىل أمتالك التكنولوجيا احلديثة قد يؤّدي به إىل ف، يف ذات السياق املدفوعات،

يف البحث والتطوير على  ر سلبا  والتكنولوجية، ما يؤثّ  ستحواذ على مقّدرات اجملتمع املادية والبشريةاإل
  ولة وموقعها التكنولوجي.  وابلتايل على تقّدم الدّ  القطاع املدين

 ،يف مقابل اإلجّتاه القائل بوجود عالقة سلبية بني اإلنفاق على القطاع العسكري والنمو اإلقتصادي         
توفري ، ليس أقلها أمهية آاثر إجيابية عديدة تسهم يف حفز النمو اإلقتصادي وجود هناك من يؤّكد على

 من خالل إجياد بيئة أعمال مستقرة ،اإلقتصاديةلممارسة الضروريني لجية واألمن الداخلي احلماية اخلار 
النفقات العسكرية يف  قد تسهم كما  ؛اإلستثمار األجنيبرؤوس ألموال و  شّجع اإلستثمار احمللي وجتتذبت  

 
 نظر:أ 1

- Aviral Kumar, A. P. Tiwari, Defence Expenditure and Economic Growth:Evidence from 

India,  Journal of Cambridge Studies, Vol. 5, No.2-3, 2010,  pp, 118-119 . 

- Fonds monétaire international,  les dépenses publiques improductives- analyse pragmatique de l’action 

des pouvoirs publics, série des brochures n°48-f, washington, 1996, pp 25-26. 

- Ramesh chandra das, handbook of military expenditure on économic and political resources, IGI 

Global, united states of America, 2018, pp 274-275. 
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واملوانئ  رق املطارات والط من قبيل أومنشآت اليقتصر إستغالهلا على اجلانب العسكريإنشاء صناعات 
 .غري مباشرة أوة ر إن بصورة مباش وابلتايل اإلنتاج الوطين تدعم إنتاج القطاع املدينوالشك اليت و ، وغريها

 ، فهو رأي تدحضه جتاربأّما القول إبمكانية وجود أثر سليب لإلنفاق العسكري على التقّدم التكنولوجي
      ديثة من الصناعات احلربية إىل القطاعات املدنية.من الّدول اليت إنتقلت فيها التكنولوجيات احل  العديد

 :أثر اإلنفاق العام على اإلستهالك  .2-4-2
عن ذلك اجلزء  األّوليعرب ز هنا بني إستهالك األفراد واإلستهالك احلكومي أو العمومي، حيث منيّ   

الك مرتبط ابلدخل من من الّدخل الذي ينفقه الفرد من أجل احلصول على السلع واخلدمات، وألّن اإلسته
جهة وألّن توزيع الّدخول خيضع حلتمية التفاوت بني خمتلف فئات اجملتمع من جهة أخرى، فإّن إحتمال 

إنفاقها من خالل  اتفإّن تدخل احلكوملذا ، أمر واردوجود فئات جمتمعية غري قادرة على اإلستهالك 
 .وابلتايل قدرهتا على اإلستهالكات  لفئتلك ارفع القدرة الشرائية ليصبح حتمية من أجل    العام

فهي مباشرة أّما األوىل ، من زاويتنياخلاص  ياإلستهالكلب الطّ مستوايت ؤثّر اإلنفاق العام على ي  
 وّجهلألفراد ي يوفر دخوال   ،معاشات أو ريوع عمرية أجور أو ما تنفقه الّدولة يف شكل مرتبات أوتتمثل فيو 

فهي غري  أّما الثانية، ومتطلبات احلياة اليومية خدماتلع إستهالكية و شباع حاجاهتم من سإىل إقسم منها 
حيث أّن اإلنفاق العام على الصّحة والتعليم والسكن وبعض املرافق العاّمة األخرى يسهم يف توفري مباشرة 

تيح هلا وابلتايل ي هذه اخلدمات ابجملان لفئات اجملتمع الفقرية، ما يرفع والشك يف قيمة الدخل املتاح هلا
نفقات  اإلستهالك احلكومي، فتعرّب عنهأّما  ؛واخلدمات لع اإلستهالكيةزايدة حّصتها من السّ لإمكانية أكرب 
يف صورة معّدات ولوازم املكاتب، ولوازم صيانة  ،ضرورية لسري املرافق العامةعلى املستلزمات ال القطاع العام

وجها  آخر الستهالك األفراد،  يرى فيه بعض اإلقتصاديني هذا النوع من اإلنفاق  ،املباين احلكومية وغريها
متكنهم من احلصول على هذه السلع واخلدمات فإهّنا تقوم هي بتوفريها   فعوضا  أن تقّدم الّدولة هلؤالء دخوال  

مع ذلك فهو ابحملصلة يؤّدي إىل زايدة حجم اإلستهالك الداخلي  ،1معّينة هلم ابجمّلان أو مقابل رسوم
 الكلي.

 :  توزيع الدخل  على  العام  نفاقاإلأثر   . 2-4-3 
 رأس ،العمل األرض،) عوامل اإلنتاج الوطين على أساسالتوزيع األّويل للّدخل  راعييف الغالب الي    

وهنا يكون على الّدولة ، 2، العدالة بني شرائح اجملتمع أجور وفوائد وأرابحيف شكل ريوع و املال والتنظيم ( 

 
 .   104-103 ص -، صذكره بقمرجع س حمرزي حممد عباس، 1

 . 80-79ص ص، ، 2014 ، الطبعة األوىل، األكادمييون للنشر والتوزيع،اإلدارة املالية العامةحممد حسن القاضي،  2
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من بني وسائل و  فئات اجملتمع،حّدة التفاوت بني أصحاب الدّخول املرتفعة وابقي  أن تتدّخل للتقليل من
تيح النفقات التحويلية إمكانية أخرى، ميكن للّدولة أن تستعمل النفقات العاّمة آلداء هذا الغرض، حيث ت  

باشرة لذوي مباشرة وغري مإعاانت نقدية وعينية  تقدي إعادة توزيع الدخل بني فئات اجملتمع، يف صورة 
، فإعاانت البطالة والشيخوخة والعجز هي شكل من أشكال نقل القّوة الشرائية من الدخول املنخفضة

 .ة إىل ذوي الّدخول املنخفضةعأصحاب الّدخول املرتف

يف إعادة توزيع الّدخل بني الشرائح دور آلية اإلنفاق العام  يرسم صورة واضحة عناجلدول أدانه      
 :2013-2012ع عليها األسر يف اململكة املتحدة خالل الفرتة  اخلمس اليت تتوز 
 . 2013-2012دور اإلنفاق العام والضرائب يف إعادة توزيع الّدخل يف اململكة املتحدة   :( 1-1) اجلدول 

 اخلميسيات األسرية  الوحدة: جنيه إسرتليين 
اخلميس 

 األول 
اخلميس 

 الثاين 
اخلميس 
 الثالث 

اخلميس 
 الرابع 

اخلميس 
 امس اخل

املتوسط 
 األسري

النسبة بني نصيب  
اخلميس اخلامس 
 واخلميس األّول 

 14.7 32.108 81.284 38.697 23.069 11.952 5.536 الدخل اإلبتدائي 
 0.4 5.990 2.666 4.691 6.622 8.817 7.154 التحويالت النقدية 

 6.6 38.098 83.950 43.388 29.692 20.769 12.690 الدخل اإلمجايل 
 16.2 7.418 20.322 8.635 4.620 2.257 1.256 املباشرة الضرائب

 5.6 30.680 63.628 34.753 25.072 18.512 11.434 الّدخل املتاح 
 2.6 5.623 9.140 6.474 5.029 3.986 3.488 الضرائب غي املباشرة

 6.9 25.057 54.488 28.279 20.043 14.527 7.946 الضريبية   بعدالدخل 
 0.7 6.777 5.403 6.193 7.026 7.617 7.646 نية التحويالت العي
 3.8 31.834 59.890 34.472 27.069 22.143 15.592 الّدخل النهائي 

 املصدر: 
-www.ons.gov.uk, date de visite : 16-06-2015. 

، 2013-2012يف اململكة املتحدة يف الفرتة  بعد التوزيع األّويل للّدخل، وأعاله من خالل اجلدول         
من األسر الربيطانية( ميثل حنو مخسة   %20دخل اخلميس اخلامس من األسر الربيطانية )أغىن ضح أّن يتّ 

لعدالة ل ، وهو ما ينم عن إنعدامٍ من األسر الربيطانية( %20ضعفا  دخل اخلميس األّول ) أفقر ( 15)عشر 
من بني وسائل  -الّدولة، مستخدمة تتدّخلئات اجملتمع الربيطاين، من أجل ذلك يف توزيع الّدخل بني ف

يف توزيع الّدخل، اإلنفاق العام التحويلي النقدي وكذا العيين، من أجل احلد من حّدة التفاوت  -أخرى
عة  حنو أرباخلميس األّول من األسر الربيطانية إىلو  اخلميس اخلامسالفجوة بني حصة  تتقلصابلنتيجة 
 .جنيه بعد إعادة توزيع الّدخل  15.592جنيه إىل    5.536من   األخري، حيث ارتفع دخل  أضعاف

http://www.ons.gov.uk/


 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

34 

 

جيدر التنويه إىل أّن فعالية النفقات العاّمة يف إعادة توزيع الّدخل تتوقف على طريقة متويل هذه      
ائب املباشرة، سيما ضر النفقات، حيث تكون الفعالية أكرب إذا إعتمدت الّدولة يف متويل نفقاهتا على ال

ولة عن طريق الضرائب غري إذا مت متويل نفقات الدّ  ، لكنا تصيب الدخول املرتفعةمنها كوهن التصاعدية
واليت عادة ما ترتفع حصة أو الضرائب النسبية اليت التراعي املقدرة التكليفية للمكلف هبا، املباشرة 

 دي إىل مزيد من التفاوت يف توزيع الدخل. ذلك قد يؤ نّ إف  ،أصحاب الدخول املنخفضة يف حصيلتها

 :شغيلعلى التأثر اإلنفاق العام    .2-4-4
تعين إمكانية إستخدام نفقات الّدولة أو إيراداهتا أو اإلثنني   ،املالية العاّمة الوظيفية يف مفهوم "كينز"          

كانت البطالة واحدة من   معا من أجل حتقيق أهداف إقتصادية مرغوبة أو تاليف أخرى غري مرغوبة. وملّا
من منظور   –واليت ترجع يف الغالب إىل قصور يف الطلب الكلي  اإلقتصادية غري املرغوبةاملشكالت 

 .ن أهداف السياسة اإلنفاقيةم  ا  واحد   احلد من تفاقم هذه الظاهرةفقد ابت    ،-كينزي

ل إىل إنتهاج سياسة إنفاقية العمل، عادة ما تعمد الّدو  ومن أجل زايدة فرصيف فرتات الكساد          
تتيح كفيلة بتحقيق اإلنعاش اإلقتصادي إّما من خالل تقدي إعاانت وحتفيزات إقتصادية للمنتجني توسعية  

كالطرق مشروعات األشغال العمومية والبنية التحتية   ، أو من خالل إطالقهلم فرص التوّسع واإلستثمار
اب أعداد معتربة من اليد العاملة، يف حني جتد عديد ى إستيعاليت تعرف بقدرهتا علالسدود...واملطارات و 

إلمتصاص العرض املتزايد من اليد العاملة سيما من  -غري مرغوب–الّدول النامية يف القطاع اإلداري مالذا 
، فعلى سبيل املثال يشّغل القطاع يف إضافيا على موازانهتا ئايشّكل عب خرجيي اجلامعات واملعاهد، وهو ما

من  %9.8من إمجايل العمالة، و ويدفع حنو   %40و  %14الشرق األوسط ومشال إفريقيا مابني دول 
 ، أّماالناتج الّداخلي اخلام يف صورة أجور ومرتبات وهي أعلى نسبة يف العامل حسب تقديرات البنك الّدويل

  %16 التشغيل بني يف دول منّظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية فقد تراوحت مسامهة القطاع العام يف
 .20051كأعلى حد يف إسلندا العام    %37كأدىن حد يف أملانيا و  

آليات ؤثّر اإلنفاق العام بصورة غري مباشرة على التشغيل، من خالل ، ميكن أن ي  إضافة إىل ماسبق        
بعض ما تلجأ إليه  ،عم املختلفة اليت هتدف إىل أتمني الوظائف ومحايتها يف القطاع اخلاص، ومن بينهاالدّ 

من أجل محاية مستوايت  احلكومات من شراء للسلع واخلدمات اليت ينتجها أو يقّدمها املتعّهدون اخلواص
 .2على خلق مناصب عمل جديدة  لديهم ورمبا تشجيهمالعمالة  

 
1 OECD,  Employment in Government in the Perspective of the Production Costs of Goods and 

Services in the Public Domain, gov/pgc/pem(2008)1 28-Jan-2008, p 13 
 دس الناتج الّداخلي اخلام من أجل دعم التشغيل يف القطاع اخلاص. تنفق دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية حنو س   2
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 ملؤقتةالسياسات ا من خاللإن  ،يف حماربة البطالة هاما   فإّن لسياسة اإلنفاق احلكومي دورا   إذا           
  السياسات اهليكلية من خالل أو  ،جتاوز فرتات الكسادإنعاش اإلقتصاد و إىل  اليت هتدف يف العادةالظرفية 

من خالل التوسع يف إقامة مشاريع البنية التحتية  الرّامية إىل إعادة تصحيح مسار اإلقتصاد يف جممله،
ات مؤسساتية داعمة )إصالح سوق العمل، لنشاط القطاع اخلاص واملرتافقة مع إصالح واحملّفزة الّداعمة

ب خمصصات اإلنفاق العام اد ملنع تسرّ ري ، إجراءات للحد من اإلستقوانني العمل، التأمينات على البطالة
 أدانه: (3-1)  ، وهو ما يربزه الشكل...(إىل اخلارج

 . موقع سياسة اإلنفاق احلكومي ضمن سياسات مكافحة البطالة : (3-1)  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دراسة تطبيقية قياسية لنماذج   -اآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي وليد عبد احلميد عايب،  املصدر:
 . 162ص ، 2010مكتبة حسن سعد العصرية، بريوت لبنان،  ،  التنمية 

 

 

 السياسات الظرفية  ش النشاط اإلقتصادي )سياسة اإلنفاق الحكومي( سياسات إقتصادية كلية من أجل إنعا

إنفاق حكومي   سياسة

 نشطة غير

 يةمداخيل تعويض  تعويضات العاطلين 

 تخفيض معدّل النشاط  تخفيض عرض العمل 

 صيغة التأمين على البطالة

 صيغة الدّعم

 سياسات اإلنفاق الحكومي للتشغيل

 سياسة إنفاق حكومي نشطة 

 تخفيض عمر التقاعد تمويل إجراءات التقاعد المبكر 

تدعيم النمو 

عن طريق 

 التوظيف

 إنفاق لصالح اإلدارات العمومية لتوظيف العمال

 اإلنفاق لصالح التكوين المهني 

 المساعدة على إنشاء مناصب الشغل 

 إجراءات داعمة نقدية من أجل تخفيض تكلفة العمل 

 ؤسسات سياسات تهدف إلى إنشاء الم

سياسات  

مكافحة  

 البطالة 

السياسات  

 الهيكلية 

 المشروعات العامة  سياسة العرض

 صالح سوق العمل إ

 قانون العمل 
 عقد العمل 

 األجر القاعدي إصالحات مؤسساتية
 التأمين ضد البطالة 

 مرونة السوق 



 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

36 

 

 يف إنعاش اإلقتصاد: ودورها السياسة اإلنفاقية للّدولة  -ثالثبحث الامل
مون املبوادئ الويت اسوتقرت عليهوا نظريوة اإلقتصواد الكلوي بعود أزموة الكسواد الكبوري، إمكانيوة إسوتخدام           

تقلبوات    إعوادة اإلسوتقرار القتصواد دولوة موا يعواينعناصر املوازنوة العاموة ) اإليورادات والنفقوات العاموة( هبودف  
 عن منطقة الركود.بعيدا     هحتريكيف مستوايته التوزانية، أو  غري عادية

مسووووتوايت  النوووواتج القووووومي، العمالووووة و   موووون قبيوووول  كّليووووةالتووووأثري إجيووووااب يف متغووووريات  ابت ابإلمكووووان    لقوووود 
مون  إدارة الطلوب الكلوي )هبودف  األسعار وغريها من خالل عمل اآللية الضوريبية أو مون خوالل النفقوة العاموة  

ن موووون حتقيووووق التشووووغيل الكاموووول  مي    صووووحيحٍ   ( علووووى حنوووووٍ   خووووالل التووووأثري يف أحوووود مكووووّوانت الطلووووب الكلووووي كووووّ
 واإلستقرار اإلقتصادي.

 مفهوم السياسة اإلنفاقية: .3-1
مووون خوووالل التعووواريف العديووودة الوووويت  السياسوووة اإلنفاقيوووة واحووودة مووون أدوات السياسوووة املاليووووة، وعليوووه و            

ا" دراسووة حتليليووة للنشوواط املووايل يف القطوواع    ةلعامووّ أعطتهووا أدبيووات املاليووة ا للسياسووة املاليووة، والوويت موون بينهووا، أهنووّ
العوووام وموووا يسوووتتبع هوووذا النشووواط مووون آاثر ابلنسوووبة ملختلوووف القطاعوووات اإلقتصوووادية يف البلووود متضووومنة تكييفوووا  

  1إلقتصواد الوووطين..."حلجوم االنفواق العوام ومصووادر االيورادات العاموة بغيووة حتقيوق أهوداف معّينووة كوالنهوض اب
ة( مون أجول تشوجيع اإلسوتهالك واإلسوتثمار، أي   أو أهّنا" إستخدام امليزانية )اإليرادات العاّمة والنفقوات العاموّ

املتعموودة املتصوولة مبسووتوى ومنووط  جمموعووة السياسووات واإلجووراءات املدروسووة و   متثوول، أو كوهنووا  2الطلووب احمللووي"
  ؛ت الويت حتصول عليهوا مون انحيوة أخورىهيكول اإليوراداو مبستوى و   به احلكومة من انحية اإلنفاق الذي تقوم

  اجلوواري  ووأ  سوتثمارياإلالسياسووة اإلنفاقيوة للّدولووة، تشوري إىل اسوتخدام بوورامج اإلنفواق العووام  ميكون القوول أبّن  
  يف متغوووريات اإلقتصووواد الكلوووي مثووول النووواتج القوووومي، العمالوووة، اإلسوووتهالك، اإلسوووتثمار  مووون أجووول التوووأثري إجيوووااب  

ا   ، وموون بووني عواموول  يف فوورتات الركووود  مووا  إقتصووادأو إلنعوواش  اإلقتصووادي  حتقيووق اإلسووتقرار  هبوودف  وغريها...إمووّ
تنفيوووذها    آليوواتالنفقووة وحجمهووا و   أخوورى، تتوقووف فعاليووة النفقووة العامووة يف إحووداث اآلاثر املرغوبووة علووى نوووع

 ومصادر متويلها.

 

 

 
 

، اإلطااار العااام وأثرهااا يف السااوق املااايل ومتغااّيات اإلقتصاااد الكلااي-السياسااات اإلقتصااادية ملوسووي،نوزار كوواظم اخليكوواين، حيوودر يووونس ا 1
 .24، ص 2014 الطبعة الثانية ، اليازوري، األردن،

2 
Matthieu Caron, Budget et politiques budgétaires, op cit, p 32 . 
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 :الفّعالة متطلبات إعداد السياسة اإلنفاقية  .3-2
لوووة يف مجلوووة مووون احملوووددات والعوامووول السياسوووية  أّن إعوووداد سياسوووة إنفاقيوووة انجحوووة وفّعالوووة داّ   ال شوووكّ            

احلسووووبان العديوووود موووون  األخووووذ يف  ينبغووووي علووووى صووووانعي السياسووووات اإلنفاقيووووة  واإلداريووووة واملؤسسوووواتية، وعليووووه  
   :1ةيلاإلعتبارات اليت من املمكن أن توّضحها اإلجاابت عن حزمة األسئلة التا

موووا هوووي اخليوووارات املتاحوووة أموووام احلكوموووات مووون أجووول متويووول نفقاهتوووا، أخوووذا بعوووني اإلعتبوووار الوووّدورات   -
مصوادر اإليورادات العامووة  توؤثر سولبا علوى  اإلقتصوادية والعديود مون العوامول األخورى الويت موون شوأهنا أن  

 احلالية؟؛
فضوول هلووا أن تتوقووف عوون  هوول هنوواك سوولع أو خوودمات يتعوونّي علووى احلكومووة، ميكنهووا أو يكووون موون األ -

، أو علوووى العكوووس مووون ذلوووك إنتاجهوووا بكّميوووات أكثووور؟ ويف هوووذه  إنتاجهوووا أو إنتاجهوووا بكّميوووات أقووول
 احلالة، أبي كّميات؟ وهل ابإلمكان ختفيض تكاليف إنتاجها، وكيف يتّم ذلك؟؛

يوة،  هل هناك سولع أو خودمات يتعونّي أو يكوون مون األفضول للحكوموة إنتاجهوا وأو تقودميها؟ أبي كمّ  -
 أبي وسائل وأبي تكلفة؟؛

ختفويض حجمهوا    ،نفقات حتويلية إجتماعية أو إقتصادية، ميكن أو ينبغي للحكومة إلغاؤهوا  توجد هل  -
 أبي نسبة؟ ووفق أي إعتبارات؟ وأبي تكلفة؟؛أو زايدهتا؟ 

هوول هنوواك نفقووات حتويليووة إقتصووادية أو إجتماعيووة جديوودة ميكوون زايدة حجمهووا؟ ووفووق أي إعتبووارات؟   -
 تكلفة؟؛ وأبي

ميكووون    هووول ابإلمكوووان أو مووون الواجوووب أو مووون احملبوووذ، تغيوووري هيكووول مصوووادر اإليووورادات احلاليوووة؟ كيوووف -
 ؟ وما أثر ذلك على حجم اإليرادات العاّمة؟؛ذلك

ة - ة موع اإليورادات العاموّ ، أو أن  ؟هل من املمكون أو ينبغوي أو مون األفضول، أن تتسواوى النفقوات العاموّ
، أو على العكس من ذلك أبن يكون هنواك عجوز  ؟النفقات العامة  يكون هناك فائض لإليرادات عن

يف املوازنة العامة للّدولة؟ ماهو مبلغ الفرق بني النفقات العامة واإليرادات يف حالوة العجوز أو يف حالوة  
 الفائض؟ ما هي آلية متويل العجز، أو كيف وأين سيتم صرف الفائض؟.

قود ترسوم اخلطووط العريضوة لبنواء سياسوة إنفاقيوة فّعالوة    ،سوئلة السوابقةإّن اإلجابة الدقيقة عن مجلوة األ          
ةأبهوووداف واضوووحة، غوووري أّن الرتكيوووز   حجمهوووا وأوجوووه    ،مصوووادر متويلهوووا، أنواعهوووا،  فقوووط علوووى النفقوووات العاموووّ

 
1 André Bernard, politique et gestion des finances publiques Québec et canada,  presses de l’université 

du Québec, 1992, pp  6-7. 
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صرفها قد ال يكون كافيا، وهو ما حيتّم علوى صوانع السياسوة اإلنفاقيوة األخوذ بعوني اإلعتبوار إعتبوارات أخورى  
 قبيل:من 

 األعوان اإلقتصاديني: سلوكل  السليم  عتوقّ ال  .3-2-1
ع السوليم لسولوك خمتلوف األعووان اإلقتصواديني علوى  يقتضي إعداد سياسة إنفاقية انجعة وفّعالة، التوقّ          

ي، ابلووووّرغم موووون صووووعوبة ذلووووك السوووويما يف ظوووول الديناميكيووووة الوووويت ابتووووت تطبووووع اإلقتصووووادايت   املسووووتوى الكلووووّ
ابإلعتمواد علوى منواذج قياسوية إقتصوادية   أّن اإلستغالل األمثل لكافة البياانت واملعطيات املتاحة  املعاصرة. إالّ 
وضوومن إطوار موا ابت يصووطلح علوى تسوميته    كليوة رشويدة عوامول مون شووأهنا أن  ،  " نظريوة التوقّعوات الرشوويدة"بوو
تقبال ، وهوو موا مون شوأنه أن  والتنبوؤ ابجتاهوات تغوريه مسو   تفسوري سولوك األعووان اإلقتصواديني آنيوا تساعد على

   يتيح لصانع السياسة اإلنفاقية إمكانية صياغة برامج لإلنفاق العام إستنادا  إىل معطيات دقيقة.
نظريووة    فووإّن أمهيووة   "Neil Wallace " و"   Thomas J. Sargent"  1موون وجهووة نظوور         

بوه النظريوة اإلقتصوادية مون كوون أّن تعظويم  "التوقّعات الرشيدة تنبع من جهة، من كوهنا تتالءم مع موا جواءت  
ا آداة فّعالووووة لتوضوووويح اآلاثر    ،املنفعووووة هووووو مووووا حيكووووم تصوووورفات األعوووووان اإلقتصوووواديني، وموووون جهووووة أخوووورى أهنووووّ

اإلقتصووادية وكووذا املوودى الووزمين املتوواح ملختلووف األعوووان اإلقتصوواديني  موون أجوول التنبووأ هبووا،    ياسووةاملسووتقبلية للسّ 
قتصادية املطبقة خالل مدى زموين معونّي ككوم مون املعطيوات والبيواانت الويت تسوتعمل  حيث تعترب السياسة اإل

من أجل التنبؤ بسولوك املتغورّيات اإلقتصوادية والعالقوات الويت مون املتوقوع أن تنشوأ بيونهم مسوتقبال، وعليوه فوإن  
إلقتصووواديني  أي تعوووديال ت قووود تطووورأ علوووى السياسوووة اإلقتصوووادية مووون شوووأهنا أن تغووورّي مووون توقّعوووات األعووووان ا

    وابلتايل سلوكهم يف املستقبل.
ع يف اإلنفوواق العووام موون أجوول حتريووك اإلقتصوواد          يف هووذا السووياق وعلووى إفوورتاض أّن احلكومووة قووررت التوسووّ

بعيوودا  عوون منطقووة الركووود واحلوود موون البطالووة، فووإّن هووذ اإلجووراء موون شووأنه أن ينقوول منحووىن الطلووب الكلووي إىل  
ال تتسوووم ابلرشوووادة، فهوووم يعرفوووون أّن إرتفووواع الطلوووب  اليموووني )الشوووكل أدانه(، يف  املقابووول وألّن توقعوووات العموووّ

، وكرّدة فعل مون جوانبهم فهوم  2pإىل    1pمن    العام لألسعار  ىالكلي من شأنه أن يؤّدي إىل إرتفاع يف املستو 
سياسووة    ة، األموور الووذي حيوود موون فعاليوو 2AS  إىل اليسووار  1AS  سوويطالبون برفووع أجووورهم ماينقوول منحووىن العوورض

 .2التوسع يف اإلنفاق العام، أو ما يسّمى "فرض عدم فعالية السياسة"

 
1 Thomas J. Sargent and Neil Wallace, rational expectations and the theory of economic policy, 

Working  Papers N° 29, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1974, pp 209 -  210. 
مكتبة حسن سعد ،  دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية -اآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكوميوليد عبد احلميد عايب،  2

 .190 ص ، 2010 ، العصرية، بريوت لبنان 
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 . لسياسة اإلنفاق احلكومي التوسعيةاملتوقعة األجل  ةقصري اآلاثر  : (4-1)  الشكل
 
 
 
 
 
 
 

تطبيقية قياسية لنماذج  دراسة  -اآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي وليد عبد احلميد عايب،  املصدر:
 . 190  صحسن سعد العصرية، بريوت لبنان، مكتبة ،  التنمية 

 آلاثر الثانوية املرتتبة عن تطبيق السياسة اإلنفاقية:لاألخذ بعني اإلعتبار   .3-2-2
عن أي سياسة إنفاقية على تلك املستهدفة، بل من املرّجح أن يف الواقع التقتصر اآلاثر املرتتبة          

ومن أجل أن تكون تلك ، فعاليتهاوقد حتد من  قد تكون غري مرغوبةث السياسات العامة آاثرا  اثنوية د حت  
، فسيكون من الضروري مبا كان أن تؤخذ تلك اآلاثر املقررة األهداف بلوغدودة وال تؤثر على اآلاثر حم

 .رسم خطط بديلة لتحجيمها وأو احلد منهابعني اإلعتبار وأن ت  
قة متويل هذه األخرية، ففي يمن األحيان ترتبط اآلاثر الثانوية ألي سياسة إنفاقية توسعية بطر  ريٍ يف كث        

حال ما إذا جلأت احلكومات إىل متويل توسّعها يف اإلنفاق العام من خالل فرض املزيد من الضرائب وأو 
ايل مستوايت اإلنفاق فإّن من شأن ذلك أن خيفض من الدخول املتاحة لألفراد وابلت ،توسيع أوعيتها

اإلستهالكي هلم، األمر الذي حيد من فعالية آلية مضاعف اإلنفاق العام كما سبق اإلشارة إليه، أّما إذا مّت 
متويل النفقات العامة اإلضافية عن طريق اإلقرتاض، فكما سبق اإلشارة إليه أيضا  فإّن ذلك قد يرفع أسعار 

اخلاص ما ينجر عنه إخنفاض مستوايت اإلستثمار اخلاص حتت  تفوق قدرة القطاعالفائدة إىل مستوايت 
أتثري " أثر اإلزاحة"، ومن املسلم به أّن من شأن ذلك أن حيد من اآلاثر التوسعية املتولدة عن اإلنفاق 

  احلكومي اإلضايف.
ر خماوف حول ثاما ت   فغالبا   يف سياق متصل، وبغض النظر عن آلية متويل التوسع يف اإلنفاق العام،         

يف  حتقيق التشغيل الكامل واإلستقرار اإلقتصاديسياسة إنفاقية توسعية هتدف إىل  ترتتب عنإمكانية أن 
ع اإلقتصادي إىل الوصول ابلطلب تضخمية إذا أّدى التوسّ  إىل إحداث آاثرٍ  ،فرتات اإلنكماش أو الكساد

، وإذا كان ابإلمكان التنبؤ  تضّخمية( )حدوث فجوة الكلي إىل مستوايت تفوق مستوايت الناتج الوطين

AS2 

AS1 

AD1 

AD2 

املستوى العام  
 لألسعار 

 الّدخل 

P2 

P1 

Y 
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أدانه( ( 5-1))أنظر الشكل فإّن من شأن سياسة إنفاقية مقّيدة  ،هبذه الفجوة التضخمية على حنو دقيق
، ويف هذه احلالة يتعني مراعاة التوقيت تواجه اإلرتفاع املتوقع يف مستوايت األسعارو أن متنع حدوثها 

أثر العوامل اإلقتصادية والسياسية على توقيت واجّتاه التغرّيات ، وكذا قيةاملناسب لتعديل السياسة اإلنفا
 .1املالية

 . سياسة إنفاقية مقّيدة إلبطال الضغوط التضخمية :( 5-1)  الشكل
 
 
 
 
 
 
 

الرايض،  -، دار املريخ للنشراإلختيار العام واخلاص -الكلي  اإلقتصادجيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب،  املصدر:
 .308ص  ،1999

فعلى ، أن توّلد آاثر اثنوية حتد من فعاليتها لسياسات اإلنفاقية املقّيدةل على صعيد آخر ميكن أيضا          
يضعف س فإّن ذلكوأو رفع معّدالت الضرائب، اإلنفاق العام إفرتاض أن احلكومة قررت خفض مستوايت 

ما يؤّدي د ضغوطا من أجل خفض معّدالت الفائدة، لّ األمر الذي يو حتما  الطلب على القروض العامة، 
إىل تشجيع اإلستثمار اخلاص الذي يعّوض إنسحاب القطاع العام، وهو ماحيد ولو بصورة جزئية من فعالية 

 .2السياسة اإلنفاقية املقّيدة

 :اإلنفاقيةسياسة  الأهداف    .3-3
ومن فرتة إىل أخرى داخل  ،من بلد إىل آخرتتعدد أهداف السياسة اإلقتصادية يف عمومها وختتلف           

اإلستقرار حتقيق ، غري أنّه ومهما اختلفت أدواهتا فإّن غايتها النهائية هي لعديد اإلعتبارات البلد الواحد
 ؛تتحّرك ضمن جماالٍت مرغوبةٍ للبلد ، من خالل العمل على جعل املتغرّيات اإلقتصادية الكلية اإلقتصادي

 اإلقتصادي أو السياسات الظرفية يف جمملها الخترج عن هذا السياق.  وأهداف سياسة اإلنعاش

 
، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان، عبد العظيم حممد، دار املريخ اصاإلختيار العام واخل -اإلقتصاد الكلي جيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب، 1

 . 300 ص، 1999، الرايض-للنشر

 . 310 ص  ،نفس املرجع 2

 الطلب الكلي 

 الدخل الكلي 

 العمالة الكاملة واستقرار األسعار 

 العرض الكلي

2G-C+I 

1C+I+G 

 الفجوة التضخمية 

y 

C+I 
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ذو التوجووه الكينووزي، مووا ابت    (Nicholas Kaldor)  ربيطوواينقووّدم اإلقتصووادي ال  1960يف عووام            
والووذي حوودد موون خاللووه أربووع   (le carré magique de kldor)    عوورف بووو "مربووع كالوودور السووحري"ي  

حتقيق معّدل منو مرفوع، احلود مون البطالوة وحتقيوق التشوغيل   ، وحصرها يفاإلقتصاديةأهداف أساسية للسياسة 
يف عووووام  و   ؛، وأخووووريا  حتقيووووق التوووووازن اخلووووارجيواحلوووود موووون التضووووّخم  م يف مسووووتوايت األسووووعارالكاموووول، الووووتحكّ 

 قيم ا كمية لألهداف السابقة على النحو التايل:  (N.Kaldor  - Verdoorn)، أعطى قانون 1966

 ؛  %5ل منو الناتج الّداخلي اخلام  معدّ  -
 ؛%0معّدل البطالة   -
 ؛%0معّدل التضّخم   -
 وجب.نعدم أو م  رصيد ميزان املدفوعات م   -

(، يعرض مربع كالدور السحري، وهو عبارة عن رسم بياين رابعي األظالع، حتدد 4-1الشكل )
 (. Nicholas Kaldor)حسب  رؤوسه أهداف السياسة اإلقتصادية األربع  

 . مربع كالدور السحري:  (6-1)  الشكل
 

   

 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 : املصدر
- S.dagostino et al,  Dictionnaire de sciences economiques et sociales, breal, 2008, p 259. 

 النمو املستدام

 إستقرار األسعار
التوازن

 

اخلارجي
 

 التشغيل الكامل 

 بطالة مرتفعة

 منو ضعيف

 منو مرتفع

 بطالة مرتفعة عجز ضعيف بطالة منخفضة عجز مرنفع

 بطالة منخفضة

A 

B 

a

’ 

c 

b d D 
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ّل  د  أكثوور إنتظامووا   وشووكله  (  ABCDمووا كانووت مسوواحة املربووع أكوورب )املربووع  كلّ   ”Kaldor“حسووب            
وجنحوت يف بلووغ    أّن السياسات اإلقتصادية املنتهجوة فّعالوةو   ذلك على أّن إقتصاد البلد املعين يف حالة جّيدة

)املربّوع    تتنواقص هوذه الفعاليوة كّلموا نقصوت مسواحة املربوع   مون ذلوك،  العكوسعلوى  و   األهداف املتوخواة منهوا؛
(abcd)  كل أعووواله( وأو اختوووّل انتظاموووه ؛ وميكووون حتديووود مووودى التقوووّدم حنوووو حتقيوووق أهوووداف السياسوووة  يف الشوووّ

اإلقتصوادية للبلوود املعووين حمول الّدراسووة، موون خووالل إجوراء مقووارانت عوورب الوزمن للتطووّورات احلاصوولة يف املتغووريات  
اإلقتصووووادية الكليووووة األربووووع السووووابق اإلشووووارة إليهووووا، وهنووووا يكووووون ابإلمكووووان حتديوووود مووووا إذا كووووان حتقيووووق هووووذه  

، مثووال ذلووك املربوّوع  1ممكنووا ، أم أّن حتقيووق بعضووعها يكووون رهنووا  بعوودم حتقيووق الووبعض اآلخوور  عووة  األهووداف جمتم
(abcd  الووووذي يعكووووس الوضووووعية اإلقتصووووادية لبلوووود حقووووق معووووّدل منووووو إقتصووووادي مرتفووووع، وجنووووح يف تقلوووويص )

اين مون  معّدالت البطالة، لكن يف املقابل أخفق يف ضبط مستوى التضّخم عند مستوابت مقبولة، وأيضا  يعو 
 .2عجز خارجي مرتفع 

   :حتقيق النمو اإلقتصادي    .3-3-1
،  3زايدة قووودرة اإلقتصوواد القوووومي والوووذي ظلووّت ظروفوووه األّوليووة سووواكنة نوعوووا  مووا لفووورتة طويلوووةحتقيووق    أي

علووى توليوود زايدة فعليووة ومسووتمرّة يف النوواتج احمللووي اإلمجووايل، أي يف جمموووع السوولع واخلوودمات املنتجووة داخوول  
وعليووه فووإّن النمووو اإلقتصووادي يتحقووق موون خووالل زايدة  ؛  4حموول الّدراسووة خووالل فوورتة زمنيووة معّينووة  حوودود البلوود 

كمووا  –  ايدة الطبيعيووة يف عوودد السووّكان، إذ، لكوون مبسووتوايت تفوووق الووز نسووبيا    موودى زمووين طويوولخووالل  ثووروة  ال
    روة.منو الث مستوايت كان منو السّكان يفوقإذا    إقتصاديو  ال من   -s.kuznetsيرى بذلك 

لّوي احلقيقوي، فإنّوه مون  أنّه إذا كان معّدل النمو يساوي معّدل التغرّي يف النواتج احمل ه،إليما جيدر التنويه 
شووري إىل مسووتوى اإلنتوواج  مقارنووة النوواتج احمللوّوي احلقيقووي مووع النوواتج احمللووي احملتموول أو الكاموول الووذي ي    الضووروري

ة اإلنتاجيووة املتاحووة لكوول عواموول اإلنتوواج، والفجوووة بووني  املمكوون الوصووول إليووه يف حووال إسووتخدام كاموول الطاقوو 
 .5عرّب عن ما يسمى "فجوة أوكن"ت  اجلقيقي  والناتج احمللي  الكامنالناتج احمللي  

  إسووتخداما    وسووائللقوود ابت اإلنفوواق العووام والووذي يعوود أحوود أدوات السياسووة املاليووة موون بووني أكثوور ال          
طالة وغريهوا، حيوث أّن اإلنفواق العوام بشوقيه اجلواري )نفقوات التسويري( أو  البملعاجلة مشاكل من قبيل الركود و 

 
 . 82 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 S.dagostino et al,  Dictionnaire de sciences economiques et sociales, op cit, p 260. 
 . 51-50 مرجع سبق ذكره، ص ص ميشل تودارو، 3

 .310، ص 2000، ، ترمجة ليلى عبود، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن نظرية النمو روبرت صولو، 4

 . 83 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص 5
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شووووّكل أحوووود مكووووّوانت الطلووووب الكلووووي يف إقتصوووواد مووووا، وأي أتثووووري يف مسووووتوايته موووون شووووأنه أن  اإلسووووتثماري ي  
ح كيوووف أّن   ي؛ الشوووكل أدانه يوضوووّ يووونعكس علوووى حجوووم الطلوووب الكلوووي وابلتوووايل علوووى حجوووم الووودخل الكلوووّ

 اق العام أن تنقل إقتصاد ما من حالة الركود إىل مستوى التوظف الكامل.إبمكان آلية اإلنف
 لإلنعاش اإلقتصادي.   آليةك  عاماإلنفاق ال  (: 7-1الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

ض، الووراي-"، دار املووريخ للنشووراإلختيااار العااام واخلاااص -اإلقتصاااد الكلاايجوويمس جوووارتيين، رجيووارد اسوورتوب،" املصاادر: 
 .301، ص 1999

فجووة    ويعواين  عند مستوى أدىن من مستوى التشغيل الكامل  اإلقتصاديعمل  يف الوضع التوازين األّويل         
ترتمجهوووا علوووى أرض الواقوووع معوووّدالت بطالوووة مرتفعوووة، تووودين مسوووتوايت الووودخول، إخنفووواض القووودرة  إنكماشوووية  

يتعوونّي علووى    -موون منظووور كنووزي  - عوون هووذا الوضووع  الشوورائية لألفووراد...إن، موون أجوول حتريووك اإلقتصوواد بعيوودا  
ولووة أن تتوودخل، وموون بووني أدوات أخوورى ) خفووض معووّدالت الضوورائب، رفووع الكفوواءة يف اسووتخدام الطاقووة  الدّ 

إىل    1Gاإلنتاجية..( يشّكل التوّسع يف اإلنفاق العام أحد أوجه هذا التدّخل، وتوؤّدي الوزايدة يف حجموه مون  
2G      إىل نقوووول الطلووووب الكلووووي( 1موووونC+I+G( إىل )2C+I+G  وابلنتيجووووة ينتقوووول اإلقتصوووواد موووون الوضووووع )

   .التوازين األّويل إىل مستوى التشغيل الكامل لقدراته اإلنتاجية
جيد األثر الذي حيدثوه التوسوع يف اإلنفواق العوام علوى حجوم النواتج احلقيقوي ومسوتوى الوّدخل التووازين           

ل  (effet du multiplicateur)تفسووري فيمووا يسووّمى "أثوور املضوواعف"    Effet de)، وأثوور املعجووّ

l’accélérateur)لقووي يف بركووة موواء، فووإّن كوول فعوول إقتصووادي يولووّد متّوجووات موون  أ"مثوول حجوور    . حيووث و
ع يف اإلنفواق العوام، إذ ال يقتصور علوى موا  1ردود األفعال يف اإلقتصاد كلّوه" ، كوذلك األثور الوذي حيدثوه التوسوّ

دث الووووزايدة يف اإلنفوووواق العووووام آاثرا     سووووبق اإلشووووارة إليووووه سووووابقا   موووون آاثر إقتصووووادية مباشوووورة، ولكوووون أيضووووا  حتوووو 
 

 . 474 بول آ. سامويلسون، ويليام د.نوردهاوس، مرجع سبق ذكره، ص 1

مستوى التوظف   الطلب الكلي 

 الكامل

 توازن أّولي 

 العرض الكلي 

C+I+G2 

C+I+G1 

 نكماشيةفجوة إ

G1
 

G2 

الدخل  

 القومي 

 الطلب الكلي الجديد

 الطلب الكلي األولي 

y1 y2 
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إنتوواج(، لقوود دأبووت    -إسووتهالك  -دخوول  -إقتصووادية غووري مباشوورة موون خووالل مووا يعوورف بوودورة الووّدخل )إنتوواج
 effetأدبيات الفكر اإلقتصادي على حصر اآلاثر غري املباشرة لإلنفاق العوام يف أثورين مهوا، أثور املضواعف )

multiplicateur   وأثور املعجول )(effet de l’accelerateur)  وهوو موا ميكون إيضواحه مون خوالل ،
 الشكل أدانه:

 : األاثر اإلقتصادية غري املباشرة لإلنفاق العام (8-1الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة تطبيقية قياسية لنماذج   -مياآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكو وليد عبد احلميد عايب،  املصدر:
 . 149مكتبة حسن سعد العصرية، بريوت لبنان، ص ،  التنمية 

ضح أنّه من شأن زايدة أولية يف اإلنفاق العام أن تؤدي على زايدة أولية من خالل الشكل أعاله، يتّ          
ض مستوايت عالية للميل احلدي يف مستوى الناتج وابلتايل زايدة يف الدخول املوزعة على األفراد، ومع افرتا

لإلستهالك لدى الفئات اجملتمعية املستفيدة من تلك الزايدة يف الدخول فمن املرجح أن يرتفع الطلب على 
السلع واخلدمات املعروضة، األمر الذي حيفز املنتجني على استغالل الطاقات اإلنتاجية العاطلة يف مرحلة 

 اإلنتاجية واإلستثمار يف مرحلة اثنية )أثر املعجل(.أوىل )أثر املضاعف( مث توسيع الطاقة  

 :أثر املضاعف  .3-3-1-1
الوووزايدة يف التوظيوووف الكلوووي، نشووورت العوووام  و   إلسوووتثمارتناولوووت العالقوووة بوووني الوووزايدة يف ا  ،يف دراسوووة لوووه        

األوليوة  التشغيل، واليت مؤّداها أّن الزايدة    ضاعفمفكرة  "  R.F.Kahnطّور اإلقتصادي" كاهن" "، 1931
يف حجم اإلنفاق العوام توؤّدي إىل زايدة حجوم النواتج ويف ذات الوقوت إىل زايدة يف مسوتوى التشوغيل، حيوث  
يسووهم اإلنفوواق اإلسووتثماري يف خلووق مناصووب شووغل جديوودة وابلتووايل دخووول جديوودة، ينفووق جووزء مهووم منهووا  

 زيادة أّولية في مستوى الناتج 

زيادة أولية في اإلنفاق  

 العام 

في توزيع الّدخول مع ميل حدي زيادة 

 لإلستهالك مرتفع 

تحفيز الطلب اإلستهالكي  

 )استهالك مولد(

توسيع الطاقة اإلنتاجية  

 جهة الطلب المحفز لموا

 دة مضاعفة في اإلنتاج زيا إستثمار مولد لتعجيل اإلنتاج 

 أثر المعّجل 

 

 أثر المضاعف 
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 ،1مناصووب شووغل جديوودةعلووى اإلسووتهالك )وفووق امليوول احلووّدي لإلسووتهالك( مووا يعووين زايدة احتمووال خلووق  
،  و منوو الوّدخل القووميسوتثمار  اإليف مسوتوى  زايدة  الو بوني  كميوة  وإنطالقا من نفس الفكرة، أوجد كينوز عالقوة  

 ابتت تستخدم كآلية لتفسري أسلوب حتديد املخرجات على املدى القصري.
طلب الكّلي يؤّدي إىل املضاعف يف التحليل اإلقتصادي، يشري إىل أّن كل تغرّي يف أحد مكّوانت ال          

تغرّي مبقدار أكرب يف الّدخل الوطين. وإن كانت النظرية الكينزية حصرت فكرة املضاعف ابألثر الذي يولده 
، فإّن التحليل اإلقتصادي ما بعد كينز وّسع جمال تطبيق منوذج املضاعف، ليشمل 2اإلستثمار على الّدخل

ر والتجارة اخلارجية وسياسات الضريبة واإلنفاق احلكومي تفسري كيف أّن للتغريات يف مستوايت اإلستثما
 ميكن أن تؤثر يف املخرجات والعمالة يف إقتصاد لديه موارد معطّلة.

يوّضح كيف أّن زايدة أولية يف حجم اإلستثمار املخطط من شأهنا أن حتدث ( 9-1)الشكل أدانه           
، وابحملّصلة تتحقق زايدة هنائية يف الّدخل الذي ينتقل زايدات متتالية يف اإلنفاق اإلضايف على اإلستهالك

 ، هذه الزايدة تقّدر أبضعاف الزايدة األولية يف الطلب الكلي )الزايدة األولية يف اإلستثمار(:2yإىل    1yمن 
 .: آلية عمل املضاعف( 9-1الشكل )

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 . 282، ص 1999، الرايض-، دار املريخ اإلختيار العام واخلاص -الكلي اإلقتصاد، ين، رجيارد اسرتوبجيمس جوارتي :املصدر

 
1 John maynard keyns, critical assessments- second series, edited by john cunningham wood,volume V, 

ROUTLEDGE, 1994, p 433. 
 ، ص2010، ترمجة إهلام عيداروس، الطبعة األوىل، دار العني للنشر، أبو ظيب، النظرية العامة لتشغيل والفائدة والنقودجون مينارد كينز،  2

163 . 

 الطلب الكلي 

 الّدخل القومي 
 

 الدورة األوىل 

 الدورة الثانية 
 الدورة الثالثة 

 التوازن الجديد

 العرض الكلي

 دورات أخرى

الزايدة  
األولية يف  
 اإلستثمار 

 التوازن األّويل

y1 y2 

+G
1

C+I 

+G
2

C+I 
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 )أبسط منوذج للمضاعف( وفق مايلي: يصاغ املضاعف  رايضيا        
 Y=C+Iإنطالقا  من أّن:                                       

 by+0C=c                                       و             
 : الدخل؛Yحيث أّن:     

              C ،0: اإلستهالكc و  اإلستهالك املستقل عن الدخلb أو النسبة   ) امليل احلدي لإلستهالك
 ؛     من الّدخل اإلضايف املوجهة الستهالك السلع واخلدمات(

               I.اإلستثمار :  
 : يكون 

                           =Kمتثل املضاعف، ويساوي:   K حيث:
 

 (K>1).نزي، حىت حيدث املضاعف أثره ينبغي أن تكون قيمته أكرب من الواحد  ييف التحليل الك         

 مضاعف اإلنفاق العام:مفهوم    -ّوالً أ
ع آللية املضاعف، فإّن التوّسع يف اإلنفاق العام يؤّدي على املدى القصري واملتوسط إىل توزي تبعا           

دخول جديدة على عوامل اإلنتاج )أجور، فوائد، أرابح و ريوع (، هذه الّدخول يتّم توزيعها بني 
اإلستهالك واإلدخار وفقا للميل احلّدي لإلستهالك )أو امليل احلّدي لإلّدخار(، وما ينفق على اإلستهالك 

هالك واإلّدخار، وهبذه يؤدي بدوره إىل توزيع دخول جديدة لفئات أخرى توزّع هي األخرى بني اإلست
الطريقة تتواىل الزايدات يف الّدخول وتنشأ دخوال جديدة من خالل مايعرف بدورة الّدخل يف سلسلة متتالية 

، ما يفرز زايدة يف الّدخل القومي تفوق الزايدة 1من اإلنفاق اإلستهالكي املتناقص )اإلستهالك املولد(
 . (K)  األّولية يف اإلنفاق العام مبقدار املضاعف

وملّا كان أثر املضاعف مرتبط مبيل األفراد ورغبتهم يف اإلستهالك، فإّن أثره يتوقف على قيمة امليل          
احلّدي لإلستهالك، حيث يزيد إبرتفاع قيمة امليل احلّدي لإلستهالك وينخفض ابخنفاضها. يف اآليت منّيز 

 اق العام يف إقتصاد مفتوح:بني مضاعف اإلنفاق العام يف إقتصاد مغلق ومضاعف اإلنف

 مضاعف اإلنفاق العام يف إقتصاد مغلق:   -أ
أّما عن آلية عمل مضاعف اإلنفاق العام، أو أثر الزايدة يف اإلنفاق العام  على الناتج الوطين يف           

 إقتصاد مغلق، فتصاغ وفق النموذج املوايل:

 
 . 81 ص، 2014، ، دار املناهج لنشر والتوزيع، عمان األردناملالية العامة: النظرية والتطبيقاخلصاونة، حممد  1

Y=K. I   

1 

1-b 



 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

47 

 

( واإلستثمار Cكل ، يشمل اإلستهالك )  مغلقيف إقتصاد  (ADعلى إفرتاض أّن الطلب الكلي )             
(C( )( إضافة إىل اإلنفاق احلكومي )العامG :يكون لدينا ،) 

AD= C+I+G…………(1) 

 (، يكون:Y( مساواي للعرض الكلي )ADوإنطالقا من حالة التوازن أين يكون الطلب الكلي)        
Y=C+I+G……………..(2) 

( الذي ميثل الفرق بني الدخل اإلمجايل  dy)   يف الدخل املتاح وعلى إعتبار أّن األستهالك دالة        
(Y( واإلقتطاعات الضريبية )T،)   :يكون لدينا 

)3T)…………(-+ b(Y0C= c 

متثل امليل احلدي للإلستهالك أو النسبة من الدخل  bمتثل اإلستهالك املستقل عن الّدخل، و  cحيث: 
 ( يكون لدينا:2( يف )3و بتعويض )  اإلضايف املوجهة الستهالك السلع واخلدمات.

)4T) +I+G………..(-+b(Y0Y=c 

 يكون لدينا:   ذايت ومستقل عن الدخل،  (I)على إفرتاض أّن اإلستثمار   
 

Y=               ( c0-bT+I+G(……….(5) 

 يف ( أنّه ومن بني اآلليات املتاحة أمام احلكومات من أجل التأثري5املالحظ من خالل املعادلة )         
 مستوى الدخل الوطين، تغيري مستوايت اإلنفاق العام، حيث: 

 
 

املضاعف البسيط لإلنفاق العام، الذي يعرب عن مقدار الزايدة احلاصلة يف الناتج الوطين  :b-1/1مع 
 .نتيجة الزايدة األولية يف حجم النفقات العامة

إنفاقها العام، من خالل زايدة اإلقتطاعات ننوه إىل أّن جلوء احلكومات إىل متويل التوّسع يف          
الضريبية سيحد من فعالية آلية مضاعف اإلنفاق العام، حيث وعلى افرتاض أّن احلصيلة الضريبية مرتبطة 

( 4ميثل معّدل الضريبة. وابلتعويض يف املعادلة )  t، حيث T=tYمع الدخل بعالقة خطية من الشكل 
 أعاله يكون:

.6tY(+I+G……….-+b(Y0Y= c 
 ويكون لدينا:       

                                     Y=                     (c0+I+G)  

1 

1-b 

1 

b+bt-1 

∆Y = 1/1-b .∆G 
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 وهي أقل من قيمة             وابلتايل تكون قيمة مضاعف اإلنفاق يف هذه احلالة مساوية لو           
 .               املضاعف البسيط    

 
  ( Trygve Haavelmoسة لإلقتصادي النروجيي ذو التوجه الكينزي )ويف درا، يف ذات السياق       

الحظ أنّه يف حال جلأت احلكومات إىل متويل الزايدة يف اإلنفاق العام من خالل ، 1945نشرت العام 
تغرّي مماثل يف اإلقتطاعات اجلبائية، فإّن نسبة التغري يف الّدخل الوطين تعادل نسبة الزايدة يف اإلنفاق العام 

، وهو ما ميكن برهنته 1مبعىن أّن قيمة مضاعف اإلنفاق العام تكون مساوية للوحدة ،ليست مضاعفة هلاو 
 من خالل مايلي:

 من أّن:   إنطالقا  
Y=                   ( c0-bT+I+G(……………... )7( 

 
الضريبية أّدت إىل   وعلى إفرتاض حدوث زايدة يف اإلنفاق العام ممولة بزايدة مماثلة يف اإلقتطاعات          

 إحداث زايدة يف الدخل الوطين، يكون لدينا:
Y+ ∆Y=          [ c0- b(T+∆T)+I+(G+∆G(]……….)8) 

 ( جند:8( من )7بطرح )          
∆Y=              [-b∆T+∆G ] 

                   T=∆G∆  : ومبا أنّ         
 جند أن:        

  
قود ال تكوون صواحلة لواقوع  (  Trygve Haavelmo أّن النتائج اليت توصل إليهوا )جتدراإلشارة إىل          

الناميووة، الوويت اليتمتووع هيكلهووا الضوورييب ابملرونووة الاّلزمووة لتمويوول إنفاقهووا العووام، ويف حووال حوودوث ذلووك  الووّدول  
ولوووووويس    فووووووإّن اإليوووووورادات املتأتيووووووة موووووون اإلقتطاعووووووات الضووووووريبية توجووووووه يف الغالووووووب لتمويوووووول اإلنفوووووواق اجلوووووواري

 .2اإلستثماري

 

 
1 Marc montoussé,  Macroéconomie- introduction l’économie, édition Bréal, 2006, p 203. 

 . 152 ، صوليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره 2

1 
 

1-b+bt 1 

b-1 

1 

1-b 

1 

b-1 

1 

b-1 

∆Y=∆G 
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 مضاعف اإلقتصاد املفتوح: -ب
الذي سبق تناوله، يكون اإلدخار هو التسرب الوحيد من الدخل، يف د املغلق ااإلقتصمضاعف يف   

حني أنّه يف إقتصاد مفتوح إضافة إىل اإلّدخار يتسرب جزء من الّدخل حنو التجارة اخلارجية وفق مايسّمى 
( الواردة أعاله، وإبضافة صايف قطاع التجارة اخلارجية 2ق ا من املعادلة )، إنطال1امليل احلّدي لإلسترياد

 يكون لدينا: (  X-Mالذي يعرب عنه ابلفرق بني الصادرات والواردات )
Y=C+I+G+(X-M)………(9) 

متثل  0M، حيث  my0M=M+دالة يف الّدخل وأتخذ الصيغة:  (M)وعلى إفرتاض أّن الواردات  
 امليل احلّدي لإلسترياد، يكون:  m  الواردات التلقائية، و

+mY))……(10)0(M-Y=C+I+G+(X 

 ومع إفرتاض أّن: 
                           0, X = X 0, G = G 0C = c+ bY, I = I              

 يكون: 

………….)11(m Y-0M-0+X0+G0Y=c+bY+I 
 :ومنه

)0M-0+X0+G0Y=                (c+I             
 

مضاعف اإلقتصاد املفتوح، واملالحظ أّن هذا األخري أقل من عن           : تعرب الصيغة  ثحي      
 .(m)مضاعف اإلقتصاد املغلق على إعتباّر أننا أمام تسرب آخر للّدخل يعربِّ عنه امليل احلّدي لإلسترياد  

 حدود مضاعف اإلنفاق العام:  -اثنياً 
ينبغي يف يقرتب الناتج الداخلي أثرها وفق املفهوم الكينزي، حىت حتدث آلية مضاعف اإلنفاق العام         

اخلام الفعلي من الناتج الّداخلي اخلام احملتمل أو الكامل والذي يقتضي اإلستعمال الكامل للقدرات 
غري أّن عمل هذه اآللية يف الواقع خيضع لعديد رتب قيمة املضاعف من الوحدة، ، وهنا تق2اإلنتاجية املتاحة

 :3اليت من شأهنا أن حتّد من فعاليتها، أو يف أحيان أخرى قد تعكس عمل هذه اآللية  العوامل

 
 . 243 ص، 2009، ،  دار وائل للنشر10، الطبعة  مبادئ اإلقتصاد الكليني الرفاعي،  خالد واصف الوزين، أمحد حس 1

 . 37 ص، 2006، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائراملدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد اجمليد قدي،   2

 :أنظر 3

- Carine Bouthevillain et al,  les politiques budgétaires dans la crise- comprendre les enjeux actuels et les 

défis futurs, 1er edition, de boeck, 2014, pp 21-22 . 

- Marc montoussé, dominique chamblay, 100 fiches pour comprendre les siences économiques , 3e édition, 

Bréal éditions, 2005,  p 88. 

 .197-192 ره، ص صوليد عبد احلميد عايب،  مرجع سبق ذك  -

1 

1-b+m 

1-b+m 

1 



 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

50 

 

تعتمووود فعاليوووة آليوووة مضووواعف اإلنفووواق العوووام علوووى رّدة فعووول املؤسسوووات أو اجلهووواز اإلنتووواجي الووووطين     -
حيووث    وقدرتووه علووى الرفووع موون مسووتوى اإلنتوواج، موون أجوول مقابلووة الووزايدة احلاصوولة يف الطلووب الكلووي،

أن يتمتووووع اجلهووواز اإلنتوووواجي للّدولوووة ابملرونووووة الاّلزموووة موووون أجووول مقابلووووة الطلوووب اإلضووووايف العووووام  ينبغوووي  
ع يف   واخلوووواص املرتقووووب املرافووووق للووووزايدة يف اإلنفوووواق العووووام، ويف احلالووووة املعاكسووووة فووووإّن موووون شووووأن التوسووووّ

هنواك العديود مون  اإلنفاق العام أن حيفز طلبا  داخليا  على السلع واخلدمات اخلارجية، يف هذا السياق  
ا بنمووووو مطوووورد ملعووووّدالت   ع يف اإلنفوووواق العووووام قوووود يصوووواحب إمووووّ الشووووواهد العمليووووة الوووويت تؤكوووود أن التوسووووّ
اإلسووترياد يف الووّدول الوويت تتمتووع مبقوودرة ماليووة مرتفعووة، حينمووا يووتم التوجووه لألسووواق اخلارجيووة موون أجوول  

لذي من شوأنه أن حيود مون عمول آليوة  مقابلة الطلب اإلضايف املتولد عن زايدة النفقات العامة، األمر ا
بعووود سياسوووة التوسوووع يف اإلنفووواق العوووام    ،1982-1981  يف فرنسوووا املضووواعف، ومثوووال ذلوووك ماحووودث

مون النواتج الوّداخلي    %4بلوغ عجوز امليوزان التجواري    "Pierre mauroyالذي أنتهجتها حكوموة  
  ؛ارد املالية احملدودةاخلام، وإّما بضغوط تضخمية تنهك القدرة الشرائية يف الّدول ذات املو 

إّن رّدة فعل اجلهاز اإلنتاجي تتوقف من جهة، على وجوود طاقوات إنتاجيوة عاطلوة وعلوى درجوة عاليوة   -
مووون املرونوووة واحلساسوووية ألي زايدة يف الطلوووب علوووى املنتجوووات أو اخلووودمات، ومووون جهوووة أخووورى علوووى  

ٍع حمتمووٍل يف اسووثمارت   املؤسسووات اإلنتاجيووة الوويت زاد  وجووود أسووواق رامسيوول إبمكاهنووا أن متووول كوول توسووّ
 الطلب على خمرجاهتا؛

كينز أن سياسة اإلنعاش اإلقتصادي من خالل التوّسع يف اإلنفاق العام من شأهنا أن ترفع إفرتض   -
" يف  Robert Barroمستوايت اإلستهالك لدى األسر حبكم أّن ميلها احلدي مستقر، لكن "

سم ابلرشادة سيحد من فعالية املضاعف، حيث أّن رأى أّن سلوك األسر الذي يت 1974   العام  
جلوء احلكومات إىل متويل التوّسع يف اإلنفاق العام من خالل إحداث عجز يف موازانهتا العاّمة من 

با راهتا حتسّ إىل احلد من إستهالكها وتعبئة مدخّ  -على عكس ما افرتضه كينز -شأنه أن حيمل األسر
 ومات إىل فرضها من أجل تغطية ذلك العجز؛ألي ضرائب مستقبلية قد تلجأ احلك

يتوقووف جنوواح عموول آليووة املضوواعف أيضووا علووى وجووود نظووام نقوودي قوووي، متماسووك وموورن قووادر علووى   -
توفري السيولة الاّلزمة ضمن املستوايت املرغوبة لألسر الراغبة يف اإلسوتهالك و للمؤسسوات الراغبوة يف  

عجووز موازنتهووا عوون السوويطرة، وهووو مووا تفتقووده    توسوويع إسووتثماراهتا وللحكومووات املتوجسووة موون خووروج
 الّدول النامية. 



 .............دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد...............الفصل األّول............................

 

51 

 

 بدرجة ؤثري املتبع  الصرف سعر نظام فإنّ   1فليمنغ" -أنّه ووفقا لنموذج "مندليف األخري جيدر التنويه   -
ت،  اثبو  صورف سوعر نظوام ظول يف العوام اإلنفواق مضواعف قيموة ترتفوع  إذ  ،املضواعف قيموة علوى كبورية

ر الصورف إىل اإلرتفوواع نتيجووة ارتفواع الطلووب الكلووي، ميكون إيقافووه بتوودّخل  حيوث أّن أي جنوووح ألسووعا
 يفالبنوك املركوزي مون خوالل سياسوة نقديوة توسوعية، وابلتوايل تواليف أي آاثر سولبية علوى الصوادرات،  

مون أجول احلود   املركوزي البنوك لتودخل إمكانيوة  توجود  ال أيون ،املرن  الصرف سعر نظام ظل يف أنه حني
 قيموة يف ارتفواع إىل يوؤدي الكلوي  لوبالط يف التوسوع  فوإن  احملليوة، العملوة صورف سوعر قيموة مون إرتفواع

الصووادرات وابلتووايل إخنفاضووها، األموور الووذي يووؤّدي بوودوره إىل إخنفوواض قيمووة  تنافسوية موا يوؤثر سولبا  العملوة
 الناتج.

 : Effet de l’accélérateur أثر املعّجل  .3-3-1-2
نشرت العام  " "Business Acceleration and law of Demandيف دراسة له بعنوان          
 .2مفهوم املعجل John Maurice Clark 1884)–1963، قّدم اإلقتصادي األمريكي ) 1917

يعرّب املعّجل ) اإلستثمار املوّلد( عن ذلك اإلستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع          
ستهالكي )أو الّدخل( املتوّلدة عن الزايدة األولية يف اإلنفاق اإلستهالكية، حيث ختلق الزايدة يف الطلب اإل

العام، حافزا أكرب على التوّسع يف اإلستثمار )زايدة الطلب على وسائل اإلنتاج من معّدات وآالت ( لدى 
املشاريع اليت زاد الطلب على منتجاهتا. وبصيغة رايضية، فإّن املعّجل يقيس أثر التغري يف الطلب 

 ي على التغرّي يف اإلستثمار وفق الصيغة التالية:اإلستهالك
 

                                                        
 : املعّجل؛Aحيث:  

I :   ؛يف اإلستثمار  التغرّي 

C  : التّغر يف اإلستهالك؛ 

حتت أتثري التوّسع يف د أنه إذا كان الطلب على السلع االستهالكية يزيوفق مبدأ املعجل يعمل إذا  ف         
من  يتم رصدهاعلى عوامل اإلنتاج من آالت و غريها و اليت إضايف  سيكون هناك طلباإلنفاق العام، 

األمر الذي حيفز توّسعا  يف اإلستثمارات بوترية  ، اليت زاد الطلب على إستهالكها زايدة إنتاج السلعأجل 

 
 منوذج القتصاد صغري مفتوح يواجه سعر فائدة حمدد عامليا ، وواردات تتسم ابملرونة الكاملةعند سعر معنّي مقوم ابلعملة األجنبية.  1

2 Thomas cate,  an encyclopedia of keynesian economics, second édition, Edward elgar, cheltenhman, 

uk, Northampton, MA, USA, 2013, p 4. 

 I   

 

C  

 

A= 
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ل مع آلية فإّن آلية عمل املعجل تتكام اق العام، إذا  أسرع وبنسب تفوق نسب الزايدة األولية يف اإلنف
كن التعبري عنه بينهما يظهر من خالل فكرة "املكرر املزدوج"، الذي مي   التكامل املضاعف، لذا فإّن أثر

 :1 يغة التاليةصرايضيا  من خالل ال
 
 
 

ن رأس املال من أجل إنتاج وحدة س املال، أي ما يلزم مأيتوقف أثر املعّجل على ما يعرف مبعامل ر          
واحدة من منتج ما، حيث أّن ارتفاع الطلب النهائي على سلعة ما يقتضي زايدة يف منها اإلنتاج ملقابلته، 

. كذلك فإّن أثر املعّجل أي ضرورة التوّسع وابلنسبة نفسها يف رأس املال املستخدم يف إنتاج هذه السلعة
الطلب على السلع اإلستهالكية، فإذا مل حتدث هذه الزايدة نتيجة مليل  يتوقف إىل حد بعيد على الزايدة يف

تاج إليه منها 2األفراد إىل اإلّدخار عوض اإلستهالك  ، فإّن إنتاج السلع اإلستثمارية سوف يقتصر على ما حي 
 .3منها  هتلكلغرض تعويض ما ي

  :بلوغ التشغيل الكامل    .3-3-2
وكما وامل اإلنتاج املتاحة ي عد من أولوايت السياسات اإلقتصادية؛ التشغيل الكامل لكل ع بلوغ           

أحد أهم عوامل اإلنتاج اليت يتعنّي على  عنصر العمل ي عد   سبقت اإلشارة إليه يف عناصر متقّدمة، فإنّ 
ل ال إىل أّن بلوغ التشغيل الكامل لعنصر العم ،ياسة اإلنفاقية للّدولة بلوغ تشغيلها الكامل؛ ننوه هناالسّ 

 عند يتحقق الكاملة هو الذي مستوى العمالة إّن عّدل البطالة منعدما ، بل يعين ابلضرورة أن يكون م  
ينتج عن التغرّيات  ،من البطالة)مقبول( عّدل عادي مباإلستخدام الكفء لقوة العمل مع الّسماح 
 .للبلد املعين  4الديناميكية والظروف اهليكلية للبنيان اإلقتصادي

إّن معّدل البطالة املقبول هو املعّدل الذي يراعي العالقة التبادلية أو العكسية بني البطالة والتضّخم،           
"منحىن ما يعرف بو( من خالل Alban  William Philips) عامل اإلقتصادهذه العالقة اليت صاغها 

معّدل البطالة يف األجور( و  األجور األمسية )تضّخموالذي من خالله عرض العالقة بني معّدل منو  فيليبس"

 
 . 84 ص، 2014، األردن–، األكادميون للنشر والتوزيع، عمان اإلدارة املالية العامةحسن حممد القاضي،  1

زايدة قد مييل األفراد إىل اإلّدخار عوضا عن اإلستهالك، إذا زادت توقعاهتم عن إمكانية إرتفاع اإلقتطاعات الضريبية مستقبال هبدف تغطية ال 2
 يف اإلنفاق العام.  احلاصلة

 . 101 ص، 2011، ، الطبعة األوىل ، دار دجلة، مجهورية العراقإقتصادايت املالية العامةسعيد علي العبيدي،  3

 . 85 ، ص، مرجع سبق ذكرهسعيد علي العبيدي 4

 

املكرر املزدوج
 

=
 = 

1 

 ) امليل احلّدي لإلستهالك + امليل احلدي لإلستثمار(  -1
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(، ووجد أنّه كّلما اخنفض معّدل البطالة زادت 1957-1861اإلقتصاد الربيطاين خالل املدى الزمين )
إرتفاع الطلب  والعكس، وتفسري ذلك أنّ  1يف األجور اليت تدفع لأليدي العاملة)نسبة النمو( نسبة التغرّي 

املزيد من األيدي العاملة لرفع اإلنتاج ومقابلة الزايدة يف  املنتجني إىل توظيفالكلي من شأنه أن يدفع 
الطلب الكلي، ما يتسبب يف رفع أجور العّمال؛ ويف احلالة املعاكسة فإّن إرتفاع معّدالت البطالة يفضي 

؛ ويعتقد 2إىل تراجع الطلب الكلي ما يعين تراجعا  يف األرابح، وهو األمر الذي ال يشّجع على رفع اإلجور
(Philips .W .Aأّن معّدل البطالة الذي يضمن إستقرار األجور ) 3)NAWRU(  نظر  أ) %5.54هو

 أدانه(.  الشكل

 : معّدل البطالة والتغرّي يف األجور اإلمسية. "منحىن "فيليبس   (:10-1الشكل )
 
 
 
 
 
 

  
 

 املصدر: 
- Isabelle waquet, marc montoussé, macroéconomie , bréal, 2007, p 159. 

 أرابح ، وبعد إدراج عاملي(A.W.Philips)خالل سّتينات القرن العشرين وانطالقا  من أعمال         
خالل الفرتة  إنتاجية عنصر العمل والتضخم يف دراسة تناولت إقتصاد الوالايت املّتحدة األمريكية

د عالقة عكسية بني ( إىل وجو R. Solow( و )P. Samuelson، تّوّصل كل من )(1900-1958)
وأنّه مادام اإلرتفاع يف األجور األمسية  ،)اإلرتفاع يف املستوى العام لألسعار( معّدالت البطالة و التضخم

سنواي ، فإّن األسعار لن ترتفع ويف هذه احلالة  %2.5أقل من اإلرتفاع يف إنتاجية عنصر العمل واملقّدرة بو 

 
–ار غيداء للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة األوىل، داملدخل احلديث لنظرية اإلقتصاد الكلي –التوقعات العقالنية نبيل مهدي اجلنايب،  1

 . 150، ص 2017، األردن

 . نفس املرجع، نفس الصفحة  2

3NAWRU : Non-accelerating wage rate of unemployment. 
4 Isabele waquet, marc montoussé, macroéconomie, bréal, 2007, p 158. 

معّدل التغّي يف األجور 

 اإلمسية

 معّدل البطالة

NAWRU 

%5.5 0 

 األجور اإلمسية  يفإخنفاض معّدل البطالة        إرتفاع حاد  

إرتفاع ضعيف يف األجور اإلمسية        إخنفاض معّدل البطالة
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رتافق مع معّدل يس % 3 يف حني أّن معّدل بطالة قدره، %6و 5بني  1( NAIRUسيكون معّدل البطالة )
 (.انظر الشكل أدانه)  %2 5و  4تضخم بني 

 منحىن فيليبس: معّدل البطالة والتضخم.  (: 11-1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: 
- Isabelle waquet, marc montoussé, macroéconomie, bréal, 2007, p 159. 

 :إستقرار األسعارحتقيق      .3-3-3
حسب "كالدور" من أولوايت السياسة اإلقتصادية، كون أيضا  ي عّد ، ستوى العام لألسعارامل ضبط         

يف ابقي  حتكم صانع السياسة اإلقتصادية عد مؤّشرا  على مدىاملتحكم فيها ت  ت التضّخم أّن معّدال
فظي إىل تشأهنا أن  منغري املتحكم فيها، و املرتفعة  معّدالت التضخمأّن يف حني  ،املؤّشرات اإلقتصادية

عتمدة يف اختاذ القرارات اإلقتصادية
 
 .3قراءات خاطئة لباقي املؤّشرات امل

األساسية للتضّخم، ي ظهر أّن هذه الظاهرة اإلقتصادية قد تكون نتاجا  لعّدة حتليل املصادر إّن          
  ،(demand –pull inflationلتضخم الناشئ عن الطلب انب الطلب ) اجب ما يتعّلقعوامل ، منها 

 . (cost-push inflationانب العرض )التضخم املدفوع إبرتفاع التكاليف  منها ما يتعّلق جبو 

 : cost-push inflationالتضخم الناشئ عن إرتفاع التكاليف    .3-3-3-1 
اخلدمات، هو املتسبب يف يف هذه احلالة يكون إرتفاع تكاليف إنتاج السلع مبختلف أنواعها و   

إرتفاع املستوى العام لألسعار، وقد ينشأ اإلرتفاع يف تكاليف اإلنتاج عن ارتفاع أسعار السلع األولية أو 

 
1 NAIRU : non- accelerating inflation rate of unemployment. 
2 Isabelle waquet, marc montoussé,  macroéconomie, op cit, pp 158- 159. 

 . 87 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص 3

 معّدل البطالة

 معّدل البطالة
NAWRU 

NAIRU 

%5.5 3% 

2.5% 

4.5% 

معّدل  

 التضخم

معّدل التغي  

يف األجور 

 اإلمسية

أرابح إنتاجية 
 العمل
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التقتصر مصادر التضّخم على العوامل وهنا ننوه إىل أنّه يف أحيان كثرية الوسيطية احمللية أو املستوردة، 
ضّخم عرب قناة التجارة اخلارجية من اإلقتصادايت اخلارجية إىل الّداخلية فحسب، فقد تنتقل ظاهرة الت

أو كسلع  اإلقتصادايت الوطنية، حيث أّن اإلعتماد على الواردات إن كمدخالت للعملية اإلنتاجية
، ، سيجعل من األسواق احمللية خاضعة ملنطق تقلب أسعار هذه السلع يف األسواق العامليةإستهالك هنائي

وهو ما  ،أن يوّلد ضغوطا  تضخمية حمليا  )سلع وأو خدمات( ي إرتفاع ألسعار الواردات من شأن أفوعليه 
ي طلق عليه "التضّخم املستورد"، وأبرز مثال نسوقه هنا، هو إرتفاع أسعار املواد األولية ويف مقّدمتها البرتول 

 ة.الذي وّلد موجة تضخم غري مسبوقة يف البلدان املستوردة هلذه املادّ   1973سنة  

نتيجة الرتفاع تكلفة  -1وهي احلالة الغالبة –ميكن أن ينشأ إرتفاع التكاليف يف سياق ذي صلة، 
، حيث أّن الزايدة يف املرتبات واألجور مع بقاء اليت تشّكل جزءا  هاما  من تكاليف اإلنتاج عنصر العمل

د رتبات واألجور( من شأنه أن ي ولّ إنتاجية العمل اثبتة )أو تزيد مبعّدالت تقل عن معّدالت الزايدة يف امل
ما حدث يف بعض  كل، مثال ذ2ضغوطا تضّخمية نتيجة إرتفاع تكاليف إنتاج السلع أو تقدي اخلدمات

متزايدة على توزيع القيمة  الّدول الصناعية سنوات الستينات، حيث وّلد ارتفاع األجور واملرتبات ضغوطا  
هذه األخرية اليت وجدت نفسها جمربة على رفع أسعار بيع املضافة على مستوى املؤسسات اإلنتاجية، 

؛ أيضا  كان لإلرتفاع احلاد للمرتبات واألجور يف فرنسا مقارنة مع إنتاجية عنصر العمل، دور كبري 3منتجاهتا
حيث بلغت متوسط معّدل التضخم خالل ، 1985-1981يف موجة التضخم اليت ضربت البالد ما بني 

 . %9.74هذه الفرتة  

ذات السياق، من شأن إرتفاع تكاليف املؤسسات اإلنتاجية، أن حيملها على تقليص إنتاجها  يف
مستوايت األسعار حنو  -لبيف ظل ثبات الطّ  –لع، األمر الذي سيدفع )أي تقليص املعروض من السّ 

مجه ، سي رت (2y( إىل )1yكيف أّن تراجع الكّميات املنتجة من )هر  ( أدانه، ي ظ21-1)األعلى، الشكل 
شأنه أن يرفع مستوى األسعار من  من(، ما 2AS( ابجّتاه اليسار )1AS)  إنتقال منحىن العرض الكلي

(1p( إىل )2pيف ظل ثبات الطلب الكلي )(AD). 

 

 
 

 . 618 ص، 2008، ترمجة هشام عبد هللا، دار األهلية للنشر والتوزيعالطبعة الثانية، ، اإلقتصادبول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس،  1

2 Marc montoussé, dominique chamblay, op cit, p 88. 
3 Bertrand affilé, christian gentil, les grandes questionw de l’économie contemporaine, les guides de 

létudiant, p 104. 
4 Marc montoussé, dominique chamblay, op cit, p 90. 
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 أثر صدمة العرض على مستوى األسعار.  (: 12-1الشكل )
 
 
 

 
 
 

 
 املصدر: 

- Gregory N.Mankiw, Marc P.Taylor, principles de l’économie , 5e édition, deboeck 

supérieur, 2019, p 900. 

 demand – pull inflation: التضخم الناشئ عن فائض الطلب  .3-3-3-2
  too muchكثري  جّدا  من املال يطارد عددا  قليال  جّدا  من السّلع (وهو ما يعرب عنه أيضا  بعبارة 

money chasing too few goods  من   –(، حيث أّن فائضا  من الطلب ابألسعار اجلارية الذي ينتج
عن زايدة اإلنفاق العام؛ عن جمموع إنتاج إقتصاد ما )العرض( يشتغل بكامل )أو  -بني عوامل أخرى

، مبعىن آخر فإّن زايدة 1من شأنه أن ي ؤّدي إىل إرتفاع املستوى العام لألسعار (ابلقرب من كامل طاقاته
 .2املعروض من السلع واخلدمات تؤّدي التضخم  مبعّدالت تفوق معّدالت منوالنقدي  حجم الطلب  

حتت أتثري  ( أدانه، ي ظهر كيف ي سهم التغرّي يف مستوى الطلب اإلمجايل )ط أ(13-1الشكل )
يف توليد ضغوط متزايدة على  التغرّيات يف مستوى اإلستثمار، اإلنفاق احلكومي وصايف الصادرات،

اخلرجات املمكنة يف الشكل( اليت ت دفع إىل ماهو أبعد من إمكانياهتا )املخرجات احلقيقية يف املخرجات )
 .3(2( إىل )س1الشكل(، ما ي فظي يف النهاية إىل إرتفاع املستوى العام لألسعار اليت تنتقل من )س

 

 

 
 

1 Irvin B. Tucker, macroeconomics for today, 6th edition, south-western cenagage learning, 2017, p 184. 
 . 134 ص، 2010  ، جمموعة النيل العربية،إدارة األزمات املالية العامليةعادل رزق،   2

 . 617 بول آ. سامويلسون، وليام د، نوردهاوس، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 التضخم الناشئ عن الطلب.  (: 13-1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، دار األهلية للنشر  هشام عبد هللا ترمجة الطبعة الثانية ،اإلقتصاد ول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس،باملصدر: 

 . 617ص ، 2008، والتوزيع

ومن منظور كينزي، فإّن فائض الطلب يعرّب عن الفرق بني جمموع اإلنفاق القومي معرّبا  عنه   
 :1ار الثابتة، وفق الصيغة التاليةابألسعار اجلارية و إمجايل الناتج احمللي ابألسع

D = CP + CG + I +S – Y 

: اإلستهالك CG: اإلستهالك اخلاص؛ CP: الناتج؛  Y: فائض الطلب الكلي؛ Dحيث: 
  .اإلستثمار يف املخزون السلعي: S: اإلستثمار يف األصول الثابتة؛  Iاحلكومي؛  

السابق اإلشارة   ف مصادر التضّخمالعالقة بني خمتل  نستعرض( أدانه،  14-1الشكل )من خالل  
 إليها أعاله )التضّخم الناشئ عن فائض الطلب، التضّخم الناتج عن إرتفاع التكاليه والتضّخم املستورد(.

 

 

 

 

 
 . 88 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص 1

 املخرجات احلقيقية  ك 

 مستوى السعر

1ط أ 
 

 ط أ

 املخرجات املمكنة 

 ع أ 

 1س

 س

 1ت

 ت

 ك س 
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 العالقة بني خمتلف مصادر التضّخم. (: 14-1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة تطبيقية قياسية لنماذج   -اآلاثر اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي"وليد عبد احلميد عايب،   املصدر: 
 . 87مكتبة حسن سعد العصرية، بريوت لبنان، ص "،   التنمية 

 :املدفوعات(  نميزاتوازن حتقيق التوازن اخلارجي )      .3-3-4
الذي ي شري إىل بيان منّسق  حتقيق التوازن اخلارجي مير عرب حتقيق توازن ميزان املدفوعات، هذا األخري  

دولة ما وابقي دول مقيمي بني  اليت تتم  )تبادل سلع، خدمات وأو أصول( عامالت اإلقتصاديةجلميع امل
ن ميزان املدفوعات من إعطاء صورة كِّ ، خالل فرتة زمنية معّينة واليت يف العادة تكون سنة واحدة؛ مي  1العامل

الصياغة السليمة ساعد احلكومات على ابقي اإلقتصادايت، ما ي   واضخة عن موقف اإلقتصاد الوطين جتاه
 :3، وذلك ابإلعتماد على العديد من املؤّشرات اإلقتصادية، منها2لسياساهتا املالية والنقدية والتجارية

 
 . 699 ،  صذكره  بقمرجع س  ،  آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس   بول 1

2 Dominick Salvatore, économie international, 1re édition, De Boeck, 2008, p 480. 
 . 89 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص 3

 رجياالتضّخم الخ

إرتفاع أسعار السلع  

 دةالمستور

 إنخفاض سعر الصرف 

فقدان الثقة في  

 العملة الوطنية 

 عجز الحساب الجاري 

 التضّخم عن طريق الطلب  التّضم المستورد

 التضخم عن طريق التكلفة 

 التضخم النقدي 

 . إرتفاع سرعة تداول النقود....... 

 

 

 . عر الفائدةإرتفاع س......... 

 

........ زيادة المشتريات قبل اإلرتفاعات  

 المستقبلية.
إنخفاض  

 التنافسية 

 توقعات تضخمية 

 التضّخم 

 زيادة في األجور 

 خم النقدي التض

 المصادر الّداخلية للتضّخم. . المصادر الخارجية للتضخم
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اإلقتصاد على مؤّشرا  على مدى قدرة  ي عدّ  هذه النسبةارتفاع  الّديون: ىلنسبة اإلحتياطي األجنيب إ -
للحكومات ملواجهة أعباء املديونية، حيث أّن إرتفاع اإلحتياطي األجنيب يشكل ضمانة مقابلة 

 ؛العملة الوطنية  صرفوي سهم يف حتقيق إستقرار أسعار  اإلختالالت الظرفية  
أي مدى قدرة اإلقتصاد على تغطية وارداته، ابإلعتماد على عائدات الطاقة اإلستريادية لإلقتصاد:  -

ل األجنبية احملّصلة، وي عري عن الطاقة اإلستريادية لإلقتصاد من خالل الصيغة صادراته وحجم األموا
 الرايضية التالية:

Cm= ((X+F)-(D+P))/B 
  :D: األموال األجنبية احملّصلة؛  F: الصادرات؛  X: الطاقة اإلسرتادية الكلية؛  Cmحيث:  

 واردات.: متوسط سعر الوحدة من الB: حتويالت حنو اخلارج؛  Pخدمات الّديون؛  

من خالل الصيغة أعاله أيضا  ميكن التمييز بني الطاقة اإلستريادية الذاتية، أي الواردات اليت ميكن   
، والطاقة اإلستريادية املعتمدة B/(X-D)تغطيتها عن طريق حصيلة الصادرات، واليت ي عرّب عنها ابلعالقة: 

 . B/(F-P)على القروض، واليت ميكن التعبري عنها من خالل الصيغة:  

إرتفاع هذه النسبة من شأنه أن يزيد إحتمال تعرض اإلقتصاد نسبة الّدين اخلارجي إىل الصادرات:  -
إىل أزمات املديونية اخلارجية، حيث أّن حتقيق املالءة اخلرجية تقتضي أن يعمل البلد املعين على 

أجل الوفاء  حتصيل أكرب قدر ممكن من النقد األجنيب من خالل فوائض التجارة اخلارجية من
ابإللتزامات اخلارجية، واخنفاض الصادرات ابلتأكيد سيؤّدي إىل صعوبة حتقيق تلك الفوائض، ما 

، من أجل ذلك حترص الّدول 1ي ثري املخاوف حول قدرة البلد على سداد الديون املستحقة عليه
 .%50ال تتجاوز النسبة بني املديونية اخلارجية وقيمة الصادرات  على أن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 63 ص، 2002 فريل، أدورات الركود واإلنتعاش -آفاق اإلقتصاد العامليصندوق النقد الدويل،  1
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 :خالصة الفصل
 –إستعراض من خالل الفصل األّول إشكالية دور الّدولة يف إنعاش اإلقتصاد، من خالل  تناولنا          
ور، يف هذا الشأن إستعرضنا الرؤى الفكرية الثالث الرئيسية  نظرة التيارات الفكرية املختلفة هلذا الدّ  -بداية  
التيارات الفكرية املختلفة مل تستقر على رأي موّحد حول دور   ؛ األكيد أنّ اإلشرتاكيةزية و الكينسيكية و الكال

الكالسيكي تدّخل الّدولة حبجة أّن احلرية الفردية واملبادرة اخلاصة وآلية دولة، ففي حني عارض الفكر ال
السوق كفيلة بتحقيق الرتاكم اإلقتصادي املطلوب وكفيلة أيضا إبشباع احلاجات العامة وأّن تدّخل الدولة 

على   ةالكينزي؛ أّيدت املدرسة شأنه أن يكون له ابلغ اآلاثر السلبية على الكفاءة والفعالية اإلقتصاديتنيمن 
اليت   الفرصة املناسبة لنقض أهم املبادئ، 1930يف أزمة الكساد الكبري اليت وجدت    اخلصوص تدّخل الّدولة

أّن عالج األزمة يقتضي تدّخل  "كينز"جون مينارد  أقام عليها معارضوا تدّخل الّدولة حججهم، حيث رأى 
فّعال للّدولة من خالل ماليتها العامة، وهو ما حتقق بعد أّن مّكنت سياسات التوّسع يف اإلنفاق العام يف 

القت أفكار "كارل  اإلقتصاد بعيدا  عن حالة الركود، يف مقابل الطرحني السابقني، دول األزمة من حتريك
يف اإلحتاد السوفيييت ودول أوراب الشرقية، وظهر يف هذه الّدول منط  اجا  كبريا ماركس" و"فريديريك أجنلز" رو 

 .جديد من الّدولة اليت حتتكر املمارسة اإلقتصادية يف خمتلف مراحلها

ن الّدولة من القيام هبذا آلداة اليت متكّ اإلطار النظري املتعّلق ابابإلضافة إىل دور الدولة، تناولنا أيضا            
ور أال وهي النفقات العامة، حيث تطرقنا بنوع من التعمق للمفهوم، واألاثر اإلقتصادية اليت يرتبها الد 

اإلنفاق العام على متغريات اإلقتصاد الكلية )الناتج القومي، البطالة، توزيع الّدخل...(، مّث تناولنا يف نقطة 
ال خترج وأيضا  أهدافها اليت  وشروط جناحها، ةابلسياسة اإلنفاقياملفاهيم املتعّلقة من الفصل األّول أخرية 

ذو التوّجه الكينزي يف حتقيق النمو  N.Kaldorعن أهداف السياسة اإلقتصادية اليت حدّدها اإلقتصادي 
 .اإلقتصادي، واحلد من البطالة وضبط التضخم إضافة إىل حتقيق توازن ميزان املدفوعات
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 متهيد:
ُمشكلة علم اإلقتصاد هي نُدرة املوارد ووفرة احلاجات اإلنسانية وتناميها، وهي ذاهتا ُمشكلة املالية         

العاّمة اليت تبحث يف أفضل الُسبل لبلوغ إشباع احلاجات العاّمة الالّمتناهية من خالل املتاح من املوارد 
 لى مشكلة الندرة. املالية للّدولة، هذه األخرية اليت ال تشّكل إستثاًء ع

إّن حمدودية املوارد املالية يف الكثري من الّدول من جهة، وتنامي الطلب اجملتمعي على ما يعرضة         
القطاع العام من سلع وخدمات عاّمة ) خدمات التعليم، الصحة، األمن والعدالة...( من جهة أخرى، 

إعادة النظر يف األمناط التقليدية اليت يتم وفقها  استدعى من القائمني على اإلنفاق العام يف تلك الّدول
صرف وتسيري املقّدرات املالية للمجتمع، على حنو يضمن قيام الّدولة احلديثة مبهامها، لكن يف حدود املتاح 
هلا من موارد مالية، والسبيل إىل ذلك إمّنا ميّر عرب توّخي العقالنية يف ختصيص تلك املوارد والكفاءة والفعالية 

منفعة عاّمة أعظم(، ولكي  -يف إنفاقها، والبحث عن السبل الكفيلة إبجياد أفضل توليفة )إنفاق عام أقل
، ولكي تعظّم املنفعة العامة عليها أن تبتغي الوسيلة من أجل 1تنفق الّدولة أقل عليها أن تنفق جّيدا

وهي بذلك تسعى إىل ترشيد التخصيص األمثل ملواردها وتعظيم كفاءة إستخدمها والرفع من فعاليتها، 
 إنفاقها العام. 

من خالل هذا الفصل نسعى إىل اإلحاطة ابإلطار املفاهيمي لرتشيد اإلنفاق العام، وحتديد أهم 
الّدوافع اليت فرضت على الّدول ابختالف مستوايت تقّدمها وأنظمتها اإلقتصادية حتمية ترشيد نفقاهتا 

طار النظري آلليات ترشيد اإلنفاق العام، من خالل عرض أهم العامة، لنخلص يف هنايته إىل حتديد اإل
 مقارابت اهليئات واملؤسسات الّدولية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Matthieu Caron, Budget et politique budgétaire,  Breal, 2007, p 11 . 
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 ترشيد اإلنفاق العام:املبحث األّول: مفاهيم أساسية حول  
احلاجات النقاشات الفكرية حول دور الّدولة وجماالت تدّخلها، حقيقة مفادها أّن إشباع  أفرزت        

العامة يقع يف صميم إختصاصات الّدولة، وأّن على هذه األخرية العمل على إشباعها كوهنا هي الوحيدة 
القادرة على ذلك يف ظل امتناع وأو عدم قدرة القطاع اخلاص على القيام هبذا الّدور؛ هذه احلقيقة شّكلت 

نامية، ففي ظل طلب جمتمعي متزايد على ما حتداي جّداي أمام خمتلف احلكومات يف الّدول املتطّورة كما ال
يعرضه القطاع العام من سلع وخدمات عامة، ختضع املوارد املالية العامة املتاحة ملنطق الندرة، وهو ما 

ختاذ اإلجراءات الكفيلة برتشيد إنفاقها العام على حنو يضمن ايفرض على هذه احلكومات العمل على 
 العامة من خالل املتاح من املوارد.إشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات  

 مفهوم ترشيد اإلنفاق العام: .1-1
إّن ترشيد اإلنفاق العام مفهوم، ينصرف يف ماهيته إىل حتقيق املبدأ اإلقتصادي "حتققُ أكرُب عائٍد         

أبقلِّّ تكلفٍة"، من خالل توّخي العقالنية واحلكمة يف صرف املال العام، على حنو يكفل إشباع احلاجات 
 سن التقدير وإصابة التدبري، أجدى نفعاً " يسري املال مع حالعاّمة الأّلمتناهية وحيقق أهداف اجملتمع؛ و

مهل  اُ وعي يسريه زكا، وإن األرض إذا رُ  من كثريه مع سوء التدبري وفساد التقدير، كالبذر يف وأحسن موقعاً 
 .1كثريه اضمحل"

وألنّه من املفاهيم اإلجتماعية، فقد تعّددت تعاريف "ترشيد اإلنفاق العام"، حيث يُعرف أنّه "         
لى زايدة فاعلية اإلنفاق العام ابلقدر الّذي ميكن معه زايدة قدرة اإلقتصاد القومي على متويل العمل ع

يف  ؛2ومواجهة إلتزاماته الّداخلية واخلارجية، مع القضاء على مصادر التبديد واإلسراف إىل أدىن حدٍّ ممكن"
عام أنّه" إلتزام الفعالية يف ذات هذا السياق يذهب "حمّمد عمر أبو دوح" إذ يُعّرف ترشيد اإلنفاق ال

ختصيص املوارد، والكفاءة يف إستخدامها مبا يعظّم رفاهية اجملتمع"، والفعالية يف ختصيص املوارد تقتضي 
توزيعها على أوجه اإلنفاق املّتسقة مع أهداف اجملتمع واألكثر ُقدرة على إشباع حاجات أفراده، أّما 

 . 3للمنفعةِّ العاّمةِّ املتأتيةِّ منها  الكفاءة يف إستخدامها فمضموهنا تعظيم  

ويقصد برتشيدِّ اإلنفاقِّ العامِّّ أيًضا" حتقيُق أكربِّ نفٍع للمجتمعِّ عن طريق رفع كفاءة هذا اإلنفاق         
إىل أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير وحماولة حتقيق التوازن بني النفقات العاّمة 

 

 . .317ص، 1979، إحياء الرتاث العريب، بريوتدار  ،16الطبعة ، أدب الدين والدنياعلي املاوردي،  1

 ،، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرةاإلقتصاد املايل الوضعي واإلسالمي بني النظريّة والتطبيقحممد عبد املنعم عفر، أمحد فريد مصطفى،  2

 . 72  ص، 1999

 . 44 ص، 2000، اجلامعية، اإلسكندرية، الّدار ترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الّدولةحممد عمر أبو دوح،  3
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، يضيف هذا التعريف على سابقه، أّن مفهوم ترشيد 1من املوارد العادية للّدولة"وأقصى ماميكن تدبريه 
ميكن تعبئته من املوارد املالية العادية يف  ماملوازنة بني حجم اإلنفاق العام و اإلنفاق العام ميتّد ليشمل أيضا ا

إقتضت ضرورة احلاجة العاّمة، اللُّجوء صورة ضرائب ورسوم وعائدات أمالك الّدولة، غري أنّنا نعتقد أنّه إذا 
إىل املوارد غري العادية للّدولة فهذا اليتناقض وترشيد اإلنفاق العام، طاملا أّن صرفها يُراعي حسن التدبري 

"حممد شاكر عصفور" فريى أّن ترشيد اإلنفاق العام " يتضّمن ضبط الّنفقات العاّمة  أّما واإلقتصاد.
لوصول ابلتبذير واإلسراف إىل احلد األدىن، وتاليف النفقات غري الضرورية وزايدة وإحكام الرقابة عليها وا

 .  2الكفاية اإلنتاجية وحماولة اإلستفادة القصوى من املوارد اإلقتصادية والبشرية املتوفرة"

احلكومية الرّامية شري إىل جمموع اإلجراءات والتدابري يُ مفهوم  ممّا تقّدم نتبنّي أّن ترشيد اإلنفاق العام          
إىل حتقيق التخصيص األنسب واإلستغالل األمثل للموارد املالية املتاحة للّدولة ومحايتها من خمتلف أوجه 
اإلسراف والتبذير، وزايدة إنتاجية برامج اإلنفاق العام، ابتباع سياسات مالية رشيدة تضمن إشباع أكرب 

 ن خالل املتاح من املوارد املالية العامة.     قدر ممكن من احلاجات العاّمة ألفراد اجملتمع م

 :      و سياسات اإلنضباط املايلترشيد اإلنفاق العام    .1-2
، يتبنّي لدينا أّن ترشيد اإلنفاق العام قد يقتضي ختلي الّدولة تناوله من تعاريف  عطفاً على ماسبق          

البعض يرى أبّن ترشيد اإلنفاق العام يعين عن بعض أوجه اإلنفاق العام، و هو األمر الذي جعل 
، ويف هذه احلالة تكون سياسات ترشيد اإلنفاق العام شبيهة بسياسات التقشف أو اإلنضباط 3ختفيضه

املايل، على إعتبار أّن األخرية تقتضي دائما، عمل احلكومات على تقليص خمتلف أوجه اإلنفاق العام 
َذ هبذا الرأي يعد جمانبة للصواب على إعتبار أّن ختفيض اإلنفاق العام اجلاري وأو اإلستثماري، غري أّن األخ

يف سياسات الرتشيد يقتصر على الربامج اإلنفاقية أو النفقات غري املربرة إقتصاداًي أو إجتماعياً، أو تلك 
 الربامج اليت ميكن للقطاع اخلاص أن ينّفذها بكفاءة وفعالية أكرب. 

فاهيمي عن سياسات اإلنضباط املايل، حناول أن نبنّي الفروق األساسية بعد عرض موجز مو يف اآليت، 
 بينها وبني ترشيد اإلنفاق العام.

 

 
أطروحة دكتوراه  دولة، كلية العلوم  ( ، 2004-1990 )حالة اجلزائر السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن اإلقتصاديدراوسي مسعود،  1

 . 171، ص 2005، اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

 . 399، ص 2008، األردن -، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان العامةأصول املوازنة حممد شاكر عصفور،  2

، أطروجة مقدمة لنيل شهادة ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للّدولة يف اإلقتصاد اإلسالميكردودي صربينة،  3
 . 239، ص 2014-2013، اجلزائر -د خيضر بسكرةدكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية، جامعة حمم
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 مفهوم سياسات اإلنضباط املايل:  .1-2-1
ُيشري اإلنضباط املايل أو التقّشف إىل حزمة التدابري واإلجراءات اليت تتخذها احلكومات، أو تُفرض          

عليها، هبدف كبح منو الطلب الكلي وخفض عجز املوازنة العاّمة واحلد من تفاقم الّدين العمومي والتحكم 
 -ة على خدمة ديوهنا، وهذه إختالالت مالية وإستعادة قدرة الّدول املدين 1يف عجز ميزان املبادالت اجلارية

 تكون إنعكاساً حلاالت إنكماٍش إقتصادٍي أو لرتاجٍع حادٍّ يف مستوايت النمو.  -يف العادة

هتدف إقتصاديٍة   اتباع سياساتٍ ينصرف يف مفهومه إىل جنوح احلكومات حنو    نضباط املايلاإلإذاً، ف        
أدوات  -من بني أدوات أخرى -وتستخدم يف ذلك  ،يراداهتاإولة و للدّ نفاق العام بني اإل رأب الفجوةاىل 

الضرائب معّدالت رفع تعمد إىل  ويف هذه احلالة إّما أن )اإليرادات والنفقات العامة،...(، املاليةلسياسة ا
املتاحة خول على مستوايت الدّ بذلك  تؤثر وأو توسيع أوعيتها، وابلتايل فهي ولةالدّ  حتصلها سوم اليتالرّ و 

 خفض  ما ينجر عنهوهو احملصلة من قبل األشخاص املعنويني، أرابح على  أو شخاص الطبيعينيلأل
نفاق العام اإلمستوايت إىل خفض  تعمدأو أن  ،ستثماريستهالكي واإلاإل قيهفاق بشناإلمستوايت 

أو اجلاري مثل النفقات التحويلية  ،...(التحتية يةنفاق على البناإلسواءًا اإلستثماري )أبشكاله املختلفة 
القطاع العام وخمتلف أو أن تقوم الدولة خبفض أجور العاملني يف  ،ذوي الّدخول املنخفضةلدعم  املوجهة

 نفقات التسيري األخرى.

إستعادة التوازانت الكلية الّداخلية واخلارجية لإلقتصاد اىل سياسات اإلنضباط املايل هتدف ابجململ         
 العام، من خالل:والسيطرة على منو الدين  تنافسيته  ورفع  

ختفيض حجم اإلنفاق احلكومي مبختلف أشكاله ) التحويالت اإلجتماعية لألسر، اإلعاانت  -
اإلقتصادية للمؤسسات، التشغيل يف القطاع العام...( من منطلق أّن أفضل النفقات أقّلها حجما، 

يتها )الضرائب على األشخاص الطبيعيني واملعنويني( ورفع معّدالت الضرائب والّرسوم وتوسيع وأوع
 من أجل خفض نسبة عجز املزازنة العامة إىل الناتج احمللي )خفض فجوة املوارد احمللية(؛

إمتصاص فائض السيولة من أجل التحّكم يف معّدالت التضّخم ومن بني آليات أخرى ميكن  -
 إستخدام اآللية الضريبية هلذا الغرض؛

 لعملة احمللية، رفع معّدالت الفائدة ومراجعة السياسات اإلئتمانية للبنوك.ختفيض قيمة ا -

اجلدير ابإلشارة هنا، هو أّن اآلاثر اليت حتدثها سياسات اإلنضباط املايل قد التقتضر على تلك          
املرغوبة أو املستهدفة ) حفض عجز املوازنة، التحكم يف الدين العام ومستوايت التضخم...(، ففي بعض 

 
1S.dagostino et al, Dictionnaire de sciences economiques et sociales, op cit,  p 260 .  
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معاكسة متامًا ملا هو األحيان ينجم عن تطبيق هذه السياسات آاثر سلبية غري مرغوبة وقد تكون 
مستهدف، حيث أّن العمل على خفض مستوايت الطلب الكلّي )اإلستهالكي وأو اإلستثماري( قد 

ضعف حصيلة إيرادات الضرائب غري املباشرة )الرسم على القيمة املضافة مثال(، كما من شأنه أن يتسبب يُ 
عائدات الضرائب املفروضة األعوان اإلقتصاديني  يف تراجع معّدالت النمو األمر الذي ينجر عنه تراجع يف 

كالضرائب على أرابح الشركات؛ أخريَا وليس آخرًا من شأن سياسات اإلنصباط املايل أن حتد من 
التوظيف يف القطاع العام ما من شأنه أن يرفع معّدالت البطالة، وهنا جتد احلكومات نفسها مطالبة برفع 

لتأمينات على البطالة، اإلعاانت اإلجتماعية...( مبعىن آخر أهنا ستعمد مستوى التحويالت اإلجتماعية ) ا
 إىل زايدة إنفاقها العام.

 الفرق بني ترشيد اإلنفاق العام وسياسات اإلنضباط املايل:  .1-2-2

بناًءا على ماسبق، يكون من اجملانبة للّصواب القول أبّن ترشيد اإلنفاق العام والتقّشف وجهان          
واحدة، فرتشيد اإلنفاق العام وإن كان من املمكن أن ينطوي على إجراءات من شأهنا خفض  لعملة

اإلنفاق العام كالّضغط على بنود اإلستهالك احلكومي غري الضروري مثال تفاداي لإلسراف والتبذير، فهو  
مجلة من أوجه اإلختالف يضيف عليها تدابرَي من شأهنا أن تزيد من فعالية إدارة املال العام، ويف اآليت نورد 

 بني املفهومني: 

ترشيد اإلنفاق العام وصفة وقائية للحكومات من الوقوع يف فخ عجز املوازنة العاّمة وما ينجر عنه  -
التقشف وصفة عالجية مالية لُدوٍل تعيش خارج  من تبعات سلبية على اإلقتصاد، يف حني أنّ 
يًا متأزًما، هبدف إعادة التوازن بني اإلنفاق العام إمكانياهتا املالية تعاين وضًعا إقتصاداَي ومال

 واإليرادات العامة، واستعادة قدراهتا على الوفاء ابلديون اخلارجية املرتتبة عليها؛

من شأن ترشيد اإلنفاق العام أن خيّفض من األعباء املالية املفروضة على عاتق األفراد يف صورة  -
ا تبقى سياسات التقّشف عقيمة إذا مل  ترتافق مع زايدة يف ضرائب ورسوم وغريها، يف املقابل عادة م

 معّدالت الضرائب والّرسوم وأو توسيع أوعيتها، وختفيض يف مستوايت الدخول املتاحة هلم؛

خنفاض القدرة ايف الغالب يكون لسياسات التقشف ابلغ اآلاثر السلبية على اجلانب اإلجتماعي ك -
عار والتضّخم، وارتفاع معّدالت البطالة وإخنفاض نسبة الشرائية لألفراد نتيجة حترير األس

التخصيصات املالية للقطاعات اإلجتماعية ضمن املوازنة العامة، يف حني من شأن ترشيد اإلنفاق 
العام أن ميّكن من حتقيق وفورات يف اإليرادات العاّمة للّدولة نتيجة إرتفاع كفاءة السياسات 

 لفئات اإلجتماعية من ذوي الّدخول احملدودة؛اإلنفاقية، ميكن توجيهها لدعم ا
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سياسات التقّشف عادة ما تكون يف شكل وصفات جاهزة ممالة من قبل املؤسسات املالية الّدولية  -
ليربالية التوّجه، وال تراعى فيها الظروف الّداخلية للّدول وال األنظمة اإلقتصادية املنتهجة فيها، يف 

ما سبق اإلشارة إليه، يشري إىل مجلة من التدابري واإلجراءات الّذاتية حني أّن ترشيد اإلنفاق العام وك
 والسياسات األصيلة غري الدخيلة اليت تقّرها احلكومات وتطّبقها مبا يتناسب وظروفها الّداخلية.

 :ترشيد اإلنفاق العام  دوافع   -املبحث الثاين
نظامها اإلقتصادي أو هنجها التنموي، تبيّنا فيما سبق تعّدد وظائف الّدولة احلديثة مهما كان 

واإلظطالع بتك الوظائف حيّتم عليها بذل الكثري من املال العام، ويف ظل حمدودية موارد الكثري منها وعدم 
قدرة بعضها على تعبئة مواردها نظرًا لضعف أنظمتها اجلبائية وأو مجودها، أو إعتماد بعضها على موارد 

ازانهتا العامة، عادة ما تلجأ تلك الّدول إىل اإلستدانة الّداخلية وأو اخلارجية، ريعية انضبة من أجل متويل مو 
وإىل متويل موازانهتا عن طريق العجز الذي سرعامنا خيرج عن السيطرة ليتحّول إىل عجز هيكلي؛ يف ظل 

وضبطها،  هذه املتغرّيات، تعالت األصوات املطالبة بضرورة كبح مجاح التضّخم يف حجم النفقات العاّمة
دون أن يكون ذلك على حساب ما ينبغي أن تظطلع به الّدولة احلديثة من أدوار، يف اآليت نستعرض أهم 

 العوامل اليت ابتت تفرض على الّدول ضرورة ترشيد نفقاهتا العاّمة:

 ظاهرة تزايد النفقات العامة: .2-1
، مّث إىل دولة رفاه يف الّدول منتجةمّث ّخلة ن دولة حارسة إىل دولة متد دور الّدولة وإنتقاهلا م لِّ بتحوُّ         

، تعدّدت أوجه تّدخلها يف خمتلف مناحي احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية إضافة إىل أدوارها التقليدية املتطورة
شاط العام، إنعكس يف صورة زايدة يف حجم ع يف جماالت النّ )الّدفاع، األمن ، العدالة...(، هذا التوسّ 

مهما اختلفت مستوايت  ،يف مجيع الّدول على املدى الطويلكنسبة من الناتج الّداخلي اخلام اإلنفاق العام  
خيرج عن هذه القاعدة ما ميكن مالحظته يف بعض  وال سيةتطّورها وفلسفتها اإلقتصادية ومذاهبها السيا

) أنظر يف اجلدول أدانه دوليت النمسا الّدول من تراجع أو ثبات حجم اإلنفاق العام على املدى القصري 
وسويسرا(، اجلدول أدانه يعرض تطور اإلنفاق العام كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام لعّينة من الدّول 

 :م1980 -1870مين الصناعية خالل املدى الز 
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 .1990-1870تطور اإلنفاق العام يف عيّنة من الّدول كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام خالل الفرتة  (: 1-2اجلدول)

     الدولة 
حوايل  السنة

1870 
1913 1920 1937 1960 1980 1990 

 34.9 34.1 21.8 14.8 19.3 16.5 18.3 أسرتاليا

 38.6 48.1 35.7 20.6 14.7 17.0 10.5 النمسا 

 46 38.8 28.6 25.0 16.7 - - كندا 

 49.8 46.1 34.6 29.0 27.6 17.0 12.6 فرنسا 

 45.1 47.9 32.4 34.1 25.0 14.8 10.0 أملانيا

 53.4 42.1 30.1 31.1 30.1 17.1 13.7 إيطاليا 

 41.2 48.9 28.0 25.5 18.8 - - إيرلندا 

 31.3 32.0 17.5 25.4 14.8 8.3 8.8 الياابن 

 413.3 38.1 26.9 25.3 24.6 - - نيوزلندا 

 54.9 43.8 29.9 11.8 16.0 9.3 5.9 النرويج 

 59.1 60.1 31.0 16.5 10.9 10.4 5.7 السويد 

 33.5 32.8 17.2 24.1 17.0 14.0 16.5 سويسرا 

 39.9 43.0 32.2 30.0 26.2 12.7 9.4 بريطانيا

 32.8 31.4 27.0 19.7 12.1 7.5 7.3 و. م. أ 
 43.0 41.9 28.0 23.8 19.6 13.1 10.8 املعّدل 
 املصدر: 

- Vito Tanzi , Ludger Schuknecht, Public Spending in The 20th Century, A Global 

Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2000, p 6. 
 النظرايت املفّسرة لظاهرة تزايد النفقات العاّمة:  .2-1-1

ظاهرة تزايد النفقات العاّمة، هذه الّدراسات عادة ما يتّم  تعّددت الّدراسات النظرية اليت تناولت          
 Adolph"برايدة اإلقتصادي األملاين "فاغنر" تبويبها يف مقاربتني، األوىل تتعلق جبانب الطّلب 

Wagner ُرتفاع معّدالت النمو إأّول من تناول هذه الظّاهرة ابلّدراسة، حيث أعزى سببها إىل عّد ُ " الذي ي
، اليت حتفز طلبا جمتمعيا متزايدا على السلع واخلدمات العامة نتيجة إرتفاع املداخيل، ما يفضي اإلقتصادي

ثنا جبانب العرض ونورد يف حب ، والثانيةبدوره إىل دوٍر أكرب للدولة وابلتايل إرتفاع مستوايت اإلنفاق العام
ظطراابت أّن لإل ذين وجدا(، اللّ  Peacock et Wiseman"وايزمان" )هذا كمثال، فرضية "بيكوك" و

 .اإلجتماعية واألزمات السياسية واحلروب الّدور األبرز يف هذه الظاهرة
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 :()قانون النوسع يف النشاط العام  (A. Wagner")  قانون "فاغنر"  . 2-1-1-1
"  Adolph Wagner" "يف هناية القرن التاسع عشر، أوجد اإلقتصادي األملاين "أدولف فاغنر         

عالقة بني مستوى التقّدم الذي قد  ،(1892( وعرب مؤلفه "مبادئ اإلقتصاد السياسي" )1917 -1835)
"فاغنر" الذي كان ينادي شاط اإلقتصادي وكذا اإلجتماعي للّدولة، واعترب ققه جمتمع ما، وحجم النّ حيُ 

عارض األفكار اليت اندى هبا "آدم مسيث" ومن سبقه بدور أكرب للّدولة يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية ويُ 
من الّدول من الطبيعيني، أّن توّسع نشاط القطاع العام يف الّدول الغربية هو نتيجة حتمية ملا حققته هذه 

 اليت شهدهتا هذه األخرية.و إقتصادي يف ظل حركية التصنيع  منُ 
مر للنشاط تمن خالل قانون أمساه "قانون التوّسع املس "A.Wagner"وهو ما عرّب عنه           

كّلما حقق جمتمع من اجملتمعات معّدال معّينا من النمو االقتصادي فإن ذلك يؤدي   احلكومي"، حيث أنّه
إىل اتساع نشاط الدولة ما ينعكس يف صورة زايدة يف حجم اإلنفاق العام مبعدل أكرب من الزايدة احلاصلة 

مي متيل إىل يف نصيب الفرد من الناتج القومي،  وبعبارة أخرى فإن نسبة النفقات العامة يف الناتج القو 
 ،على النحو التايل:1الزايدة بنسبة أكرب من الناتج القومي

إرتفاع طلب األفراد على السلع   ←إرتفاع الّدخــول املتاحة ألفراد اجملتمع    ←إرتفـــاع النمو اإلقتصادي 
 .إرتفاع اإلنفاق العام )توّسع نشاط القطاع العام( بنسبة أكرب  ←العامة ) صحة، تعليم....( 

 : 2ذلك حسب "فاغنر" أسباب إقتصادية حبتة، حيث أنّ   ومردّ 
 لب مزيدا من التدخّ رتِّ ر تُ زايدة درجة التصنيع وتعدد األنشطة اإلقتصادية وإرتفاع درجة التحضّ  -

 احلكومي من أجل ضمان كفاءة األداء اإلقتصادي وتنظيم األنشطة اإلقتصادية؛
منتجات القطاع العام، ما ينجر عنه مزيدا من التدّخل  إرتفاع الّدخل القومي يوّلد طلبا متزايدا على -

 احلكومي ملقابلة هذا الطلب.
قيق التنمية اإلقتصادية يتوقف على درجة التقّدم التكنولوجي، هذا األخري )التقّدم التكنولوجي( حت -

 بل الّدولة.املرتفعة الميكن اإلستثمار فيه إاّل من قِّ   هوإبعتبار تكاليف
ل إليه "فاغنر" يف دراسته لظاهرة تزايد النفقات العامة، إاّل أّن أمهية ما توصّ على الرغم من 

 التفسريات اليت قّدمها هلذه الظاهرة كانت حمال جلملة من اإلنتقادات:
على عكس ما ذهب إليه "فاغنر" يف حصر أسباب تزايد النفقات العامة يف األسباب اإلقتصادية  -

يف دراسة لنمو النفقات العامة   ( Peacock et Wiseman)فقط، أوضح " بيكوك و "وايزمان" 

 
 .150 ص ، 2008 ، ،  دار زهران، األردن مالية الدولةعادل فليح العلي،  1

 . 484  ص، 2008، ، الّدار اجلامعية، اإلسكندريةمعاصرمدخل حتليلي  -املالية العامة سعيد عبد العزيز عثمان،  2
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(، أنّه وإضافة إىل العوامل اإلقتصادية، فإّن العوامل اإلجتماعية 1961يف اململكة املتحدة )
والسياسية ميكن أن تكون أسبااب جوهرية يف الزايدة املطلقة أو النسبية للنفقات العامة، ففي فرتات 

، ويف مرحلة الحقة يكون من الصعب تزيد النفقات العامةاحلروب أو القالقل اإلجتماعية مثال، 
وايت اإلنفاق هذه، كون أّن أفراد اجملتمع يكونوا قد تعّودوا من جهة على مستوى الرتاجع عن مست

معنّي من إستهالك منتجات القطاع العام، ويف اجلهة املقابلة على حجم معنّي ) مرتفع مقارنة مبرحلة 
 .بل احلرب( من اإلقتطاعات الضربيةماق

الطلب الّدخلية على املنتجات العامة موجبة ولكن بّينت العديد من الّدراسات التطبيقية، أّن مرونة  -
، مثال ذلك دراسة قام هبا حدة، على خالف ما افرتضه "فاغنر"ليست ابلضرورة دائما أكرب من الو 

خلصت إىل  1970-1902على اإلقتصاد األمريكي خالل الفرتة " Borcheding"بورشدينج" "
 .0.75أّن قيمة املرونة تساوي  

على تعبئة  الّدول قدرةالنمو و  مستوايتو  أغفل"فاغنر" دور بعض احملّددات مثل العوامل اإلديولوجية -
، ودورها يف حتديد نسب الزايدة يف النفقات العامة، حيث إفرتض منوا مطلقا للنفقات املوارد املالية

هذا النمو بني اّلدول املختلفة، فعلى سبيل املثال وخالل املدى  مل يبنّي اختالف معّدالتالعامة، و 
يف دولة وفقا إلحصائيات صندوق النقد العريب، منت النفقات العامة و ، 2013-2012الزمين 

 . %11.8ويف تونس    ،%6.7ويف السعودية    %2.5ويف األردن    %3.7اإلمارات املتحدة 
بني الزايدة يف اإلنفاق  أو عكسية إمكانية وجود عالقة مرتّدةأخريا وليس آخرا، مل يشر "فاغنر" إىل  -

فيما بعد من خالل مضاعف  (J.Keynes )العام و منو الّدخل الوطين، وهو ما أثبته "كينز" 
، حيث أّن الزاّيدة يف اإلنفاق العام املتوّلدة عن إرتفاع طلب األفراد على املنتجات اإلنفاق العام

ايدات متتالية يف الّدخول احلقيقية لألفراد حتت أتثري امليل احلدّي لإلستهالك،  العاّمة، يوّلد بدوره ز 
 ما يؤّدي بدوره إىل زايدة مضاعفة يف الّدخل الوطين. 

إّن مجلة اإلنتقادات هاته، وإن أابنت عن جانب من القصور يف حتليل "فاغنر" لظاهرة تزايد           
ية النتائج اليت توّصل إليها، سيما وأّن عديد الّدراسات اليت تناولت النفقات العامة، إاّل أهّنا ال تلغي أمهّ 

 .1قواي لتلك النتائج  إقتصادايت البلدان اليت تكون يف أوىل مراحل منّوها شّكلت سندا عملياً 

 

 
 ، ، جملة جامعة امللك سعودالعالقة بني االنفاق احلكومي و النمو االقتصادي يف قانون فاجنر شواهد دولية  محد بن حممد آل الشيخ، 1

 . 157 ص ،السعودية ، 14 العدد
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 (:  Peacock et Wiseman)فرضية" بيكوك" و"وايزمان"    .2-1-1-2
جم اإلنفاق العام ظاهرة تزايد النفقات العامة وكذا أسباب ثبات حيف حماولة منهما لتفسري أسباب         

يف بعض الفرتات )حدوث إنقطاعات يف ظاهرة تزايد اإلنفاق العام(، قام كل من "بيكوك"  هأو رمّبا تراجع
وانطالقا من  ؛1950-1890ايزمان" بدراسة تطور حجم اإلنفاق العام يف بريطانيا خالل املدى الزمين و و"

من أجل إعادة توزيع  -وابلتايل زايدة حجم  اإلنفاق العام –أّن حاجة اجملتمع إىل تدّخل الّدولة جدلية 
الثروة وتوفري الّرعاية الصحية والتعليم ...، عادة ما تصطدم بقدرة اجملتمع على حتّمل املزيد من األعباء 

ية كالقالقل اإلجتماعية واحلروب ستثنائالضريبية من أجل متويل هذا التدّخل، الحظا أّن بعض الظروف اإل
 .1كذا التحضري هلا، قد تشّكل سبيال حلل هذه اجلدليةو 

فرتات احلرب مثال، سيكون على الّدولة التّوسع يف اإلنفاق العام يف ظل إقتصاد احلرب، من ففي          
العاّمة اليت تزداد كّما و نوعا أجل مقابلة الطلب املتزايد على السلع العسكرية من جهة، وإشباع احلاجات 

يف هذه الفرتات، يف املقابل ويف ظل هذه الظروف اإلستثنائية سيقبل أفراد اجملتمع إبقتطاعات ضريبية أكرب  
من بني ما خلص إليه "بيكوك و"وايزمان" أّن الزايدة يف حجم  ؛2كمسامهة منهم يف متويل اجملهود احلرييب

الظروف اإلستثنائية اليت متر هبا  تعكس شكل إرتداداتإمّنا متقطعة وعلى اإلنفاق العام التكون مستمرة، و 
  يوضحه الشكل أدانه:على النحو الذي    الّدولة

 . اإلنفاق العام حسب حتليل "بيكوك ووايزمن" تطّور   :(1-2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: 
-M.Maria jhon kennedy,  public finance , PHP learning private limited, 2012, p 176. 

 
1 John A.vasquez, Marie T.henehan, the scientific study of peace and war, LEXINGTON BOOKS, 

united states of America, 1992, p 313. 
2M.Maria jhon kennedy,  public finance, PHP learning private limited, 2012, p176. 
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من املالحظ من خالل الشكل أعاله، أّن مستوايت اإلنفاق بعد أن تستقر األمور يف البلد املعين         
)إنتهاء احلرب...( تستقر عند مستوى أعلى من املستوى الذي كانت عليه من قبل وهو ما يسّمى أبثر 

تثنائية، سيتحّول التّوسع يف ويف فرتات الحقة على الظروف اإلس"، حيث أنّه  أو "أثر اإلستبدال 1اإلزاحة
على قد تعّودوا أفراد اجملتمع  يكون ذلك اإلنفاق على القطاع العسكري إىل القطاع املدين، ابملوازاة مع 

 .مستوايت اإلقتطاع الضرييب املرتفعة

الناتج وحسب "بيكوك" و"وايزمان"، فإّن الزايدات غري املستقرة يف حجم اإلنفاق العام كنسبة من          
 :2الّداخلي اخلام إمّنا ترجع إىل العوامل التالية

تغرّي الظروف اإلستثنائية )احلروب والقالقل...( من وجهة نظر أفراد اجملتمع إىل اإلقتطاعات  -
اإلجبارية اليت متارسها الّدولة على دخوهلم، ما جيعلهم يتقبلون مستوايت أعلى من الضرائب ومن 

 اإلنفاق العام؛
قر األوضاع، تتحّول املهام اإلستثنائية اليت إظطلعت هبا الّدولة خالل فرتة الالّاستقرار  بعد أن تست -

 إىل مهام عادية تدخل يف صميم اختصاصاهتا؛
حتتم الظروف اإلستثائية على الّدولة اإلظطالع مبهام جديدة مل تكن متارسها من قبل )إعادة  -

 اإلعمار بعد احلرب مثال...(.

أتيييدًا لطرح "بيكوك ووايزمان" يرسم الشكل أدانه صورة واضحة عن تطور النفقات العامة          
، الشكل يبنّي أّن النفقات 1993-1900واإليرادات الضريبية يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتة 

بصورة غري طبيعية خالل فرتيت احلربني العامة واإليرادات الضريبية يف الوالايت املتحدة األمريكية منت 
 العامليتني األوىل والثانية، وبعد هناية احلرب مل تعد إىل مستوايهتا السابقة للحرب.

 

 

 

 

 
1 Pierre cliche,  gestion budgétaire et dépenses publiques-description comparée des processus 

évolution et enjeux budgétaires du Québec, Presses de l’Université du Québec,  2009, p 215 . 
2 M.Maria jhon kennedy, op cit, p 177 . 
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 .1993-1900: تطور النفقات العامة واإليرادات الضريبية يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتة  (2-2الشكل )
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ص   ، دار األهلية للنشر والتوزيع،هشام عبد للا  ترمجة ،اإلقتصاد آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس،بول  املصدر: 
310 . 

 أسباب تزايد النفقات العامة:.  2-1-2
كما سبق اإلشارة إليه، ومن بني اإلنتقادات اليت وّجهت لقانون "فاغنر"، أنّه حصر أسباب تزايد            

النفقات العامة يف األسباب اإلقتصادية فقط، لكن ما أثبته الواقع العملي و الفهم النظري، أّن أسباب تزايد 
ة يف النفقات العامة بزايدة يف املنافع العامالنفقات العامة عديدة، وترتاوح بني حقيقية تقرتن مبوجبها الزايدة 

زايدة يف أرقام النفقات العامة دون أن  تؤدي إىلو ظاهرية ال تعدو أن اليت تعود على أفراد اجملتمع، 
أي يف حجم احلاجات العاّمة امللّباة، يف  زايدة يف نصيب الفرد من كمية السلع واخلدمات العاّمةتصاحبها 

 :1صراً ألهم تلك األسباباآليت نورد عرضاً خمت

 
 . 120 حممد ابراهيم عبد الالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -انظر:   1

 . 97-91 حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص -

 .132طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص  -

 . 83-82  ص ص، 2011 األردن، ، الطبعة األوىل، دار دجلةإقتصادايت املالية العامة سعيد علي العبيدي،  -

 . 114، ص 2015ثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ل، الطبعة الثامبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي،  -

 

 النفقات العامة   

 احلرب العاملية األوىل  الضرائب 

 احلرب العاملية الثانية

1900 

 النفقات والضرائب كنسبة من الناتج

 الداخلي اخلام  

50 

1993 
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 األسباب احلقيقية لزايدة النفقات العامة:  . 2-1-2-1
نقصد ابألسباب الظاهرية، جمموعة العوامل اليت تؤّدي إىل زايدة رقمية يف النفقات العامة مصحوبة         

بزايدة يف املنافع العامة اليت تعود على أفراد جملتمع، حيث يرتفع كم، ويتحّسن نوع اخلدمات والّسلع العامة 
العام، وكما سبقت اإلشارة إليه فإّن اهلدف اليت يطلبها الفرد وهو ما يضفي مشروعية على تزايد اإلنفاق 

 الرئيس للنفقة العاّمة هو إشباع احلاجة العاّمة.  

 حيصر منظّري املالية العامة األسباب احلقيقية للزاّيدة يف النفقات العامة إىل العوامل التالية:        
حيث أّدت التغيريات اليت طرأت على حجم دور الّدولة يف احلياة  العوامل اإلديولوجية: ➢

عديد الّدول الصناعية، اإلقتصادية، وانتقال الّدولة من حارسة إىل متدّخلة إىل منتجة ودولة الّرفاه يف  
 إىل  تعدد وظائفها وجماالت تدّخلها، ما يستتبعه حتما زايدة يف حجم اإلنفاق العام.

أوضح "فاغنر" أّن حتقيق معّدالت من النمو اإلقتصادي، حيّتم ابلنتيجة دورا  العوامل اإلقتصادية: ➢
د على السلع واخلدمات العامة الذي أوسع للّدولة يف احلياة اإلقتصادية، جملاهبة الطلب املتزايد لألفرا

يفرضه حتسن الّدخول الفردية احلقيقة. من جهة أخرى تلعب الّدورات اإلقتصادية دورا ابلغ األمهّية 
سيما يف فرتات الكساد، أين ميكن للّدولة إستعمال السياسة اإلنفاقية اليف تزايد النفقات العامة، 

 اإلقتصاد.  )التوّسع يف اإلنفاق العام( من أجل إنعاش

مل تفض أزمة الكساد الكبري إىل إهنيار األسس النظرية اليت قام عليها الفكر  العوامل اإلجتماعية: ➢
يهدد  احقيقيّ  اهناك خطر أّن  عاما يف الّدول الرأمسالية الكالسيكي فحسب، بل خلقت أيضا شعوراً 

ة  يّ الذين أيَّدوا احلركات السياس شردين و املهّمشنيواملالنِّظام االجتماعي من قبل العاطلني عن العمل 
يف تلك الّدول، األمر الذي حّتم عليها أن توّجه قدرا معتربا من إنفاقها العام من أجل  ةالرّاديكاليّ 

"بيت يف الوالايت املتحدة األمريكية وضمان احلّد األدىن من الرفاهية هلذه الفئات )برانمج "نيوديل" 
العامل الشعب" يف السويد(، ومع تزايد الوعي اإلجتماعي تكّرس هذا اإللتزام من قبل حكومات 

وابتت التحويالت اإلجتماعية املباشرة وغري  ،املتقّدم كما الّنامي جتاه أكثر الفئات عوزا يف اجملتمع 
املباشرة، ونفقات الصّحة والتعليم من ضمن البنود الرئيسة واملتكررة املشّكلة للموازانت العاّمة 

 للّدول.
املشاركة الشعبية يف احلياة السياسية من  أسهم إنتشار مبادئ الدميقراطية وتوسع العوامل السياسية: ➢

خالل العملية اإلنتخابية يف تزايد النفقات العامة، حيث تسعى احلكومات يف سبيل إطالة فرتات 
حكمها إىل كسب أتييد الرأي العام احمللي من خالل العمل على تلبية  إحتياجاته. من جهة اثنية 
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مع دول أخرى أو اإلخنراظ يف منّظمات وهيئات  فإن سعي الّدول إىل إقامة عالقات دبلوماسية
 دولية سيحّتم عليها زايدة نفقاهتا العاّمة.

يتيح توفر فائض يف اإليرادات العامة للّدولة إمكانية التوّسع يف إنفاقها العام، فعلى  العوامل املالية: ➢
للّدول النفطية ومن  سبيل املثال مّكن التحّسن الذي عرفته أسعار النفط مع بداية األلفية الثالثة

 ،بينها اجلزائر من إنتهاج سياسة إقتصادية تقوم على التوّسع يف اإلنفاق العام. يف سياق ذي صلة
، أاتحت سهولة اإلقرتاض للّدول 1وبعد رفع احلضر الذي مارسه الكالسيك على اإلقرتاض العام

 العاّمة. للتوّسع يف نفقاهتا    مصدرا هاما لإليرادات العامة وابلتايل فرصاً 

 األسباب الظّاهرية لتزايد النفقات العاّمة:.   2-1-2-2
هي جمموعة العوامل اليت ترّتب زايدة يف قيمة النفقات العاّمة دون أن يكون لتلك الّزايدة أية آاثر         

على حجم أو نوع املنافع العامة اليت يفرتض أن تعود على أفراد اجملتمع، وميكن حصر هذه األسباب يف 
 مايلي:

دة النقد، وهو مايفرض على الّدولة أي إخنفاض القدرة الشرائية لوح تدهور قيمة النقد الوطين: ➢
 بذل املزيد من الوحدات النقدية من أجل توفري نفس الكم من اخلدمات أو املنتجات العامة.

: واملقصود هنا هو تغرّي الطرق الفنية تغّّي القواعد احملاسبية املعتمدة يف إعداد املوازانت العاّمة ➢
ى اإلنتقال من املوازانت الصافية اليت تعمد فيها املعتمدة يف إعداد املوازانت العاّمة، حيث أدّ 

السلطة التنفيذية إىل إجراء املقاّصة بني اإليرادات والنفقات العاّمة إىل املوازانت اإلمجالية أو 
الشمولية اليت تعرض فيها اإليرادات و النفقات العاّمة دون إجراء أيّة مقاصة بينها، إىل تضخم أرقام 

 النفقات العامة.

من البديهي أن يرتافق إتساع إقليم الّدولة )نتيجة ضم  اع إقليم الّدولة وأو زايدة عدد سكاّّنا:إّتس ➢
، دون يؤّدي ذلك ا مع تزايد يف حجم إنفاقها العامأراضي متنازع عليه مثال( أو زايدة عدد سّكاهن

عية يف أعداد إىل إرتفاع يف متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة، فمثال ستؤدي الزايدة الطبي
املواليد إىل إرتفاع يف قيمة النفقات العامة الصحّية، وألهّنا تنفق فقط على املواليد اجلدد فهي زايدة 

 ظاهريّة.

 
 الكالسيكي القروض العامة ضرائب مؤّجلة. إعترب الفكر   1



 الثاين........................................ترشيد اإلنفاق العام: املفهوم، الّدوافع واآللياتالفصل  

 

76 

 

الشّك أن سوء إستغالل املناصب احلكومية وجعلها مطّية لتحقيق مكاسب شخصية،  الفساد: ➢
ي حتما إىل تبذير وتبديد املال العام يف غري اجملاالت املوّجه إليها، ما حيّتم على الّدولة بذل املزيد يؤدّ 

املايل  من املال العام لتعويض ما مّت هدره. ودليل ذلك على سبيل املثال عمليات إعادة التقييم
اإلعتمادات  ارتفاعللمشاريع العمومية اليت عادة ما تلجأ إليها حكومات الّدول النامية ما يؤّدي إىل 

 املالية املخّصصة لتنفيذها، دون أن ترافقها عمليات إعادة صياغة أو حتيني لألهداف األّولية.

 :الوقوع يف فخ عجز املوازنة العاّمة  وقاية من ترشيد اإلنفاق العام   . 2-2
ُيشري عجز املوازنة إىل الوضعية اليت خيتل فيها توازهنا لصاحل اإلنفاق العام، مبعىن زايدة نفقات الّدولة          

عن إيراداهتا، وإن كان عجز املوازنة وفقا للرؤية الكينزية ال يشّكل مشكاًل إذا كان منّظما ومقصودا 
توازن اإلقتصادي، فإّن اإلشكال يكمن يف خروج هذا العجز عن السيطرة وحتّوله إىل ويستهدف حتقيق ال

هيكلي جيرب الّدول على إتّباع وصفات عالجية غري مضمونة العواقب، ترتواح بني تضخّمية )اإلصدار 
لوطين والقدرة النقدي، التوّسع يف منح األئتمان للقطاع العام( وما قد ترتّبه من آاثر سلبية على قيمة النقد ا

الشرائية للمواطنني، وغري تضّخمية )الّلجوء إىل اإلستدانة الّداخلية وأو اخلارجية( واليت يف الغالب تنقل 
الوضعية املالية للّدولة إىل مستوى أكثر تعقيدًا ) الوقوع يف فخ اإلستدانة وما ترتبه من آاثر إقتصادية 

يعرض تطّور عجز املوازنة يف عدد من  ،اجلدول أدانهالية(، وإجتماعية وسياسية سلبية انهيك عن اآلاثر امل
 الّدول العربية:

 . 2015-2011تطّور عجز املوازنة يف عدد من الّدول العربية خالل املدى الزمين  (: 2-2اجلدول )
 الوحدة )مليون دوالر أمريكي(.

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة             الدولة

 35.138 13.965 3.155 10.129 2.645 اجلزائر
 4.562 1.678 2.083 1.125 1.311 تونس 

 9.434 5.436 6.649 7.009 4.443 املغرب
 17.771 938 215 209 294 عمان 

 4.001 1.210 1.085 599 76 البحرين 
  : اتريخ اإلطالع ،www.amf.org.aeاملوقع ، متاح على 483، ص2016التقرير اإلقتصادي العريب املوحد  املصدر: 

12-05-2017. 

يف الغالب يُعزى تفاقم عجز املوازنة إىل وجود فائضِّ طلٍب يف اإلقتصاد الوطين يفوق املقدرة احلقيقية         
للعرض الكّلي يف الّداخل، ووفق رؤية نيو كالسيكية فإّن ذلك راجع إىل وجود طموحات إمنائية 

http://www.amf.org.ae/
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، من هذا املنطلق 1دام املتوفر منهاوإستهالكية تفوق اإلمكانيات املالية للّدولة اليت يف الغالب يساء إستخ
وبعيدًا عن سياسات التقّشف اليت تلجأ إليها الّدول طواعيًة أحياان وجمربًة أحيااًن كثرية للتخلص من عجز 
املوازنة، تتيح العقالنية واحلكمة يف إنفاق املال العام وإحكام الرقابة عليه والعمل على الوصول إبسراف 

أدىن مستوايته، إمكانية احلد من تفاقم هذه الظاهرة، بل قد تسهم يف حتقيق فوائض وتبذير املال العام إىل 
 مالية يف املوازانت العامة، ميكن توجيهها إلشباع حاجات جمتمعية أخرى.

مباشراً للّدين العام سواءا أكان داخلياً أو خارجياً،  ويف الغالب أيضاً، يُعد عجز املوازنة العامة سبباً         
جوء إىل اإلستدانة من أجل متويل أي عجز قد يعرتي موازانهتا السيما يف تظطر احلكومات إىل اللّ حيث 

حال عجزت اآللية الضريبية عن أداء هذا الّدور، وال يوجد خالف حول اآلاثر السلبية اليت يرتبها الّدين 
 العام واليت ليس أقلها:

 إزاحة رأس املال اخلاص:  .2-2-1
طرح سندات  -فرضاً  –جوء إىل اإلستدانة الّداخلية من خالل يف حال ما إذا قررت احلكومات اللّ         

لإلكتتاب العام، من شأن هذا اإلجراء أن خيفض ما ميتلكه األفراد من ثروة، حيث أّن إقباهلم على 
مال خاص حبيازة تلك  اإلكتتاب يف هذه السندات يعين ابلضرورة أهّنم سيعّوضون ما ميتلكونه من رأس

. 2السندات أو ابألحرى ابلّدين العام مع إفرتاض أّن جمموع ما هو مرغوب يف إمتالكه من الثروة حمدود
الشكل أدانه يوّضح الطريقة اليت تتم فيها عملية إزاحة املخزون من رؤوس األموال اخلاصة على املدى 

على رأس املال كدالة يف معّدل الفائدة احلقيقي  الطويل، اللوحة )أ( تبني الطلب )ط ط( والعرض )ع ع (
وحدة  4000)عائد رأس املال( يف حال عدم وجود دين عمومي، التوازن املبنّي هو لرصيد رأس مال قدره 

 وحدة 1000 الّدين العمومي من الصفر إىليف على إفرتاض إرتفاع  .%4مع سعر فائدة حقيقي قدره 
وحدة، ما ينقل  1000)اللوحة ب( فإّن ذلك من شأنه أن يقّلص مما يعرضه األفراد من رساميل مبقدار 

وهو ما يقابله وضع توازين جديد )النقطة ب( عند  (1ع 1منحىن عرض رأس املال )ع ع ( إىل اليسار)ع
اص على طلب قدر ( وهو أعلى من املعّدل السابق، ما جيرب مؤسسات القطاع اخل%5معّدل فائدة قدره )
 أقل من رأس املال.

 
 
 

 
 . 11، ص 2007، ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت63، جمّلة جسر التنمية، العدد عجز املوازنة: املشكالت واحللولد حسن احلاج،  1

 . 666بول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 على إزاحة رأس املال اخلاص.  : أثر الدين العمومي( 3-2الشكل )

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ص    ، دار األهلية للنشر والتوزيع،هشام عبد للا ترمجة ، اإلقتصاد" بول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس، املصدر: 
667 . 

 أثر الدين العام على التنمية:  .2-2-2
إضافة إىل مامّت تناوله أعاله حول دور الّدين العام يف إزاحة رأس املال اخلاص، فإّن للّدين العمومي         

املرتفع ابلغ األثر السليب على عملية التنمية يف املدى البعيد وعلى مستوايت عّدة، فمن جهة حيتم الوفاء 
" بول آ. سامويلسون لّداخلي للمكتتبني فرض املزيد من الضرائب، وحسب "بفوائد الّدين العمومي ا

فحىت لو فرضت الضرائب على نفس األشخاص لدفع القيمة ذاهتا من الفائدة اليت  "ويليام د. نوردهاوسو"
ستدفع هلم، فإّن ذلك سوف لن يلغي "التأثريات احملرفة للحوافز"، حيث من شأن فرض ضريبة على دخل 

 لدفع الفائدة املستحقة لنفس الشخص أن حيمله على التقليل من عمله ومن إّدخاره وهو ما شخص معنّي 
 يعين حتريفاً لكفاءة هذا الشخص ورفاهيته.

يف سياق ذي صلة، تؤّدي الزايدة يف مستوى الّدين اخلارجي من جهة إىل ختفيض حجم الّدخل         
القومي، ومن جهة أخرى إىل زايدة نسبة الناتج القومي املوجهة للوفاء أبقساط الّدين وكذا الفوائد املرتتبة  

مما كانت عليه قبل تفاقم الّدين   عليه. وابحملصلة فإن مؤّشرات اإلقتصاد وخمرجاته ستنمو مبعّدالت أبطأ
العمومي. الشكل أدانه يوّضح أثر الدين العمومي على املخرجات وعلى التكوين الرأمسايل، حيث يعرّب 
اخلطّان املتصالن عن كل من التكوين الرأمسايل واملخرجات يف حال كانت املوازنة العامة للدولة يف حالة 

وقوع الّدولة يف فخ املديونية فسيرتتب عنه إزاحة للرأس املال اخلاص توازن أي عدم وجود دين عمومي، أّما 

 خمزون الرساميل اخلاص )ر( خمزون الرساميل اخلاص)ر(

 سعر الفائدة احلقيقي

 ط

 ط

 1ع

 ع 

 1ع

 ع 

 ط

 ع 

 ع  ط

 أ

 أ

 ب

4000 4000 

4 
4 

5 

 سعر الفائدة احلقيقي

 

 ب/ مع دين عمومي أ / دون دين عمومي

1000 
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ويصبح خمزون الّدولة من رؤوس األموال يف حالة ركود، ويف نفس الوقت سيكون على احلكومات دفع املزيد 
 من الفوائد على ديوهنا اخلارجية، وهو ما تعرب عنه اخلطوط املتقطّعة يف الشكل.

 . أثر الّدين العمومي على املخرجات والتكوين الرأمسايل:  (4-2)  الشكل
 
 
 
 
 
 
 

ص   ،، دار األهلية للنشر والتوزيعهشام عبد للا  ترمجة ،اإلقتصاد نوردهاوس،بول آ. سامويلسون، ويليام د.  املصدر: 
668. 

 يف مقابل حاجات جمتمعية ال متناهية:  املقدرة املالية للّدولةحمدودية     .2-3
ملقابلة من املسّلم به أّن الّدول املتقّدمة، تتمّتع مبقدرة نسبية على تدبري ما يلزمها من إيرادات عاّمة          

الزايدة يف إنفاقها العام، يف حني أّن الّدول الّنامية ويف ظل ما تشهده من طلب جمتمعٍي متزايٍد على السلع 
واخلدمات العاّمة، تعاين صعوابت عديدة يف تعبئة مواردها املالية وهامش املناورة لديها أقل، يف ظل مجود 

ها وإنفصامها عن أهداف التنمية الوطنية، وإعتماد وتعّقد وعدم كفاءة وفعالية األنظمة الضريبية لبعض
بعضها اآلخر على اإليرادات املالية املتأتية من مصادر ريعية ) النفط، املعادن و املواد األولية...( واليت 

. يف ظّل هذا الواقع يكون على هذه الّدول حتمية 1تكون أسعارها يف الغالب رهينًة لتقلّباتِّ الّسوقِّ الّدوليةِّ 
مل من جهة على ضبط نفقاهتا العاّمة وحماربة أوجه اإلسراف والتبذير وخفض اإلستهالك احلكومي غري الع

الضروري، ومن جهة أخرى العمل على تعظيم الكفاءة اإلستخدامية ملواردها املالية عرب التحديد الّدقيق 
 ألولوايت اإلنفاق العام وربطها أبهداف اجملتمع.

سابقة  ظاهرة تزايد النفقات العامة واليت تطبع إقتصادايت الّدول الّنامية كما إستعرضنا يف نقاط         
أو إقرتاضية   ،املتقّدمة، فإّن املقّدرات املالية لتلك الّدول سواء كانت تكليفية )ضرائب ورسوم ...(
 )مدّخرات( هي يف الغالب حمدودة وتنمو مبعّدالت دون مستوى منو معّدالت اإلنفاق العام.

 
يف كل من  %51و 41، إخنفضت اإليرادات العامة للّدول العربية النفطية بنسب ترتاوح بني 2016حسب التقرير اإلقتصادي املوحد لسنة  1

 . يف كل من اجلزائر، ليبيا والبحرين %32و  21السعودية، قطر، العراق، عمان والكويت، و بني 

 المخرجات دون دين عمومي

 المخرجات مع دين عمومي

 التكوين الرأسمالي دون دين عمومي

 التكوين الرأسمالي  مع دين

 عمومي

 الزمن 

 المخرجات، رأس المال 
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الشكل أدانه، يعرض نسبة النفقات العامة إىل الناتج الّداخلي اخلام يف عّينة من الّدول ذات الّدخل         
نظراًي من املفرتض أن يكون  املرتفع، وكذا نسبة إيراداهتا اجلبائية، املالحظ أّن هذه العّينة من الّدول، واليت

لتحصيل اجلبائي مرتفعة كون معّدالت النمو دور القطاع العام فيها حمدوداً، وتكون قدرهتا على ا
اإلقتصادي ومستوايت الدخل فيها مرتفعة، مل تتمّكن من تغطية إنفاقها العام من خالل إيراداهتا اجلبائية  

 )الياابن( كأقصى حد.  %8)كندا( كأدىن حد و    %3، ونسبة العجز ترواحت بني 2013خالل العام  
 

 
 املصدر: 

-Paul R Krugman, Robin Wells, macroéconomie , traduction de la 4e édition américaine par 

Laurent Baechler, 3e édition, de boek, 2016,  p 640.      

إّذا إستثنينا املصادر الريعية اليت تشّكل املمول الرئيس للموازنة العامة يف العديد من الّدول، فإّن           
شّكالن أساس املقدرة املالية للّدولة، الضرائب العامة )املقدرة التكليفية( واإلقرتاض )املقدرة اإلقرتاضية( يُ 

 ميكن تبيانه من خالل الشكل أدانه:وهو ما  

 

 

 

 

 

38%

40%

44%

57%

31%

32%

41%

53%

أ,م, الو

اليابان

كندا

فرنسا

ام يف عّينة اإلنفاق العام ، اإليرادات اجلبائية كنسبة من الناتج الّداخلي اخل(: 5-2)الشكل 
2013من الّدول  مرتفعة الّدخل سنة 

اإليرادات الجبائية اإلنفاق العام



 الثاين........................................ترشيد اإلنفاق العام: املفهوم، الّدوافع واآللياتالفصل  

 

81 

 

 املقدرة املالية للّدولة.  (: 6-2الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

، الطبعة  اقتصادايت املالية العامة  املدخل احلديث يف ، منجد عبد اللطيف اخلشايل، نوازاد عبد الرمحن اهلييت: ملصدرا
 . 47، ص2005، األردن -عمان، دار املناهج للنشر والتوزيعاألوىل، 

 املقدرة التكليفية:  .2-3-1
يادية، ويف أحيان كثرية تبىن          يف كثرٍي من الّدول ُتشّكل الضرائب أهم مصدر لإليرادات العاّمة السِّّ

ياسات اإلنفاقية هلذه الّدول على ما يُتوقع حتصيله من خالل اآللية الضريبية، اليت دأبت أدبيات املالية  السِّّ
سب مقدرته التكليفية يف حتّمل أعباء اجملتمع ككل، لكن العامة على إعتبارها مسامهًة من قِّبل األفراد كلٌّ ح

 ما الميكن جتاهله هو كون الضريبة متُثل أيضاً تضحيًة من قبل املكلف هبا )شخصا طبيعيا أو معنواي(.

إذاً، ُتشّكل اإلقتطاعات الضريبية أو اجلبائية ابملفهوم الواسع عبئاً على اإلقتصاد القومي وأيضاً على         
راد، واملقصود ابملقدرة التكليفية هي ُقدرة كل منهما )اإلقتصاد القومي واألفراد( على حتمُّل ذلك العبئ األف

من دون عرقلة عمل اإلقتصاد ودون إحلاق الضرر ابملستوايت املعيشية لألفراد أو التأثري على سلوكاهتم 
قوُد إىل البحث عن املستوى األمثل املتعلقة ابلعمل واإلّدخار، ومنه فاحلديث عن املقدرة التكلفية، ي

ملعّدالت اإلقتطاعات الضريبية اليت حتقق من جهة األهداف املالية للسياسة الضريبية واملتمثلة يف متويل 
املوازنة العامة للّدولة من أجل مقابلة النفقات العامة، ومن جهة أخرى تراعي سلوك األفراد جتاه العمل، 

كفاءة اإلقتصادية. يف اآليت نعرض إلثنني من أهم اإلسهامات الفكرية اليت اإلستهالك، اإلدخار، وكذا ال
 حبثت يف حتديد احلجم األمثل لإلقتطاعات الضريبية:

 

 املقدرة املالية للدولة

 املقدرة اإلقرتاضية 

 املقدرة اإلّدخارية: 

 حجم اإلّدخار؛  -

 . طرق توزيع اإلّدخار -

 املقدرة التكليفية 

 احلصيلة الضريبية ضمن القدرة التحملية

 املستوى اجلزئي 

 الدخل الفردي

طبيعة الدخل و طرق اإلستخدام.
 

 املستوى الكلي 

 الدخل القومي

احلصيلة الضريبية 

 املثلى. 



 الثاين........................................ترشيد اإلنفاق العام: املفهوم، الّدوافع واآللياتالفصل  

 

82 

 

 :(Laffer)  منحىن الفر    .2-3-1-1
، اليت تضمن معّدالت منو إقتصادي مثالية  يف سعيها إىل حتديد احلجم األمثل لإلقتطاعات الضريبية

و" آرثر  (Robert Mundell)أّكدت "مدرسة إقتصادايت العرض" برايدة كل من "روبرت موندل" 
، ويف هذا 1على أمهّية املعّدالت الضريبية املنخفضة لألداء اإلقتصادي اجليد   )Arthur Laffer(الفر" 

املدرسة "منحىن  الفر" نسبة لـ "آرثر الفر"  كآداه لتحليل أثر السياق ومن بني أدوات حتليلية أخرى قّدمت 
وفقاً هلذا املنحىن الذي يوّضحه الشكل أدانه فإّن معّدالٍت معّدل الضغط الضرييب على العائدات الضريبية، 

ة وفق ضريبيٍة مرتفعٍة تفوق املقدرة التكليفية للمكلفني تكون هلا أاثر عكسية على اإليرادات العاّمة للّدول
 les hauts taux » أو « trop d’impôt tue l’impôt »"مبدأ " كثري من الضريبة يقتل الضريبة

tuent les totaux ». 

 منحىن الفر.  (: 7-2الّشكل )
 

 احلد األقصى لإليرادات اجلبائية                                                                                      
 

                                                                                                  

 
 

 :  املصدر
-Hal R Varian, introduction à la microéconomie, traduction de la 9e édition américaine par 

bernard thiry, 8e édition, De Boeck, 2014, p 324. 
من اجللي من خالل الشكل أعاله أنّه عند معّدل ضريبة منعدم فلن تكون هناك إيرادات ضريبية،             

سوف لن يعمل أي أحد و يف هذه احلالة أيضًا ستنعدم اإليرادات   %100وعند معّدل ضريبة يبلغ 
الذي يقابله احلد األقصى لإليرادات   T*يقع املعّدل األمثل  %100و  %0، وبني املعّدلني 2الضريبية 

 اجلبائية، واآلداء األمثل لإلقتصاد.

أثّر ذلك سلبًا على إيرادات (*T) وفق "مدرسة إقتصادايت العرض" كّلما زاد معّدل الضريبة عن           
لتايل إنكماش ابالدولة من الضرائب، حيث جينح األفراد إىل حتجيم أعماهلم والتقليل من مدخراهتم و 

 
1
 Hamid A.temmar, la transition de l’économie émergente-références théoriques, stratégies et 

politiques, office des publication universitaires, 2011, p 632    
 . 348. بول آ سامويلسون، ويليام د. نورد هاوس، مرجع سبق ذكره، ص 2

 إيرادات جبائية

 *T معّدالت الضرائب
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اإلستثمار اخلاص وتتفشى بينهم بعض املمارسات السلبية جتاه اآللية الضريبية من قبيل التهرب والغش 
الضريبني، ويف حال بلوغ هذه الوضعية، سيتحتم على الّدولة ختفيض مستوايت الضغط الضرييب ) ختفيض 

ل إعادة بعث النشاط اإلقتصادي من معّدالت الضرائب أو تقليص الوعاء الضرييب( قدر اإلمكان من أج
 ، وهو ما قد يوقعها يف حلقة مفرغة من تّدين اإليرادات العاّمة.1جديد

 : )Ramsey(2 ضرائب رامسي    .2-3-1-2
" فيما يسمى الكفاءة الضريبية واليت متّكن احلكومة من جباية 3تبحث قاعدة "ضرائب رامسي         

أبقل قدر من خسارة فائض املستهلك، وتنص القاعدة على أّن على اإليرادات اليت هي حباجة إليها 
احلكومات أن تفرض أعلى معّدالت الضرائب املمكنة على املدخالت واملخرجات ذات املرونة السعرية 
املتدنية ابلنسبة للعرض منها والطلب عليها، ومثال ذلك األرض والغذاء الذين تكون منحنيات العرض 

ة املرونة السعرية، ابملقابل على احلكومات أن تفرض معّدالت ضريبية متدنية على والطلب عليهما عدمي
املدخالت واملخرجات اليت تكون املرونة السعرية للعرض منهما أو الطلب عليهما مرتفعة ومثال ذلك بعض 

 أنواع السلع الكمالية.
ابلنسبة للعرض  منخفضةة سعرية حياجج مؤّيدو "ضريبة رامسي" أبنّه إذا كانت السلعة ذات مرون        

منها أو الطلب عليها، فإّن أتثري أي ضريبة تفرض على هذه السلع سيكون حمدودًا على اإلستهالك 
 واإلنتاج، وهو ما من شأنه أن يرفع من إيرادات احلكومة مع أدىن خسارة ممكنة يف الكفاءة اإلقتصادية.

امت عليها " ضرائب رامسي" من حيث قدرهتا على تعبئة على الرغم من وجاهة اإلفرتاضات اليت ق        
أكرب قدر ممكن من اإليرادات الضريبية دون اإلخالل ابلكفاءة اإلقتصادي فيما يتعّلق ببعض أنواع 
الضرائب، إاّل أّن بعض الشواهد العملية أثبتت أّن هذه القاعدة الميكن تعميمها على مجيع املدخالت 

إقرتحت حكومة "مارغريت  1990عتبار ملرونتها السعرية؛ يف بريطانيا العام واملخرجات أخذًا بعني اإل
، للوهلة األوىل تبدو هذه الضرائب وفق قاعدة "ضرائب )tax poll(4اتتشر" فرض ضرائب على الرؤوس 

املتوقع أن رامسي" قادرة على زايدة إيرادات احلكومة دون أدىن أتثري على الكفاءة اإلقتصادية، فمن غري 
 يهاجر األفراد أو خيتفوا لتفادي دفع الضريبة، لكن إغفال مبدأ العدالة يف هذه الضرائب وثقل عبئها على

 
1 Pierre cliché, gestion budgétaire et dépenses publique, presse de l’université de Québec, 2009, pp 43-

44. 
 .345 بول آ سامويلسون، ويليام د. نورد هاوس، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .  (frank ramsey)"نسبة إىل عامل اإلقتصاد الربيطاين "فرانك رامسي 3

 . 161 صمرجع سبق ذكره،  حمرزي حممد عباس،  4
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ذوي الدخول املتدنية كان له ابلغ اآلاثر السلبية على الكفاءة اإلقتصادية وأيضًا على إيرادات الدولة ما 
 ل حكومة احملافظني.يأفرز مأزقاً سياسياً عجل برح

 املقدرة اإلقرتاضية:  .2-3-2
ُتشّكل القروض العامة واحدًا من أوجه مصادر اإليرادات العامة غري العادية، واليت تلجأ احلكومات         
وصول املعّدالت الضريبية إىل املستوى األمثل أي إستنفاذ املقدرة  عند  -من بني حاالت أخرى –إليها 

ابملقدرة اإلقرتاضية للّدولة، هو مدى قدرهتا على تعبئة إيراداهتا املالية عرب التكليفية للّدولة؛ املقصود 
، وكما يوّضحه الشكل 1اإلقرتاض من األفراد أو الشركات أو املؤسسات من خالل طرح السندات احلكومية

لعام هة وتوزيعه بني اإلقرتاض اأعاله تتوقف املقدرة على حجم اإلدخار )مستوى اإلّدخار القومي( من ج
 اخلاص من جهة أخرى.و 

 حجم اإلّدخار:.  2-3-2-1
شّكل اإلّدخار اجلزء املتبقي لألفراد من الّدخل بعد اإلستهالك، من هذا املنطلق يتوقف اإلّدخار يُ 

على عاملني إثنني؛ أّوهلما مستوى الدخل، حيث من املرجح أن تزيد مدّخرات ذوي الدخول املرتفعة عن 
ر إرتفاع معّدالت اإلّدخار وابلتايل املقدرة اإلقرتاضية يف الدول مدخرات منخفضي  الّدخل، وهو ما يفسِّّ

املتقدمة مقارنة ابلّدول النامية؛ واثنيهما امليل احلّدي لإلستهالك، فإرتفاع هذا األخري يعين أّن اجلزء األهم 
ل، ومنه هناك عالقة عكسية من الّدخل ينصرف إىل اإلستهالك، وابلتايل إخنفاض حصة اإلّدخار من الدخ

 بني املقدرة اإلقرتاضية للّدولة وامليل احلّدي لإلستهالك.

 طريقة توزيع اإلّدخار:  .2-3-2-2
فإذا كانت لدى الفرد ، هو كيف يتوزّع اإلّدخار بني اإلقرتاض اخلاص واإلقرتاض العام؟ السؤال هنا        
أمواله  رضن يقإمكانية ألأو كانت له  ،على عوائد ماليةواحلصول  بنفسه ستثمار أمواله املدخرةال إمكانية

حنو  إجتهت املدّخراتا إذا ، أمّ هذه احلالة ستتأثر املقدرة اإلقرتاضية سلباً مقابل فوائد يف  قطاع اخلاصإىل ال
في هذه احلالة سوف ف ،-يف حال معّدالت فائدة مغرية- احلكوميةمن خالل شراء السندات  القرض العام

 للّدولة.اضية  رت تزداد املقدرة االق

ما جيدر التنويه إليه، هو طرق ومصادر التمويل واحدًا من احملّددات األساسية ملدى كفاءة برامج   
اإلنفاق العام، يف هذا الصدد توصلت العديد من الّدراسات إىل أّن الّدول اليت تشّكل فيها املساعدات 

تمد مصادر ريعية يف متويل براجمها اإلمنائية اليت تقّدمها الّدول واملنّظمات املاحنة أو تلك الّدول اليت تع

 
 .121 مرجع سبق ذكره، ص وليد عبد احلميد عايب، 1
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اإلنفاقية، تكون أقّل كفاءة يف تتسيري وتنفيذ تلك الربامج مقارنة مع الّدول اليت تعتمد على اآللية الضريبية  
كمصدر لتمويل إنفاقها العام، يف احلالة األخرية تكون احلكومات مطالبة بتقدمي خدمات وسلع عامة أكثر 

بني العبء الضرييب الذي يتحملونه وبني املنافع العامة  -يف العادة-ين يربطون وأفضل لدافعي الضرائب الذ 
ابلبحث عن أفضل السبل لتعطيم كفاءة  اليت تعود عليهم، من أجل ذلك جتد احلكومات نفسها مطالبةً 

ومدى  إنفاقها العام، أّما يف حالة الّدول املتلقية للمساعدات فدرجة إهتمامها بكفاءة براجمها اإلنفاقية
قدرهتا على إشباع احلاجات العامة ملواطنيها تقل، مع ذلك ننوه إىل أّن ما ابتت تفرضه الّدول واملنظمات 
املاحنة من رقابة ومشروطية، وربطها يف كثري من األحيان احلصول على تلك املساعدات مبدى سالمة 

للمساعدات أجرب العديد من هذه الّدول على وشفافية املمارسات املتعّلقة ابملالية العامة يف الّدول املتلقية 
 .1مراجعة أساليب وسياسات تسيري تلك املساعدات

أّما فيما يتعّلق ابلّدول الّنامية اليت تعتمد مصادر ريعية لتمويل موازانهتا العامة فإّن مسألة مدى          
الشأّن توّصل كل من  كفاءة الربامج اإلنفاقية وقدرهتا على حتقيق أهدافها تطرح حبّدة، يف هذا

"Gylfason "و"Zoega "  ّاإلرتفاع يف حصة رأس املال الطبيعي إإىل جمموع الثروة الوطنية بعشر  إىل أن
من بني عوامل ، ويرجع ذلك 2نقاط مئوية ينجر عنه تراجع سنوي يف معّدل النمو مقداره نقطة واحدة

 :3أخرى إىل

يؤّدي إىل املبالغة ، حيث أّن اإلعتماد املفرط على املصادر الريعة الطبيعية من شأنه أن اهلولنديةة العلّ  -
يف حتديد سعر صرف العملة، األمر الذي يؤثر سلبًا على الصادرات غري الريعية والسيما الصناعية 

 منها، هذه األخرية اليت تعترب احملفز األهم للنمو اإلقتصادي؛
وجود موارد طبيعية من شأنه أن يضعف احلافز لدى األعوان اإلقتصاديني العموميني واخلواص على  -

 وين رأس املال البشري، حيث أّن رأس املال الطبيعي هو املصدر األساسي للثروة.تك

إّن إرتفاع حجم مسامهة املصادر الريعية يف متويل برامج اإلنفاق العام مبا يرتّبه من إخنفاض للقيود         
رتبطة ابلسلطة ) القدرة التمويلية على امليزانية احلكومية يؤّدي يف الغالب إىل إرتفاع املمارسات السلبية امل

على حتويل وإختالس األموال العمومية، اإلسراف والتبذير وغريها (، فعلى سبيل املثال عادة ما يعمد 
ممارس السلطة إىل التالعب يف مكّوانت اإلنفاق العام ويف مساراته وحتويله حنو جماالت وفئات ومناطق 

 
 . 23 مرجع سبق ذكره، ص وليد عبد احلميد عايب، 1

2 Thorvaldur Gylfason, Gylfi Zoega, Natural Resources and Economic Growth: The Role of 

Investment , site d’internet www.bbk.ac.uk/ems/faculty/zoega/research/Natinvest31.PDf, date de visite: 

18-07-2015. 
3 Louis-Marie Philippot, rente naturelle et composition des dépenses publiques, Reflets et perspectives 

de la vie économique, (Tome XLVII), 2008, p 51. 

https://ideas.repec.org/p/kud/epruwp/01-02.html
https://ideas.repec.org/p/kud/epruwp/01-02.html
http://www.bbk.ac.uk/ems/faculty/zoega/research/Natinvest31.PDf
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، األمر 1قابة على املداخيل املتأتية من املصادر الريعية، يف ظل صعوبة الر جغرافية تدعم بقاءه يف السلطة
الذي من شأنه أن حيرف برامج اإلنفاق العام عن أهداف إشباع احلاجات العامة، ويؤثر على كفاءة الربامج 

 اإلنفاقية. 

  األساسية واحلد من الفقر:  مان إشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات العاّمةض   .2-4
اجملتمعات أّن إشباع احلاجات العامة وختفيض الفقر وإزالة كل أشكال الاّلمساواة تشّكل ترى معظم 

، وبلوغ هذه األهداف يشّكل حتّداي جّداًي للعديد من الّدول السيما منها 2أهدافًا هامًة للسياسات العامة
 هتا العامة. تعاين حمدوديةً يف مواردها املالية وقصوراً يف سياسا  -يف الغالب-النامية اليت  

، كالّدفاع واألمن والعدالة والصّحة 3منفعة عاّمةاجات العاّمة هي حاجات يرتِّب إشباعها احلو         
الّدولة، مبا أّن خصائصها ) عدم  والتعليم وغريها، ويف العادة تقع مهّمة إشباع هذه احلاجات على عاتق

، وملّا  5ون إمكانية تقدميها من قبل القطاع اخلاصحتول د 4التنافس عند اإلستهالك وعدم القابلية لإلقصاء(
كانت هذه احلاجات متزايدة ابستمرار الرتباطها خاصًة ابلنمو الدميغرايف ومعّدالت النمو اإلقتصادي، فلن 
يكون من املنطقي القول إبمكانية إشباعها بشكل كامل وفّعال يف ظل حمدودية املوارد املالية العاّمة للّدول  

 إلشارة إليه يف العنصر السابق.كما سبقت ا
ضبط اإلنفاق العام والتحّكم فيه ورفع كفاءته وتعظيم تبحث سياسات ترشيد اإلنفاق العام يف          

فعاليته، واحلد من أوجه االسراف والتبذير وغريها من املمارسات السلبية اليت قد تطال املال العام، من أجل 

 
1 Louis-Marie Philippot, rente naturelle et composition des dépenses publiques ,  op cit, p 50 

)التعاون الّدويل على مفرتق الطرق: املعونة والتجارة واألمن يف عامل  2005تقرير التنمية البشرية للعام برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،  2
 . 54 (، صغّي متساو

3
ة ضحية احلديــمن املسّلم به أّن النظرية اإلقتصادية مل حتدد معيارا موّحدا لقياس املنفعة العاّمة، فهناك من يرى بتحققها عنــدما تتــساوى التــ 

وهناك من يعتقد أن ، (Vito de Marcoر معيا)  املتبقيـة الــيت يتحملهــا األفــراد يف سـبيل متويـل النفقـات العامـة، مـع املنفعـة احلديـة لـدخوهلم
 Somer, Pigu etر معيا)  بلوغ أقصى منفعة عامة ممكنة مير عرب تـساوى املنـافع احلديـة املتأتية من اإلستخدامات املختلفة لإلنفاق العام 

Dalton)) ،   وميكن قياس ذلك عرب توزيـع النفقـات العامـة علـى أوجـه االسـتخدامات املختلفة حبيث يتحقق أكرب قدر من الدخل القومي
   احلقيقي.

ة عدم اإلقصاء فمؤداها أنّه  خاصية عدم التنافس تعين أّن إستهالك أحد األفراد ال يؤثر أبي شكل على إستهالك األفراد األخرين، أّما خاصي 4
  ".chacun en a sa part et tous l’ont tout entire" الميكن إقصاء أي فرد من إستهالكها، وفق مبدأ

5 A. Premchand,  government budgeting and expenditure controls -theory and practice, international 

monetary fund, Washington, D.C, 1983, p 47 . 
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 »  1dépensé mieux pourإحداث وفرات يف موارد الّدولة إستناداً إىل مبدأ "أنفِّق جيداً تنفق قليالً" 
» dépensé moins ، 2وفرات مالية ميكن توجيهها حنو إشباع كمٍّ إضايٍف من احلاجات العاّمة . 

 رتشيد اإلنفاق العام:كمدخل ل  حتسني كفاءة برامج اإلنفاق العام  -املبحث الثالث
الّنامية منها هبدف ُتشّكل برامج اإلنفاق العمومي واحدة من اآلليات اليت تلجأ إليها الّدول السيما           

، ويتحقق ذلك من خالل صياغة 3رفع كفاءة تسيري املشاريع اإلستثمارية خالل املديني القصري واملتوسط
راد حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة، وتوفري 

ُ
مجلة األهداف )اإلقتصادية، اإلجتماعية، املالية...( امل

 رعة يف إجناز املشاريع املخططة. اإلمكانيات التمويلية الاّلزمة لضمان املرونة والس
من انجتها اخلام، وميكن   %30و  15إىل أّن الّدول النامية تنفق مابني  4ُتشري بعض الّدراسات         

إلحداث تغيريات ولو بسيطة على كفاءة اإلنفاق العام وحتسني جودة إستغالل املوارد املتاحة أن يكون له 
لداخلي اخلام وعلى قدرة هذه الّدول على حتقيق أهدافها يف حدود املتاح هلا ابلغ األثر اإلجيايب على الناتج ا

 من موارد.

 :ماهية كفاءة برامج اإلنفاق العام  .3-1
تنصرف كفاءة اإلنفاق العام يف مفهومها إىل حتقيق اإلستغالل األمثل للموارد املتاحة )املدخالت(         

مبعىن أنّه إبعتبار قدر معنّي من املدخالت من أجل تعظيم خمرجات القطاع العام ) سلع وخدمات عامة(، 
لقرار ) شركة، هيئة حكومية فإّن كل وحدة لصناعة ا أو من املوارد ويف ظل مستوى معنّي من التكنولوجيا، 

، أّما إذا  كفـاءةت  ذا تعترب  أو دولة( حتقق أكرب قدر ممكن من املخرجات )أقصى قدر ممكن من اإلنتاج(
 .5ذات كفاءة أقلتكون  ودون املتوقع فإّن وحدة صنع القرار    اً االنتاج متواضعكان  

العادة إىل املقارنة بني املدخالت واملخرجات من والكفاءة غري الفعالية؛ هذه األخرية، تنصرف يف         
جهة واألهداف النهائية املراد بلوغها من جهة أخرى ) حتقيق رفاهية أفراد اجملتمع، بلوغ معّدالت منو 

، وإذا كانت األهداف النهائية عري قابلة للقياس الكمي، فالفعالية تنصرف إىل التحقق من 6معّينة...(

 
1 Matthieu Caron, Budget et politique budgétaire, op cit. ,p  11. 
2 James daniel et al,  l’ajustement budgetaire comme instrument de stabilité et de croissance, série 

des brochures ,fond  monétaire international, washington, 2006, p 47 . 
3 Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques, op cit, p 84 . 
4 Santiago Herrera and Gaobo Pang, Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An 

Efficiency Frontier Approach, May 2005, at: http://www1.worldbank.org/ publicsector/pe 

/PEAMMarch2005/ Efficiency of PublicSpendingin.pdf .  
5 Miguel St. Aubyn, Álvaro Pina, Filomena Garcia and Joana Pais, Study on the efficiency and 

effectiveness of public spending on tertiary education, Economic Papers 390, Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs Publications, November 2009, p 5 . 
6 Ulrike Mandl, Adriaan Dierx, Fabienne Ilzkovitz, The Effectiveness and Efficiency of Public Spending, 

Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N.301, European Commission, February 2008, P3. 

http://www1/


 الثاين........................................ترشيد اإلنفاق العام: املفهوم، الّدوافع واآللياتالفصل  

 

88 

 

(، يرسم  8-2. الشكل أدانه )1ققة مع الغرض العام للمشروع أو الّدور املسند إليهمدى إّتساق النتائج احمل
 لكلٍّ من الكفاءة والفعالية.   إطاراً مفاهيمياً 

 اإلطار املفاهيمي لكفاءة وفعالية اإلنفاق العام. (: 8-2الشكل )
 
 

                                                                          
                                         كفاءة التخصيص                             الفعالية                                         

       الكفاءة التقنية                                             

 
                                                                                                                         

 موارد نقدية                                                                                                                                    
 وغري نقدية                                                                                                                                     

 املصدر: 
-Ulrike Mandl, Adriaan Dierx and Fabienne Ilzkovitz, The Effectiveness and Efficiency of 

Public Spending, Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N.301, European 

Commission, February 2008, P 3. 
ُتشري املخرجات كما سبق اإلشارة إليه إىل السلع واخلدمات العامة يف حني تشري النتائج إىل األاثر         

لسدود اليت يتّم إنشاؤها تعد من قصرية ومتوسطة األجل للمخرجات. فعلى سبيل املثال إذا كانت ا
خمرجات اإلنفاق العام على قطاع املوارد املائية، فإّن توفري املياه الصاحلة للشرب للّساكنة وزايدة املساحات 

 الزراعية املسقية متّثل النتائج املرتتبة عن عملية اإلنفاق على هذا القطاع.

وميكن بلوغ كفاءة اإلنفاق العام )حدود كفاءة اإلنفاق العام( إّما من خالل تقليل حجم          
املدخالت الاّلزمة للحصول على قدر معنّي من املخرجات )كفاءة املدخالت(، أو احلصول على أكرب 

، وهو ما ميكن 2قدر ممكن من املخرجات إبستخدام قدر معنّي من املدخالت )كفاءة املخرجات(
 ( أدانه:9-2ضيحه من خالل الشكل)تو 

 

 
 

مدخل إىل دراسة كفاءة املشروعات العامة يف أقطار اجلزيرة  –دور املشروعات العامة يف التنمية اإلقتصادية د.علي خليفة الكواري،  1
 . 125 ص، 1981، الكويت ، 42عدد، عامل املعرفة، -العربية املنتجة للنفط

 . 44  مرجع سابق، ص حممد عمر أبو دوح، 2

 النتائج املخرجات املدخالت

التنمية اإلقتصادية وعمل اإلدارة مثال اإلطار التنظيمي والتنافسي، واخللفية االجتماعية واالقتصادية، املناخ، عوامل احمليط :
 العامة 
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 . اإلنفاق العام : حدود كفاءة(9-2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  املصدر
-Ulrike Mandl, Adriaan Dierx, Fabienne Ilzkovitz, The Effectiveness and Efficiency of Public 

Spending, Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N.301, European Commission, 

February 2008, p 8. 
نفس   (B)و  (A)أّن للدولتني  حيث،  (C)و (B)، (A)أعاله يفرتض وجود ثالث دول  الشكل        

، لكن املالحظ من خالل الشكل أّن ما حتصل (x)القدر من املدخالت ) نفس حجم النفقات العامة( 
ما يعين أّن األخرية أقل كفاءة يف ختصيص  (B)من خمرجات يفوق ما حتصل عليه الدولة  (A)عليه الّدولة 

وإستغالل إنفاقها العام من األوىل اليت تقع على منحىن حدود الكفاءة )بلوغ أقصى قدر ممكن من 
اليت تنفق أقل من الّدولتني  (C)املخرجات(؛ يف املقابل يعرض الشكل وضع دولة اثلثة هي الّدولة 

 حدود الكفاءة. لكنها تقع على منحىن  (B)و  (A)السابقتني  
إّما أن تعمل على رفع مستوى املخرجات  (B)من أجل بلوغ حدود الكفاءة، يكون على الّدولة         

وهناك نكون  (A)وحتذو يف ذلك حذو الّدولة  (X)املتأتية من نفس القدر من املدخالت  (y)ابلقدر 
من املخرجات أبقل قدر ممكن من  (Y)بصصد "كفاءة خمرجات"، أو أن تعمل على بلوغ قدر معنّي 

 .(c))كفاءة مدخالت(، وهو نفس وضع الّدولة    (x)   املدخالت أي تقليصها ابملقدار

 قياس كفاءة برامج اإلنفاق العام: .3-2
 من الصعوبة مبا كان وذلك راجع من جهة إىل من املسلم به أّن قياس كفاءة اإلنفاق العام أمر           

املروحة الواسعة من األهداف اليت تسعى السياسة اإلنفاقية إىل حتقيقها، ومن جهة أخرى كون أّن خمرجات 

 المخرجات 
 الكفاءة  حدود

Y 

 X 0 المدخالت 

y 

x 

C 
B 

A 
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اإلنفاق العام هي يف الغالب سلع أو خدمات غري سوقية )ال يتّم تداوهلا يف السوق( ما يوحي بصعوبة 
 .1حتديد كمياهتا وأسعارها

من بني الدراسات الرائدة اليت استهدفت قياس كفاءة اإلنفاق العام، دراسة قام هبا كل من "أ.          
" مشلت عينة من  V.tanziو "ف. اتنزي " L.schuknecht"و "ل. شيكنيتش  A.afonsoأفونسو 

، 2000-1990خالل املدى الزمين  OCDEدولة من دول منّظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  23
إعتمادا على قياس مؤشر أداء القطاع   (PSE)اإلنفاق العام  كفاءةالّدراسة استهدفت قياس 

 .   (PSP)احلكومي

 : (PSP)حساب مؤّشر أداء القطاع احلكومي    .3-3-1
حلساب مؤشر أداء القطاع العام، مجعت الّدراسة بني جمموعتني من املؤّشرات الفرعية، تناولت        

 اجملموعة األوىل )مؤشرات الفرص( األداء يف أربعة قطاعات هي:
ولقياس اآلداء فيها اعتمدت الّدراسة مؤشرات الفساد، البريوقراطية، نوعية القضاء :  إلدارةا -

 املوازي.واإلقتصاد  
يُقاس اآلداء فيه من خالل نسبة املتمدرسني يف الطور الثانوي والتحصيل العلمي يف دول  التعليم: -

 العّينة.
ويقاس اآلداء احلكومي يف جمال الصحة مبعّدل وفيات األطفال، والعمر املتوقع عند  الصحة: -

 الوالدة.
 هذا القطاع على مؤشر نوعية راسة يف قياس األداء احلكومي يفاعتمدت الدّ  البنية التحتية: -

 .التاصنية التحتية للمو باإلتصاالت وال
 Standard  Musgravian اجملموعة الثانية تناولت ما يسّمى "مؤشرات موسغراف املعيارية"    أّما        

indicators”،  :وتتعّلق بثالث جماالت هي 
 من األسر من الدخل.  %40يقاس مبؤشر حبصة أفقر    التوزيع: -
 مبؤشر إستقرار منو الناتج الّداخلي اخلام ومعّدل التضّخم ) معّدل عشر سنوات(. يقاس    اإلستقرار:   -
مبؤشر نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام، ومؤشر منو الناتج الداخلي يقاس  األداء اإلقتصادي: -

 اخلام )معّدل عشر سنوات(،و معّدل البطالة )معّدل عشر سنوات(.
 
 

 
1 Ulrike Mandl, Adriaan Dierx, Fabienne Ilzkovitz,op cit, p 2 
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 مؤّشرات أداء القطاع العام. (: 10-2الشكل )
مؤشرات                                                            مؤشرات موسغراف املعيارية 

 الفرصة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: 
-Antonio Afonso, Ludger Schuknecht, and Vito Tanzi, Public Sector Efficiency: An 

International Comparison, European Central Bank Working Paper, N.242, July 2003, p 10 . 

 الفساد 

 البيروقؤاطية 

 اإلقتصاد الموازي 

التمدرس في  

 الطور الثانوي 

 نوعية القضاء 

العمر المتوقع عند  

 الوالدة 

 وفيات األطفال 

 التحصيل العلمي 

نوعية اإلتصاالت  

والبنية التحتية  

 للمواصالت 

 اإلدارة 

 الصحة 

البنية التحتية  

 العامة 

 التعليم 

 التوزيع 

 اإلستقرار 

التوازن  

 اإلقتصادي 

من    %40حصة أفقر 

 األسر من الّدخل 

اإلستقرار في نمو  

 الداخلي الخام الناتج 

  10التضخم )معّدل 

 سنوات( 

نصيب الفرد من الناتج  

 الداخلي الخام 

نمو الناتج الداخلي الخام  

 )معدل عشر سنوات( 

البطالة )معّدل عشر  

 سنوات( 

 إجمالي أداء القطاع العام 
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يعتمد على جمموعة املؤشرات  أحد القطاعات األربع أو اجملاالت الثالث،راسة أن أداء فرتضت الدّ إ         
 إىل حتسن، عامال اإلنفاق الناتج عنىف املؤشرات الفرعية  التحسنيؤدي ، حبيث بكل منهااخلاصة  الفرعية

داء كل قطاع أو جمال، أ الذي يقيسوللحصول على املؤشر  ؛الدراسة مؤشر أداء القطاع أو اجملال حمل
 املعين.موعة املؤشرات الفرعية اخلاصة ابجملال أو القطاع  جممتوسط    حيسب

 :1وفق الصيغة التاليةفيتحدد  أّما أداء القطاع العام للبلد املعين           
 

PSPi=∑ PSPij 

 :حيث
iPSP  :  أداء القطاع العام يف البلدi؛  

ijPSP :القطاع أو اجملال احلكومي    أداءj؛ 
j  :  متثل قطاعات وجماالت األداء احلكومي؛ 
i.البلد املعين : 

 كفاءة القطاع العام:  حساب  .3-3-2
، يتم  يف مرحلة اتلية حساب كفاءة األداء على (PSP)بعد حساب مؤّشر أداء القطاع العمومي          

من خالل حساب النسبة بني مؤّشر األداء للقطاع أو اجملال املعين  )ijPSE(مستوى كل قطاع أوجمال 
) ijPSP(    إىل حجم اإلنفاق العام املخصص له)ijPEX(:وفق الصيغة الرايضية التالية ، 
 
 

PSEij= 
 

، فهي متوسط مؤّشرات كفاءة أداء مجيع القطاعات )iPSE(أّما كفاءة أداء القطاع العام ككل       
 واجملاالت السبع املذكورة أعاله، وفق الصيغة التالية: 

 
PSEi=    

 

 
1 Antonio Afonso, Ludger Schuknecht, Vito Tanzi, Public Sector Efficiency: An International 

Comparison, European Central Bank Working Paper, N.242, July 2003, p 8 . 

n 

j=1 

ijPSP 

PEXij 

PSEij j=1∑ 

n 

n

n 
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 عدد القطاعات أو جماالت النشاط العمومي. nحيث: 
إذا استخدمت للمقارنة  ذاهتا، إالّ  ال حتمل معىن ىف حد القطاع العامأن قيمة مؤشر كفاءة  ننوه إىل         
 .1خالل مدى زمين معنّي  لنفس الّدولة لعامأداء القطاع ا  ول املختلفة ىف وقت معني أو ملقارنة كفاءةبني الدّ 
و"  " L.schuknecht"و "  A.afonsoمن الّدراسة اليت قّدمها كل من " على الرغم من أّن         

V.tanzi  تُعد من الدِّراسات الرّائدة والرصينة اليت استهدفت قياس كفاءة اإلنفاق العام، إاّل أهّنا ،"
 :2تعّرضت لعديد اإلنتقادات، نذكر منها

تتناسب مع منهجية القياس يف بعض الّدول، عّينة القطاعات واملتغرّيات اإلقتصادية املختارة قد ال  -
 إّما لُشح البياانت أو إلختالف أمهّية تلك املؤشرات من دولة إىل أخرى؛

كل، وابلتايل كالقطاعات املختارة اليت اعتمدت عليها الّدراسة قد ال تكون ممثلة لإلقتصاد  -
مظللة، نذكر هنا على سبيل  فاإلعتماد عليها لقياس كفاءة اإلنفاق العام ككل قد يعطي نتائج 

املثال أّن الّدراسة اعتمدت على مؤّشرات البنية التحتية اخلاصة بقطاعي اإلتصال والنقل فقط 
للّداللة على واقع البنية التحتية يف البلد حمل الّدراسة، ونفس املالحظة على قطاع الصّحة الذي 

وّقع عند الوالدة للّداللة على األداء  اعتمدت الّدراسة على مؤّشري وفيات األطفال و العمر املت
 العمومي فيه؛

املتغرّيات اإلقتصادية املختارة قد ال تعطي صورة واضحة عن أداء اإلقتصاد، فمعّدل منو متوسط  -
نصيب الفرد من الناتج قد يكون مرتفعاً، لكّنه خيفي ترّكز توزيع الّدخل لصاحل فئة إجتماعية ال متّثل 

 ع السّكان؛سوى نسبة ضئيلة من جممو 
الّدراسة أغفلت عامل الزمن، حيث أّن اآلاثر املتوقعة لإلنفاق العام قد ال تظهر إاّل بعد مّدة زمنية  -

قد تطول أو تقصر، لذلك جند أّن بعض الّدراسات جلأت إىل حساب متوّسطات كل املدخالت 
 ذه املشكلة.واملخرجات على فرتات زمنية طويلة تسبق السنة حمل الّدراسة كوسيلة لعالج ه

 :ترشيد اإلنفاق العامآليات     -املبحث الرابع
 عمليةمن العوامل، إذ وحىت حتقق هذه ال العديد ترشيد اإلنفاق العام دالة يف  عمليةالشك أّن 

األهداف املرجوة منها، يف صورة رفع فعالية وكفاءة النفقة العامة وإشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات 
 سنأيت على ذكرها، واليت نرى أّن إعماهلا يف أرض اليت لياتيف، البد من تظافر مجلة اآلالعاّمة أبقّل التكال

 
 . 10 ، ص2014  ، معهد التخطيط القومي، مصر، ديسمربقياس كفاءة اإلنفاق العام يف مصر ومقرتحات اإلرتقاء هباهبة حممود الباز،  1

رية، جملد ااإلدجمّلة العلوم اإلقتصادية و   ،2013-2006  العراقي للمّدةقياس كفاءة اإلنفاق العام يف اإلقتصاد حممد علي موسى املعموري،   2
 .  252-251 ص ص،  2017  ،جامعة بغداد، 23
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؛ تتعلق هذه اآلليات أساسًا بتحسني املمارسات املتعلقة أن ُيسهم يف ترشيد اإلنفاق العام الواقع من شأنه
احلد من منظومة اإلدارة العمومية و صالح بتخطيط اإلنفاق العام وشفافية عمليات امليزانية العامة، وأيضًا إب

كذا ابلتحديد الدقيق جملاالت تدّخل القطاع العام وضبط مستوايت ائمني على إنفاق املال العام، و فساد الق
اإلنفاق العام. مجلة هذه اآلليات مستمّدة من جتارب العديد من الّدول ) الوالايت املّتحدة األمريكية، دول 

واهليئات الدولية على غرار  املنظماتإلقتصادية(، وأيضًا من إسهامات العديد من منظمة التعاون والتنمية ا
 منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية.قد الّدويل و البنك العاملي، صندوق الن

 ختطيط اإلنفاق العام :  .4-1
غاايت وأهداف  الختياربصفة عامة، التخطيط املايل نشاط تنظيمي دينامكي للمجال املايل،                

معّينة والعمل على حتقيقها بواسطة ممارسة أنسب الوسائل املتاحة، حبيث يتم حتديد كل األهداف والوسائل 
جلانب العيين له، يف واملواءمة بينها داخل إطار متناسق للجانب املايل للنشاط اإلقتصادي، متكامال مع ا

من هذا املنطلق نقول أّن ختطيط اإلنفاق  ،1ظل الظروف املتغرّية احلالية، والظروف املالية املتطورة مستقبال
العام ينطوي على حتديد دقيق ألهداف السياسة اإلنفاقية مبا يتوافق وأهداف اجملتمع وأولوايته على املديني 

لية املناسبة والاّلزمة لبلوغ تلك األهداف واستخدامها إستخداما القصري واملتوسط، وحصر للموارد املا
 . عقالنياً 

عّد املوازنة العاّمة اخلطّة املالية للّدولة، و اليت يعّدها جهازها التنفيذي ويصادق عليها ممثلو الشعب، تُ 
تقدير املوارد العاّمة ) حجمها ويتّم مبوجبها تقدير اإلنفاق العام لفرتة مستقبلية يف الغالب تكون سنة، وكذا 

وألّن املوازنة العاّمة كذلك، فالشك أّن حتسني كفاءة  ،ومصادرها( اليت يتّم من خالهلا تغطية تلك النفقات
 إعدادها والرفع من فعالية تنفيذها والرقابة عليه تشّكل مدخال هاماً لرتشيد اإلنفاق العام.

طورات العديدة اليت عرفتها أشكال املوازنة العامة ابنتقاهلا ومن أجل بلوغ تلك الغاية، وإضافة إىل الت
ازنة الصفرية، انصب و من موازنة البنود والرقابة إىل موازنة الربامج واآلداء إىل موازنة التخطيط الربجمة و امل

مة إبعتبارها اهتمام الفكر املايل على البحث يف أجنع السبل واآلليات الكفيلة برفع كفاءة وفعالية املوازنة العا
 خطّة عمل القطاع احلكومي للفرتة املستقبلية، ويف هذا السياق يندرج مايلي:

 

 
منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  ،-جتارب عربية مقارنة -اإلجتاهات احلديثة للموازنة العامة للّدولة أ.د حممد خالد املهياين، 1

 . 3، ص2012، جامعة الّدول العربية
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 :  Rationalisation des choix budgétaire (R.C.B) ترشيد خيارات امليزانية  .4-1-1
"نظام موازنة إلعداد موازنتها مّسي  ، طبقت وزارة الّدفاع األمريكية نظاما جديدا1962يف العام           

، يستخدم التخطيط « planning, programming, budgeting system » التخطيط والربجمة
ويف العام  ،1طويل األجل من أجل إعداد املوازنة العامة عن طريق الربامج والربامج البديلة متوسطة األجل

النظام على احلكومات الفدرالية " تعميم تطبيق هذا "Johnson"ر الرئيس األمريكي "جونسون"قرّ  1965
واإلدارات املركزية واحمللية، الذي يسمح حسبه ابلتحديد الدقيق ألهداف احلكومة األمريكية، ورصد البدائل 
املختلفة من الوسائل املمكنة اليت تتيح بلوغ تلك األهداف أبقل تكلفة، ويف النهاية قياس نتائج األداء  

ن أّن كل دوالر أنفق على حنو جيد. بعدها انتشر تطبيق هذا النظام احلكومي على حنو يسمح ابلتأكد م
 يف العديد من دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، لكن حتت مسّمى "نظام ترشيد خيارات امليزانية" 

"Rationalisation Des choix Budgétaire "(R.C.B). 

 :  (R.C.B) امليزانيةمفهوم نظام ترشيد خيارات  . 4-1-1-1 
يعرف نظام ترشيد خيارات امليزانية أنّه" مجلة اإلجراءات اليت تستهدف حتقيق فعالية النفقات               

العاّمة، من خالل ربطها ابألهداف األساسية احملددة مسبقا يف إطار الربامج متوسطة األجل مع رصد 
العائد و حتليل –احلساب اإلقتصادي )حتليل التكلفة  الوسائل اخلاصة هبا وتطبيق مبدأ األولوايت وأدوات

 . 2الفعالية("–التكلفة  

العلمية بيق األسس واملبادئ اإلقتصادية و هو تط (R.C.B)من خالل هذا التعريف أّن غاية نظام           
العام يف عملية إختاذ القرارت املتصلة ابلنشاط احلكومي، هبدف تقليص هامش اخلطأ يف صناعة القرار 

  املتصل ابإلنفاق العام إىل أدىن مستوايته.

ختاذ "أنّه منهج علمي ال، (R.C.B)ف نظام رّ وألنّه يعتمد األسس واملبادئ العلمية، فهناك من يعُ         
القرارات ميّكن من قياس التكلفة والعائد لإلستخدامات البديلة للموارد اإلقتصادية وتشجيع إستخدام تلك 

ة مستمرة ومنتظمة يف صياغة السياسات واخّتاذ القرارات وتدبري األموال يف وحدات اجلهاز املعلومات بصف
نظام ترشيد خيارات امليزانية "أنّه سريورة  ويف ذات السياق يذهب تعريف آخر، إذ يعترب. 3"اإلداري للّدولة

 
 عمدت وزارة الّدفاع األمريكية إىل تقسيم موازنتها إىل عدد من الربامج تندرج  حتت تقسيمات رئيسية مثل برانمج البحث والتطوير...  1

2 Y.Bernard et J-C . Colli, Vocabulaire économique et financier,7e édition,1998, p 479 . 
 . 48-47 ، ص ص،ذكره بقمرجع سحممد خالد املهياين،  3
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الّدولة من املفاضلة بني البدائل من أجـل يـتم مـن خالهلـا اسـتعمال تقنيـات احلـساب االقتـصادي الـيت متكـن 
1إعماهلا علـى أرض الواقـع أبقـل تكلفـة وحتقيـق األهـداف املرجـو بلوغها"

. 

عطفًا على التعاريف السابقة ميكن القول، أّن نظام ترشيد خيارات امليزانية هو عملية تنطوي على          
 لآللياتِّ وللوسائٍل الاّلزمة لبلوغها على النحو املخطط له حتديد أهداٍف على درجٍة عاليٍة من الدقّة، ورصدٍ 

 وأبقل تكاليف ممكنة، وبلوغ ما سبق ميّر عرب:
 التخطيط الذي ينطوي على حتليل سليم لإلحتياجات وحتديد دقيق لألهداف؛   -
 الربجمة اليت ترصد الوسائل الاّلزمة لبلوغ األهداف احملددة؛   -
ترمجة وسائل العمل إىل موازاانت سنوية، يتم فيها ختصص املوارد بناءا على الغاايت واألهداف    -

 النهائية اليت يسعى النشاط العام إىل بلوغها.

 : (R.C.B)مقّومات جناح نظام ترشيد خيارات امليزانية    .4-1-1-2
على أرض الواقع وضمان جناحه، يتعنّي  (R.C.B)من أجل إعمال نظام ترشيد خيارات امليزانية         

 : 2التقّيد ابخلطوات التالية

 حتديد أهداف واضحة ودقيقة للنشاط احلكومي، تتفرّع إىل أهداف فرعية أكثر حتديداً ووضوحا؛   -
 الصياغة الدقيقة للربامج والربامج البديلة اليت تسهم يف بلوغ األهداف املنشودة؛ -
حتديد املسؤوليات، عرب إنشاء مراكز مسؤولية وحتديد املهام واألنشطة اليت تدخل يف إختصاصات   -

 ز، من أجل تسهيل عمليات الرقابة؛كل مرك
إنشاء آليات لقياس أداء الوحدات احلكومية ومراكز املسؤولية، وكذا تقييم الربامج واألنشطة   -

 احلكومية؛
 القرارت وتقييم أداء القطاع العام؛  واختاذتوفري اإلطار البشري الكفء واملتمرس يف جمال التخطيط   -
تعّلقت ابلسياسات العاّمة  توفري معلومات آنية ودقيقة سواءاً إقامة نظام فّعال للمعلومات، يسهم يف  -

احة لكل وحدة إدارية أو برانمج أو نشاط  ، أو ابملوارد واإلستخدامات املتاإلقتصادية أو اإلجتماعية
 حكومي.

 :  (R.C.B)مراحل تطبيق نظام ترشيد خيارات امليزانية    .4-1-1-3
 : 1خيارات امليزانية ابملراحل التاليةمير تطبيق نظام ترشيد         

 
1 Jacques Percebois, economie des finances fubliques, Armand Colin , Paris , 1991, p 161 . 

 . 51-49، ، ص صذكره بقمرجع سحممد خالد املهياين،  2
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هبدف التحديد الدقيق لألهداف املراد الوصول إليها ومسارات ووسائل  :تشخيص الوضعية القائمةأّوالً. 
بلوغها، يتعنّي أّوال القيام بتشخيص دقيق للمشكلة وحتديد سليم لإلحتياجات، ومن مّث رصد املوارد 

 إستقراء خمتلف الصعوابت أو التحدايت اليت قد تعرتض بلوغ األهداف املنشودة؛واإلمكاانت املتاحة وكذا  

: وتقّسم األهداف إىل أهداف فرعية وبرامج حتديد األهداف املراد بلوغها والوسائل الاّلزمة لذلكاثنياً. 
عية وأنشطة من أجل تسهيل عملية التنفيذ والتصحيح والرقابة، مّث جتمع كل األهداف واألهداف الفر 

الربامج"، بعدها يتم البحث يف أفضل البدائل املتاحة من أجل -والربامج يف خمطط يسمى "هيكل األهداف
 بلوغ األهداف املخططة أبقل التكاليف؛ 

هبدف الوصول إىل األهداف املنشودة أبقل التكاليف، يتعنّي  :حتديد برامج العمل واملفاضلة بينها اثلثا.
مرتبطة أيضًا  ومضبوطة وفق خطة زمنية، و ،اإلمكانيات ووسائل العمل صياغة برامج  واضحة وحمددة

 مبؤشرات واضحة لقياس األداء،  مع السهر على حتديد البدائل املتاحة لكل برانمج؛

هتدف املراحل الثالثة األوىل إىل ترشيد عملية صياغة القرار، يف حني هتدف هذه  إختاذ قرار التنفيذ: رابعاً.
املرحلة إىل ترشيد تنفيذ القرارات املتوصل إليها، واليت يتّم صياغتها على خمتلف املستوايت على شكل واثئق 

مسؤوٍل جمال  د لكلِّ السنوات...( حتدّ  ة)موازاانت متعددة السنوات، خمططات إسرتاتيجية، برامج متعدد
 تدّخله يف سريورة بلوغ األهداف احملددة، والوسائل املادية واملالية املوضوعة حتت تصّرفه؛

يف هذه املرحلة يتم تقييم النتائج املتوصل إليها إبستخدام مؤّشرات  مراقبة النتائج وإعادة التقييم: خامساً.
نيا تستخدم مؤشرات النتائج املباشرة من أجل أداء ختتلف إبختالف مستوايت التنفيذ، فعلى املستوايت الد 

حتديد مستوايت  اإلجناز على صعيد كل برانمج، أّما على املستوايت األعلى ففي العادة تستخدم مؤّشرات 
ويف حالة اإلحنراف عن مؤشرات األداء   ،موضوعية لتحديد مدى فعالية الربامج يف بلوغ األهداف املسطّرة

تدعو الضرورة ليس فقط إىل إعادة النظر يف الربامج اجلاري تنفيذها، بل أيضا يف  السابق اإلشارة إليها قد
 . األهداف اليت مّت حتديدها بداية

 

 

 
 أنظر: 1

- André Paysant, finances publiques, 4e édition, armand colin éditeur, paris,1997, p155. 

- Jean-Charles godard, rapport sur la rationalisation des choix budgétaires (la méthode 

R.C.B), services du premier ministre français ( comite central d’enquête sur le cout et le rendement des 

services publics), février 1970, pp. 6-9. 
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 :   la gestion axée sur les résultats (G A R) . التسيّي املرتكز على النتائح4-1-2
1تصاعد اإلهتمام بنظام التسيري املرتكز على النتائج منذ ظهوره مطلع ستينات القرن العشرين         

، 
وعملت العديد من املنظمات الدولية على حث احلكومات السيما منها النامية واملتلقية للمساعدات 
اإلمنائية، على العمل على ترشيد إنفاقها العام من خالل إعمال هذا النظام يف خمتلف مراحل إعداد وتنفيذ 

 موازانهتا العامة.
 أو التسيري ابلنتائج ( gestion axée sur les résultats)ف التسيري املرتكز على النتائج عرّ يُ          

(gestion par résultats)  أو اإلدارة املرتكزة على النتائج(management basé sur les 

résultats) ،على أنّه نظام للتسيري يقوم على إجياد التوليفة املثلى و التفاعل والتكامل بني األهداف ،
2وإستمرارية منظمة ما الوسائل والنتائج هبدف ضمان كفاءة

أو هو إسرتاتيجية إلدارة الربامج واملشاريع من   ،
ة ضمن خالل الرتكيز على الكفاءة يف التسيري والتنفيذ وختصيص املوارد من أجل بلوغ األهداف احملددة بدقّ 

عناصر أساسية متكاملة ومرتابطة فيما بينها هي التخطيط )اإلسرتاتيجي  اآلجال املقررة، إعتمادًا على
النتائج، ومن مّث حتديد املسؤوليات إستنادًا إىل معطيات وبياانت  استخالصو والتكتيكي(، املتابعة، التقييم 

3دقيقة توفرها نظم فّعالة للتغذية العكسية
.   

املرتكز على النتائج يهدف إىل إحداث تغيريات جذرية يف آليات مما سبق نستشف أن التسيري              
عمل املنظمات العمومية، من خالل الرتكيز على حتسني أدائها عرب صياغة أهداف دقيقة تستند إىل حتديد 
واضح لألولوايت، وإعمال آليات ملتابعة مستوايت التقّدم حنو بلوغ تلك األهداف، ويف مرحلة أخرية تقييم 

 ،4النتائج من أجل حتديد املسؤوليات واستنباط املعلومات واملعطيات الضرورية لصياغة قرار التسيريوحتليل 
 :5وعليه فإّن لنظام التسيري املرتكز على النتائج مقّومات ثالث هي التخطيط، املتابعة والتقييم

تم خالهلا رسم األهداف يعترب التخطيط مبستوييه اإلسرتاتيجي والتكتيكي اخلطوة اليت ي : التخطيط .أّوال
والغاايت املراد الوصول إليها، بناء اإلسرتاتيجيات وحتديد الوسائل واملوارد املادية والبشرية الاّلزمة لبلوغ تلك 

 األهداف؛

 
  نشر العام   عرب كتاب له بعنوان "اإلدارة من أجل النتائج" peter druker (1909-(2005إلى م التسيري املرتكز على النتائج و عزى مفهيُ  1

1964 . 
2 Serge ablina,  la notion d’objectif et la pratique de la gestion axée sur les résultats, éditions 

connaissances et savoirs, 2013, p 14.  
3 PNUD, guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développent , 

new york, 2009, p 6 . 
4 PNUD,  guide du suivi et de l’évaluation axée sur les résultats », bureau de l’évaluation de pnud, new 

york, 2002, p 10 . 
5 PNUD, guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du 

développement, op cit, p p 7-8. 
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وهي العملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف املعنية، املعلومات والبياانت عن مستوايت  املتابعة: .اثنيا
 األهداف املقررة، وعن الكيفيات اليت يتم هبا إستعمال املوارد والوسائل املتاحة؛التقّدم حنو حتقيق  

مستقل لألنشطة، للربامج، للمشاريع املنّفذة أو اجلاري تنفيذها، من أجل قدير دقيق و وهو ت التقييم:. اثلثاً 
إخّتاذ قرارات التسيري   حتديد مستوايت التقّدم يف إجناز األهداف املقررة، حتديد املسؤوليات واملساعدة على

 املستقبلية، إعتماداً على أنظمة فّعالة للتغذية العكسية ابملعلومات.

هذه املقومات الثالث تتفاعل وتتكامل فيما بينها )أنظر الشكل أدانه( لتضمن إستمرارية نظام         
بلوغها وصياغة واضحة للنتائج التسيري املرتكز على النتائج، إذ أنّه دون ختطيط دقيق لألهداف املراد 

املتوقّعة، سيكون من الصعوبة مبا كان القيام إبجراءات املتابعة، اليت وإن مّتت ستكون على أسس غري 
واضحة يف غياب حتديد دقيق للنتائج املراد حتقيقها، وهو ما يضعف من جانب أخر من جودة املعلومات 

 خّتاذ القرارات وحتديد املسؤوليات.والبياانت اليت تبىن وفقها عمليات التقييم وا
 . على النتائج  نظام التسيري املرتكز (: 11-2)الشكل

 

 

 

 

 

  

 : املصدر
- Pierre cliché, gestion budgétaire et dépenses publique, p 180    (. بتصرف)   

 le cadre de dépenses a moyen terme اإلطار املتوسط األجل للنفقات العامة .4-1-3
(CDMT) : 

للنفقات العامة "أنّه جمموعة متكاملة من األهداف ف البنك الّدويل اإلطار املتوسط األجل يعرِّ           
اإلسرتاتيجية وبرامج اإلنفاق العام، اليت حتدد اإلطار الذي ميكن من خالله ملختلف املستوايت الوزارية 

، أو هو "آلية تسمح بتقدير 1"إخّتاذ القرارات املتعّلقة بتخصيص واستعمال املوارد املالية املتاحة لديهم

 
1 Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques , collection-pratique de pointe en 

management public, 2000, p 75 
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ة اآلنية خالل أجل متوسط يف إطار السياسة العامة، وأيضًا بتكييفها وفقًا للموارد العامة النفقات العام
إطار إلحداث نوع من التكامل بني سياسة املالية العامة وإعداد امليزانية   ف أيضًا أنّه"عرَّ . كما يُ 1املتاحة"

اإلمجالية للمالية العامة وعملية على املدى املتوسط، وذلك عن طريق الربط بيــن نظـام إلصـدار التوقعات 
منظمة إلصدار تقديرات تفصيلية متوسطة األجل للميزانية تقــوم بـها الوزارات مبا يعكس السياسات 

فالتقديرات املستقبلية للنفقات تصبح أساسا للمــداوالت بشـأن امليزانية يف السنوات   احلكومية القائمة،
2ديرات املستقبلية مع النتائج النهائية فــي تقـارير نتـائج املالية العامةالتالية للميزانية، وتتم مطابقة التق

" . 

كن القول أّن اإلطار املتوسط األجل للنفقات العامة أسلوب عمل متكامل عطفًا على ما سبق، ميُ               
اإلعتبار تقديرات هذه األخري لتقدير النفقات العمومية للسنة املالية املوالية )يف األجل املنظور(، أخذاً بعني 

املوارد املالية املتاحة واجتاهات منوها،  ،للفرتة املستقبلية متوسطة األجل اليت ترتاوح بني ثالث ومخس سنوات
ما يسمح من جهة بربط املوازنة العامة للّدولة مع خططها اإلمنائية  ؛وكذا توّجهات السياسة العامة للّدولة

رى بتقدير أكثر دقّة للنفقات العامة اليت ينبغي أن تكون يف حدود املوارد متوسطة األجل، ومن جهة أخ
 :3املتاحة. إذاً فإّن اإلطار املتوسط األجل

 حيدد بوضوح أهداف السياسة العامة للّدولة؛ -
 يقّدم توقّعات متكاملة متوسطة األجل عن اإلقتصاد الكلي واملالية العامة؛ -
وإيرادات خمتلف الدوائر الوزارية بعد سنة امليزانية ملدة ترتاوح بني سنتني  يتضّمن تقديرات لنفقات  -

 وأربع سنوات؛
واهليئات احلكومية قيودا شديدة على امليزانية   جيعل من إعتمادات امليزانية اخلاصة مبختلف الوزارات   -

 العامة.

 أهداف اإلطار متوسط األجل للنفقات العامة: .  4-1-3-1
 :4اإلطار املتوسط األجل للنفقات العامة إىل حتقيق ما يلييهدف           

 التحديد الدقيق للموارد املتاحة، ما يساعد على خلق بيئة إقتصادية كلية متوازنة؛   -
 إقامة نظام لتخصيص املوارد يتماشى مع األولوايت اإلسرتاتيجية القطاعية وما بني القطاعات؛   -

 
1Marc Raffinot et Boris Samuel,  Les cadres de dépenses à moyen terme: un 

instrument utile pour les pays à faible revenu ,  revus STATECO N° 100 , 2006, p106. 
 . 108 ص، 2001 فرباير 28،  النسخة املعّدلة لدليل شفافية املالية العامة  ،صندوق النقد الّدويل  2

 . 61 ، صنفس املرجع  3

4 Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques , op cit,  p 76 . 
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وضع إبعداد خطط إسرتاتيجية للعمل، و  لوزارية املختلفةصياغة سياسات مالية تسمح للمستوايت ا   -
 حّيز التنفيذ برامج أكثر إستدامة؛

 اإلستخدام الكفء للموارد املتاحة.   -

إضافة إىل ماسبق فمن شأن اإلطار متوسط األجل للنفقات العامة، أن يساعد على محاية املال 
بني التخطيط متوسط األجل، التنفيذ ومتابعة  العام من اإلسراف والتبذير، كونه يرتكز على مقاربة  تربط

 التنفيذ والتقييم، وتراعي الكفاءة والفعالية يف ختصيص املوارد املتاحة. 

 مراحل إعداد اإلطار املتوسط للنفقات العامة:   .4-1-3-2
للتخطيط الّشامل يندرج إعداد وتنفيذ اإلطار املتوسط األجل للنفقات العامة ضمن عملية متكاملة           

 :1عرب سبع مراحل أساسية كل منها تشّكل توطئة للمرحلة اليت تليها رُّ على املدى املتوسط، وميُ 

حتليل ومنذجة تطور مؤّشرات اإلقتصاد الكّلي، من أجل املساعدة على إعداد  :املرحلة األوىل ➢
 تقديرات لإليرادات والنفقات العامة لثالث سنوات املقبلة؛

العام، ما يسمح بتحديد األهداف فحص ومراجعة األنشطة السابقة للقطاع  :املرحلة الثانية ➢
 ارة( ومن مّث تقدير تكاليفها؛جماالت العمل املستقبلية على مستوى كل قطاع )أو وز و 

تتعلق هذه اخلطوة إبجراء سلسلة من اإلجتماعات بني وزارة املالية والوزارات املمثلة  :ملرحلة الثالثةا ➢
للقطاعات األخرى، إلستعراض ومناقشة نتائج املرحلة السابقة )مرحلة فحص ومراجعة أنشطة 

 القطاع العام(؛

ة )اإلجتماعات إستنادًا إىل حتليل مؤشرات اإلقتصاد الكلي ونتائج املرحلة السابق :املرحلة الرابعة ➢
بني وزارة املالية وابقي القطاعات(، تعد وزارة املالية إطارًا إسرتاتيجيًا لإلنفاق العام، يتّم من خالله 

 حتديد سقف اإلعتمادات املالية املخصصة لكل قطاع للسنة املالية املقبلة والسنتني التاليتني هلا؛

اإلطار املتوسط للنفقات العامة، حيث حيصل تعد هذه املرحلة أهم مراحل إعداد  :املرحلة اخلامسة ➢
خالهلا كل قطاع على خمصصاته متوسطة األجل من املوارد واليت تكون متناسبة مع املوارد املالية 

كذا اإلعتمادات املالية لكل قطاع، ويتم حتديدها من قبل اهليئة  ملتاحة، أولوايت اإلنفاق العام و ا
 دة  جملس الوزراء؛احلكومية املختصة واليت تكون يف العا

 
1Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques, op cit, pp 77-83 
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يف هذه املرحلة تقوم الوزارات املختلفة مبراجعة ميزانياهتا القطاعية وجعلها تتناسب   :املرحلة السادسة ➢
 مع حجم اإلعتمادات املخصصة هلا خالل املرحلة السابقة؛

أخرياً تعيد وزارة املالية التدقيق يف امليزانيات القطاعية اليت متت مراجعتها يف املرحلة  :املرحلة السابعة ➢
 السابقة من أجل عرضها للمصادقة من قبل احلكومة والربملان.

 . (CDMT)  ة لإلطار املتوسط األجل للنفقات سبع املراحل ال(: 12-2)  لالشك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر: 

- Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques, collection-pratique de 

pointe en management public, 2000,  p 81 . 

ر أدوات أفضل وأكثر شفافية لتصميم سياسة املالية إطار امليزانية متوسط األجل يوفِّّ الشك أّن          
إعماله يعد مهمة يف غاية الصعوبة والتعقيد، أخذاً بعني اإلعتبار ملراحله  وتقييمها وتنفيذها، غري أنّ العامة 

السبعة وكذا للجهات واملستوايت العديدة املتدّخلة يف إعداده، ما جيعل من جناحه أمرًا متوقفًا على مجلة 
ت إبقامة إطار مؤسسايت وتنظيمي، يلزم صّناع من اإلعتبارات، ليس أقّلها إلتزاماً سياسياً على أعلى املستواي

 المرحلة األولى

اإلقتصاد  سة وتحليل مؤشرات درا

 . ةحالموارد المتا قديرتالكلي و

 المرحلة الرابعة

تحديد سقف اإلعتمادات  

المخصصة لكل قطاع أو وزارة  

 . على مدى ثالث سنوات

 المرحلة الخامسة

المصادقة على  

اإلعتمادات من طرف  

 الحكومة. 

 المرحلة السابعة

إعادة مراجعة تقديرات  

اإلعتمادات من طرف  

وزارة المالية ومن ثّم  

عرضها على الحكومة  

 والبرلمان. 

 المرحلة الثانية

 
 الخطوة األولى 

التشخيص القطاعي  

ألهداف ومخرجات  

ونشاطات كل دائرة  

 وزارية. 

 الخطوة الثانية 

الموافقة على  

البرامج  

والبرامج  

الفرعية لكل  

 قطاع.

 الخطوة الثالثة 

تقدير تكاليف   

واستثمارات البرامج  

والبرامج الفرعية  

للثالث سنوات  

 المقبلة. 

 المرحلة الثالثة        

مناقشة األهداف والبرامج ذات  

 األولوية. 

 المرحلة السادسة  

تقديرات الميزانيات الوزارية للسنوات   ضبطإعادة  

الثالث المقبلة في حدود اإلعتمادات المصادق عليها  

 من طرف الحكومة. 
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القرار بصياغة أولوايت اإلنفاق العام على ضوء ما هو متاح من موارد؛ وتعاواًن وثيقًا بني مجيع اجلهات 
 : 1الفاعلة، إضافة إىل

تفعيل آليات الرقابة على النفقات العامة من أجل تفادي جتاوز اإلعتمادات املخصصة ضمن  -
 امليزانية، أو إعادة توجيه بعضها حنو اوجه إنفاق غري تلك املقررة؛

العمل املستمر على حتسني حتصيل اإليرادات العامة، من اجل تفادي أي إخنفاض حمتمل للموارد  -
 من شأنه أن يؤّدي إىل تعديل تقديرات امليزانية؛ 

 حملققة؛إعداد تقارير دورية حول سريورة عمليات اإلنفاق العام والنتائج ا -
 تطوير نظام فّعال للمعلومات احملاسبية.   -

 شفافية املمارسات ذات الصلة ابملالية العامة:حتسني    .4-2
شّكل الشفافية واحداً من أهم أركان احلكم الراشد، فهي مبا تتضمنه من إفصاح وعالنية وما تتيحه تُ              

ت ذات الصلة مبصاحلهم اآلنية واملستقبلية، تضفي للجماهري من إمكانية املشاركة يف صياغة واختاذ القرار 
واحداً تُعدُّ الشفافية ف وعليهقدراً أكرب من الكفاءة والفعالية على السياسات العامة، ويف جمال املالية العامة، 

 من أهم روافد اإلدارة السليمة للمال العام وحتسني فعالية برامج اإلنفاق العام.

 مفهوم شفافية املالية العامة:  .4-2-1
الشفافية بصورة عامة تعين حرية تدفق املعلومات ُمعّرفة أبوسع مفاهيمها، أي توفري املعلومات               

والعمل بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأن ابحلصول على املعلومات الضرورية للحفاظ على مصاحلهم 
وإكتشاف األخطاء، والشفافية هلا جانبان، األّول داخلي ويعىن بتوفري املعلومات واخّتاذ القرارات املناسبة 

والبياانت للفاعلني وللعاملني يف املنظومة حول هيكل هذه األخرية والقواعد الناظمة لعملها ونشاطها 
ألصحاب  وآليات التوظيف فيها؛ أّما اجلانب الثاين فيهدف إىل إاتحة البياانت لإلّطالع العام، السيما

 .2املصاحل واألطراف ذوي الصلة بعمل املنّظمة

أّما شفافية املالية العامة فتعرف على أهّنا" متكني اجلمهور من اإلّطالع على هيكل القطاع احلكومي           
ووظائفه، والنوااي اليت تستند إليها سياسات املالية العامة، وحساابت القطاع العام، والتوقّعات اخلاصة 

إذًا فالشفافية يف جمال املالية العامة تعين من جهة إاتحة املعلومات املتعّلقة ابلسياسات  ،3لية العامة"ابملا

 
1  Banque mondiale,  manuel de gestion des dépenses publiques, op cit, p 84 

دراسة حتليلية قياسية لدور اإلنفاق العام يف حتقيق  -ترشيد سياسة اإلنفاق العام ابتباع منهج اإلنضباط ابألهداف بن عزة حممد، 2
، 2014 تلمسان،-قّدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، أطروحة مأهداف السياسة اإلقتصادية يف اجلزائر

 .96ص 
 . 6نفس املرجع، ص   3
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العامة للّدولة ذات الصلة إبعداد وتنفيذ املوازنة العامة جبانبيها اإليرادات والنفقات العامة لإلّطالع العام، 
جهة اثنية تعين ك املعلومات دون قيد أو شرط؛ و تلومتكني مجيع األطراف املعنيني من حرية الوصول إىل 

ز عزّ مصداقيًة ووضوحًا يف القوانني والتشريعات والتنظيمات اليت حتكم نشاط القطاع العام يف جممله، ما يُ 
 آليات الرقابة واملساءلة اليت يقتضيها اإلستخدام األمثل للمال العام.

 شفافية املالية العامة:مقارابت اهليئات الدولية يف جمال      .4-2-2
أولت اهليئات واملنّظمات الّدولية أمهية ابلغة للشفافية يف جمال املالية العامة إبعتبارها ضمانة لإلدارة          

السليمة للمال العام، ويف هذا الشأن تبّنت هذه اهليئات فكرة أّن جناح عملية التنمية من املرّجح أن يرتبط 
مفاهيم تتعلق قوية بني جناح عملية التنيمة و  ةبعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية، وأقّرت بوجود عالق

ابحلكم الراشد، وحسبها تشّكل شفافية النوااي واملمارسات املتعلقة ابلسياسات العامة عنصرًا أساسيًا من 
ومنظمة التعاون    FMIعناصر احلوكمة الرشيدة؛ يف اآليت نستعرض إسهامات كل من صندوق النقد الدويل

 ، ذات الصلة بشفافية املالية العامة.OCDEوالتنمية اإلقتصادية  

 ميثاق املمارسات السليمة يف جمال املالية العامة لصندوق النقد الدويل: .  4-2-2-1
بواشنطن، أقرت الّلجنة املؤقتة جمللس حمافظي صندوق  1998أفريل  16يف إجتماعها اخلمسني يف               

النقد الّدويل أّن حسن ممارسة السلطات حيتل أمهية حيوية يف حتقيق الإلستقرار اإلقتصادي املستدام، وأّن 
 شفافية املالية العامة هي عنصر أساسي من عناصر حسن ممارسة السلطة، وتقتضي شفافية املالية العامة

ويف هذا الصدد  ،1 عن تصميم سياسات املالية العامة وتنفيذها إىل املزيد من املساءلةإخضاع املسؤولني
تبنت الّلجنة ميثاق املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة، هذا األخري حتكمه مبادئ أساسية 

 : 2أربعة، هي

 وضوح األدوار واملسؤوليات:   . املبدأ األّول
مة ابني أدوار ومهام القطاع احلكومي وابقي القطاع العام )املؤسسات الع حيث يتعني الفصل الدقيق

املالية، مؤسسات األعمال العامة غري املالية...(، وبينه وبني ابقي قطاعات اإلقتصاد األخرى، ويف هذا 
الشأن ينبغي توخي الوضوح والعالنية يف حتديد مسؤوليات خمتلف مستوايت احلكومة والعالقات فيما 

ها، وضبط إختصاصات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف جمال املالية العامة، كما يتعنّي أيضاً بين

 
 .5 ، صكره  بق، مرجع سالنسخة املعّدلة لدليل شفافية املالية العامة صندوق النقد الدويل،   1

 أنظر: 2

 .  8-4 ص ، مرجع سبق ذكره ص2007، 2007 دليل شفافية املالية العامةصندوق النقد الدويل،   -

 . 13-9 ، ص صذكره  ق، مرجع سبالنسخة املعّدلة لدليل شفافية املالية العامة  صندوق النقد الّدويل، -
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أن يتسم إعداد وتنفيذ خمتلف أشكال الرتتيبات التعاقدية بني احلكومة وابقي القطاع العام أو القطاع 
 اخلاص ابلوضوح والشفافية وأن يكون متاحاً لإلّطالع العام.

 عالنية عمليات املوازنة العامة:   . اينالثاملبدأ  
تتضمن املوازنة العامة توقعات النفقات العامة واإليرادات العامة لفرتة مستقبلية تكون يف الغالب سنة 
واحدة، وتتوىل إعدادها السلطة التنفيذية، هذه األخرية ينبغي أن تكون مطالبة بوضع جدول زمين ألعداد 

ن إطاٍر شامل متوسط األجل للسياسات اإلقتصادية الكلية وسياسة املالية العامة،  املوازنة والتقّيد به، ضم
كما يتعنّي عليها أن متنح الوقت الكايف ملمثلي الشعب )الربملان( للنظر يف مشروع املوازنة والواثئق املرفقة به 

 ودراسته وحتليله وتعديله إذا إقتضى األمر ذلك.

 ت املتعلقة ابملالية العامة لإلّطالع العام:إاتحة املعلوما  .  املبدأ الثالث
يف هذا الصدد تكون السلطات العمومية ملزمة إبطالع اجلمهور عن مجيع األنشطة السابقة، احلالية         

واملستقبلية املتعّلقة ابملالية العامة، ومن بني وسائل أخرى، يتعنّي على احلكومات نشر تقارير دورية تتضمن 
ة النفقات العامة واإليرادات العامة واجتاهات تطّورمها، إضافة إىل أهم املخاطر احملتملة بياانت عن طبيع

 املتعّلقة ابملالية العامة للدولة.

 ضماانت موضوعية )ضماانت صحة املعلومات(:.  املبدأ الرابع  
ت املتعّلقة ابملالية ي معايري اجلودة املتعارف عليها دوليًا يف إعداد وتقدمي البياانحيث يتعنّي توخّ         
فقات ينبغي أن تعكس بياانت املوازنة العامة أحدث اجتاهات تطور اإليرادات والنمن أجل ذلك  ؛العامة

ية اليت تقوم عليها، مــع تعيني التزامات دقيقة التحديد فيما يتعلق قتصادية الكلّ العامة، و كذا التطّورات اإل
وينبغي تقدمي معلومات خمتصرة عن اإليرادات املتوقعــة والنفقات املقّدرة ضمن وثيقة مرجعية  ،ابلسياسات

ثل جزءا من واثئق امليزانية، كما يتعني أن تكون البياانت التفصيلية املساندة للموازنة العامة متاحــة للتدقيـق متُ 
لية أو خارجية متارس عن طريق هيئات وخاضعة ملختلف أوجه الرقابة الفّعالة، سواء كانت داخ املستقل
 مستقلة.

أفضل املمارسات يف جمال شفافية امليزانية ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية   .4-2-2-2
(OCDE):   

حتتل دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية مكان الصدارة على الصعيد العاملي يف جمال شفافية                 
قّدمت أمانة املنظمة وبطلب من فريق العمل  2002املمارسات ذات الصلة ابملوازنة العامة، ويف العام 

بشفافية املوازنة العامة لكبار املسؤولني عن املوازنة، وثيقة تضمنت حوصلة ألفضل املمارسات املتعّلقة 
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إستنادًا إىل جتارب البلدان األعضاء يف املنّظمة، ومنذ تبنيها شّكلت الوثيقة مرجعًا تستخدمه حكومات 
 . 1الّدول األعضاء وغري األعضاء من أجل رفع مستوى شفافية امليزانية يف بلداهنا

شفافية امليزانية أهّنا" تعين العرض الكامل  )OCDE(تُعّرف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية                
أو هي " الكشف املنتظم ويف الوقت ، 2" لكل املعلومات املالية ذات الصلة، بطريقة مالئمة ومنهجية

 . 3" املناسب عن مجيع معلومات امليزانية

ن والتنمية تنتظم أفضل املمارسات يف جمال شفافية املوازنة العامة، اليت قّدمتها منظمة التعاو           
 :4اإلقتصادية يف ثالثة حماور أساسية

عىن بتقارير امليزانية، اليت ينبغي على احلكومات إعدادها وحتديد حمتوايهتا بدقّة، يُ احملور األّول:  ➢
 وتشمل هذه التقارير مايلي:

ولة، ونفقات الدّ مشروع امليزانية الذي ينبغي أن يشمل مجيع البياانت واملعلومات املتعّلقة إبيرادات  -
 فحصه بدقة؛إمكانية النظر فيه و يقل عن ثالثة أشهر( يتيح للربملان   وأن يعرض ضمن جمال زمين )ال

التقرير األّويل للميزانية، الذي حيدد األهداف اإلقتصادية واملالية للجهاز التنفيذي ضمن إطار  -
 -على األقل–تعنّي نشره متوسط األجل )ثالث سنوات على األقل(، ويهدف هذا التقرير الين ي

بشهر واحد قبل تقدمي مشروع امليزانية، إىل أخذ رأي مجيع األطراف املعنية بشأن اإلعتمادات 
 اإلمجالية للميزانية؛

التقرير الشهري، ترصد هذه التقارير التقّدم احملرز على صعيد تنفيذ امليزانية )حتصيل اإليرادات   -
 وصرف النفقات( بصفة شهرية؛

تقرير منتصف السنة، والذي ينبغي أن يعطي نظرة شاملة عن سريورة تنفيذ امليزانية وحصيلتها للسنة  -
 عات بشأن السنتني املاليتني الاّلحقتني؛املالية اجلارية، والتوقّ 

تقرير هناية السنة، يتضمن هذا التقرير احلصيلة النهائية والفعلية لتنفيذ املوازنة العامة، وهو بذلك  -
 الوثيقة األساسية ملساءلة اجلهاز التنفيذي أمام الربملان؛يشّكل  

 
1 OCDE, transparence budgétaire :les meilleures pratiques de l’ocde, publications service, 2002, p 7 . 

  ، أفضل املمارسات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي يف جمال شفافية امليزانيةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي،  2
 . 2  ص، 2002

3 OCDE, op cit, 2002, p 7.  
4 Idem, pp 8-15 . 
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التقرير السابق لإلنتخاابت، يهدف هذا التقرير إىل رسم صورة واضحة للوضعية املالية للّدولة قبل  -
أي عملية إنتخابية، ما من شأنه أن يرفع  من مستوى الوعي لدى مجهور الّناخبني ويشّجع على 

 هنا أن تساعد يف بلورة توقّعات سليمة للموازنة العامة ؛إجراء مناقشات عامة من شأ
التقرير طويل األجل، هذا التقرير الذي يتعنّي نشره على األقل مرّة واحدة كل مخس سنوات يهدف  -

إىل تقييم مدى إستدامة السياسات احلالية للجهاز التنفيذي ذات الصلة ابملوازنة العامة على املدى 
 نة(.س  40إىل  10الطويل ) من  

يتناول هذا احملور املعلومات الضرورية اليت ينبغي أن تتضّمنها التقارير السابق اإلشارة  احملور الثاين: ➢
 إليها يف احملور األّول، واليت تتعّلق أساساً بـ :

اإلفرتاضات اإلقتصادية اليت صيغت وفقها املوازنة العامة للّدولة، مثل معّدل منو الناتج الّداخلي    -
اخلام والعناصر املكّونة له، معّدالت البطالة والتضّخم وأسعار الفائدة وغريها، وأثر أي تغرّي يف هذه 

 اإلفرتاضات على تقديرات إيرادات ونفقات املوازنة العامة؛

النفقات الضريبية، أي التكاليف اليت تتحمّلها اإليرادات الضريبية نتيجة املعاملة التفضيلية   -
 متنح لبعض األنشطة اإلقتصادية؛  واإلعفاءات اليت

األصول غري املالية مبا فيها األمالك غري املنقولة واملعّدات، واآلليات املتبعة يف تقييم وحتديد نسب   -
 إهتالكها؛

اإلرتباطات املتعلقة ابملعاشات التقاعدية للموظفني واليت يتعنّي نشرها يف مشروع امليزانية وتقرير     -
 خلتامي، وبيان اإلفرتاضات الرئيسية اليت مّت اإلعتماد عليها يف حساهبا؛منتصف السنة والتقرير ا

 اإللتزامات الطارئة أو اإلعتمادات املالية املرصودة ملقابلة ظروف غري متوقّعة.   -

يتضّمن هذا احملور أهم املمارسات اليت من شأهنا أن تضمن جودة وحيادية التقارير  احملور الثالث: ➢
 السابق اإلشارة إليها، ومن بينها:

 وجود نظم رقابية فّعالة تتيح أمكانية ضمان دقة املعلومات املتصّمنة يف التقارير؛ -
اية السنة وفق ملمارسات وجود أجهزة ونظم متطّورة ملراجعة احلساابت، تتويل مهمة مراجعة تقارير هن -

 املراجعة املعمول هبا؛
إخضاع التقارير املتعلقة ابملوازنة العامة لفحص الربملان وابقي األطراف ذات الصلة مثل اجلمهور  -

 واملؤسسات واهليئات احلكومية وغري احلكومية.
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يف األخري جيدر التنويه إىل أّن هذه املمارسات املتعلقة ابلشفافية، سواًءا منها اليت قّدمها صندوق          
النقد الدويل أو تلك اليت تضمنتها وثيقة املمارسات السليمة املتعلقة ابملوازنة العامة ملنظمة التعاون 

والّدول اليت ترغب يف التخلص  اإلقتصادي والتنمية، يتم تنفيذها على أساس طوعي من طرف احلكومات
 من القيود اليت حتد من قدرهتا على حتسني إدارة ماليتها العامة. 

إبتباع أسلوب واحلد من فساد األعوان العموميني إصالح منظومة اإلدارة العمومية التقليدية  . 4-3
 :   (NPM)التسيّي العمومي اجلديد

يف سياق البحث عن السبل الكفيلة مبعاجلة أوجه القصور واإلختالالت اليت طبعت منظومة اإلدارة           
عل آداء القطاع العام أكثر  جالعمومية التقليدية ) البريوقراطية السلبية، التعقيد، ضعف روح املبادرة...(، و 
ىل تطّلعات األفراد وخمتلف كفاءة وفعالية وقدرة على تقدمي خدمات عامة ترتقي يف كّمها وجودهتا إ

 New Public Management األطراف ذات العالقة، ظهر مفهوم التسيري العمومي اجلديد 
(NPM)    كبديل لنظام التسيري التقليدي البريوقراطي، إنطالقًا من فكرة أساسية مؤّداها أّن أسس إدارة

نة يف اختاذ القرارت...( ميكن نقلها وإعماهلا داء، السعي إلرضاء العمالء، املرو القطاع اخلاص )اإللتزام ابأل
 يف تسيري اهليئات واملرافق العامة.

 :(NPM)مفهوم التسيّي العمومي اجلديد     .4-3-1
يعّرف التسيري العمومي اجلديد أنّه رؤية أو إديولوجية أو جمموعة من املقارابت والتقنيات اإلدارية               

، هبدف إصالح القطاع العام وحتسني 1القطاع اخلاص اهلادف إىل حتقيق الربحاخلاصة املستوحاة أساساً من 
جتماعية املنامجنت العمومي ياسة اإلاملعجم السويسري للسّ  آداء املنّظمات احلكومية، من جهته يعّرف

تعود أوىل معامل ظهوره إىل بداية تسعينات القرن العشرين  ،لتسيري املنظمات العمومية اجلديد أبنه اجتاه عام
،   (OCDE)يف الدول األجنلوسكسونية، وانتشر الحقا يف معظم دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

يستمد مبادئه من العلوم اإلدارية اليت تكّرس سيادة القانون  وعلى عكس التسيري العمومي التقليدي الذي
االقتصادية،  يه النشاط العام، فإن أفكار ومعامل التسيري العمومي اجلديد مستوحاة من العلوميف حتليل وتوج

ومن سياسات التسيري يف القطاع اخلاص، ومن أهم أسباب ظهور هذا النوع من التسيري الرغبة يف حتسني 
2ومعاجلة االختالالت اليت ميزت التسيري العمومي التقليدي البريوقراطي

. 

 

1 George A. Larbi, The New Public Management Approach and Crisis States, Geneva- United 

Nations Research Institute for Social Development-Discussion Paper No. 112-, September 1999, p 12    
2 Jean-Pierre Fragnière et Roger Girod (Éds),  Dictionnaire suisse de politique sociale, Réalits sociales, 

Lausanne,  2002, p 235 . 
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فمفهوم التسيري العمومي اجلديد ينصرف إىل إحداث نوع من القطيعة مع املمارسات السلبية  اً،إذ        
اليت اعرتت النظم اإلدارية التقليدية، من قبيل املبالغة يف املركزية واحتكار سلطة التخطيط والقرار، وعدم 

(، من منطلق، أّن هناك (3-2) وضوح األدوار واملسؤوليات بني املستوايت اإلدارية )انظر اجلدول أدانه
العديد من املمارسات اإلدارية الكفأة والفعالة اليت أثبتت جناعتها يف املنّطمات اإلقتصادية اخلاصة وآليات 

 السوق، واليت ميكن نقلها إىل القطاع العام بعد إعادة صياغتها وفقاً خلصوصيات هذا األخري.

 التسيري العمومي اجلديد.و مقارنة بني  اإلدارة التقليدية  (: 3-2)اجلدول 

 : املصدر
- Anne amar, ludovic berthier,  le nouveau management public :avantages et limites, 

revue RECEMAP, janyary 2007, p 3 . 

 خصائص التسيّي العمومي اجلديد: .4-3-2
لتسيري اإلدارات العمومية، وإنطالقًا من املفاهيم السابق اإلشارة إليها، ينفرد التسيري  كنمط مبتكر           

العمومي اجلديد جبملة من اخلصائص اليت متّيزه عن منط اإلدارة التقليدية، واليت جتعل منه رافدًا من روافد 
اإلدارة العامة ملنّظمة التعاون  حسب جلنة ؛حتسني كفاءة وفعالية منّظمات القطاع العام وتعزيز املساءلة فيها

التسيّي  اإلدارة القائمة على   اإلدارة التقليدية  
 العمومي اجلديد 

 بلوغ النتائج و إرضاء العمالء  إحرتام القواعد واإلجراءات  األهداف 
الاّلمركزية )تفويض الصالحيات،   املركزية )تسلسل وظيفي هرمي(.  التنظيم 

 بنية شبكية، حوكمة(. 
 واضحة  يشوهبا اإلرتباك وعدم الوضوح  املسؤولية السياسيني / اإلداريني تقاسم 

 اإلستقاللية  التقسيم ، التخصص  تنفيذ املهام 
 التعاقد  املسابقات  التوظيف 

عن طريق األقدمية، من دون   الرتقية 
 ة. حمااب

التقدم على أساس اجلدارة،  
 حبسب املسؤولية وحبسب اآلداء 

 مؤّشرات اآلداء  املتابعة مؤّشرات  الرقابة 
 ترّكز على األهداف ترّكز على الوسائل  منوذج امليزانية 
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قوم على ، فإّن التسيري العمومي اجلديد يشّكل منوذجًا جديدًا للتسيري ي(OCDE)اإلقتصادي والتنمية 
 : 1داء يف القطاع العمومي ويقلل من املركزية، ويتميز جبملة اخلصائص التاليةنشر ثقافة حتسني األ

 نوعية اخلدمات؛الكفاءة والفعالية و تائج من حيث  الرتكيز أكثر على الن -
القرارات  ابختاذاإلستعاضة عن اهلياكل التنظيمية عالية املركزية، ببيئات إدارية المركزية ومرنة تسمح  -

املتعلقة بتخصيص املوارد وتقدمي اخلدمات عند املستوايت الدنيا )نقطة التسليم( األمر الذي من 
دقيقة بشأن ردود أفعال العمالء وخمتلف األطراف شأنه أن ميّكن من احلصول على معلومات 

 املعنيني بنشاط القطاع العام؛
املرونة اليت من شأهنا أن تتيح إمكانية احلصول على البدائل املختلفة إلعادة توجيه وتنظيم النشاط  -

 العام على حنو يسمح بتخفيض تكاليف خمرجات القطاع العام؛
يقّدمها القطاع العام، من خالل خلق بيئة تنافسية داخل  الرتكيز أكثر على كفاءة اخلدمات اليت -

 وبني منّظمات القطاع العام؛
خمتلف جابة لتغرّيات احمليط اخلارجي، و تعزيز القدرات اإلسرتاجيية للدّولة، ما يتيح هلا إمكانية اإلست -

 وأبقل تكلفة ممكنة؛ اإلنشغاالت الداخلية بصورة تلقائية

 القطاع العام وفقاً لنمط التسيّي العمومي اجلديد:وظائف منّظمات     .4-3-3
وقدرة على تقدمي يهدف منط التسيري العمومي اجلديد إىل جعل منّظمات القطاع العام أكثر كفاءة            

، من خالل خدمات عامة ترتقي يف كّمها وجودهتا إىل تطّلعات األفراد وخمتلف األطراف ذات العالقة
العمل على تقليص اإلعتماد على البريوقراطية العامة وحتجيم دورها يف تقدمي اخلدمات والسلع العامة يف 

لقيام هبذا الّدور بصورة منفردة أو ابلشراكة مع من امقابل متكني القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 
ن الرتكيز على اخلدمة يف حد ذاهتا، وتشجيع م القطاع العام، إىل جانب السعي إىل متكني العاملني بدالً 

-e إستخدام التكنولوجيات احلديثة يف املمارسة اإلدارية وصواًل إىل احلكومة اإللكرتونية

 
 :أنظر 1

- Marcel Guenoun,  le management de la performance publique local (étude de l’utilisation des outils de gestion 

intercommunal) , thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, université Paul Cézanne , Aix-Marseille 

III , mars 2009, p 61. 
 - Binod Atreya,  the applicability of new public management to developing countries: A case from Nepal ,  

thesisof Doctorate in Philosophy, School of Management, Faculty of Business and Law, Victoria University of 

Technology,Melbourne, Australia, 2002, p 30 

- Hope, K, R., The new public management: context and practice in Africa, international public 

managemement journal, 4(2001) 119-134, p 121. 
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gouvernement 1،  يف سبيل ذلك يكون على منّظمات القطاع العام إعادة صياغة وظائفها
 ملقتضاايت الكفاءة والفعالية اليت ينشدها التسيري العمومي اجلديد.  وأنشطتها وفقاً 

ز التسيري العمومي اجلديد على الوظائف املفصلية يف املنظمات العمومية )الوظيفة اإلسرتاتيجية يركّ                
عض اإلجراءات ة(، وينقل إليها ب)وظيفة التخطيط(، الوظيفة املالية، وظيفة التسويق ووظيفة املوارد البشري

املمارسات اإلدارية اليت أثبتت جناعتها يف منظمات القطاع اخلاص وآليات السوق، آخذًا بعني اإلعتبار و 
 أتثريات البيئة اخلارجية على منظمات القطاع العام، على النحو الذي يربزه اجلدول أدانه: 

 املمارسات اإلدارية الناجعة يف املنظمات العمومية وفق التسيري العمومي اجلديد.  :( 4-2)اجلدول 
 املمارسات اإلدارية   الوطيفة 

 التسيري املرتكز على النتائج؛  - الوظيفة اإلسرتاتيجية 
 إعتماد التخطيط اإلسرتاتيجي؛  -
 إقامة شراكة بني القطاع العام واخلاص؛  -
    التنفيذية؛  السياسية واإلدارية الفصل بني الوظائف  -
 الأّلمركزية؛  -
 إستخدام التكنولوجيات احلديثة؛  -
 ؛ األداء التقييم املستمر من أجل نشر ثقافة  -

 ختفيض العجز العام؛  - الوظيفة املالية 
 إعداد املوازانت العامة على أساس الربامج؛  -
 حتسني شفافية احلساابت العامة؛  -

 تطوير التسويق العمومي؛  - وطيفة التسويق 
 . مة للمنظّ احلديثة للتواصل مع البيئة اخلارجية   إستخدام تكنولوجيات املعلومات -

 ضبط عدد العاملني يف القطاع العام؛  - وظيفة املوارد البشرية 
 املساءلة وحتفيز املوظفني؛  -
 ترقية روح املشاركة.  -

 املصدر:  
- Anne amar, ludovic berthier , le nouveau management public :avantages et limites, revue 

RECEMAP, janyary 2007, p 4. 

 

 

 
1Lewis B. Dzimbiri, Experiences in New Public Management in Africa: The Case of Performance 

Management Systems in Botswana,  Africa Development,Vol XXXIII, No 4, 2008,  p 46. 
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 وحتديد حجم أمثل هلذا األخّي:   اص والقطاع العامتوزيع األدوار بني القطاع اخل  .4-4
حياول القطاع العام أن يفعل أكثر ما يثبته الواقع العملي يف الكثري من الّدول، أنّه ويف أحيان كثرية         

مما يستطيع، وينفق أكثر من موارده، حتكمه يف ذلك إعتبارات عديدة منها اإلقتصادية والسياسية 
واإلجتماعية وغريها، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على املوازانت العاّمة. صحيح أّن حمدودية املوارد ليست 

ربة الفساد وأوجه اإلسراف والتبذير ورفع كفاءة اهليئات العامة قدرًا مقضيا، إذ ميكن تنميتها من خالل حما
املكّلفة بتدبري وحتصيل تلك املوارد وصرفها وكذا احملافظة على األصول اإلنتاجية العاّمة وصيانتها وحتقيق 

ه وفق لكن يف املقابل، الميكن إغفال حقيقة أّن إختيار القطاع العام جملاالت تدّخل ،1اإلستغالل األمثل هلا
أفراد  الحتياجاتسّلم أولوايت، وإختيار الطريقة األنسب ملمارسة ذلك التدّخل جيعل منه أكثر إستجابة 

 اجملتمع وأكثر فعالية يف إشباعها بغض النظر عن توفر املوارد من عدمه. 

اإلشباع هاته،  صحيح أيضًا أّن مهّمة إشباع احلاجات العاّمة تقع على عاتق الّدولة، إاّل أّن عملية         
مراعاًة لإلعتبارات اإلقتصادية ج الّسلع واخلدمات العاّمة، إذ و ال تقتضي ابلضرورة أن تتوىل الّدولة عملية إنتا 

السيما منها ما تعّلق ابلتخصيص األمثل والفّعال للموارد بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ميكن للّدولة 
دمات العاّمة( للقطاع اخلاص وتتوىل هي عمليات الضبط والتنظيم أن توكل هذه املهّمة )إنتاج السلع واخل

 ومحاية مصاحل الفئات اهلّشة مبا يقود إىل توفري تلك السلع واخلدمات على النحو الذي ترغبه.  

كما أنّه، وإبستثناء احلاجات العاّمة األساسية ) العدالة، األمن، البنية التحتية الضرورية، محاية          
اهلّشة، محاية البيئة...( اليوجد ما يربر إستئثار القطاع العام بتوريد الّسلع واخلدمات العامة، فما  الفئات

حدث من تقّدم على الصعيدين التكنولوجي والتنظيمي جعل من تقدمي تلك السلع واخلدمات من قبل 
ويل السلع العاّمة وتقدميها اخلاص أمراً ممكنا، ودليل ذلك شروع العديد من الّدول يف الفصل بني مت القطاع

 . 2والتمييز بني األقسام التنافسية ألسواق املرافق العاّمة واألقسام اإلحتكارية منها

اليت عادة ما يظطلع فيها وتزداد أمهية الفصل بني اإلنتاج واإلشباع خاصة يف البلدان النامية،                  
اخللط بني اإلعتبارات اإلقتصادية وغري اإلقتصادية يف توفري القطاع العام أبدوار تفوق قدراته، ويتم فيها 

بيا يف ختصيص املوارد، إذ لالسلع واخلدمات العاّمة، على حنو تلعب فيه السياسات والربامج العاّمة دورا س
 تؤدي إىل حتويلها بعيدا عن الفئات اليت هي يف أمس احلاجة إليها.

 
 .4 ، صذكره بق، مرجع س، تقرير عن التنمية يف العامل )الّدولة يف عامل متغّّي( البنك الدويل 1

 .6ص ، نفس املرجع  2
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بنسبة  الّدراسات، أّن كفاءة القطاع العام تتناسب عكسيا مع حجمه مقاساً لقد أثبتت العديد من         
ال تتجاوز نسبة  احلكومات الىت على أنّ اإلنفاق العام إىل الناتج الّداخلي اخلام، وأّكدت تلك الدراسات 

ة على حد مبستوايت أعلى ىف األداء والكفاء من الناتج احمللى اإلمجاىل عادة ما تتمتع 40% إنفاقها العام 
2األحجام األكربت  وذلك مقارنة بتلك احلكومات ذا،   1سواء 

 . 

ولة عن طريق الضرائب ( أين يتم متويل اإلنفاق العام للدّ Barro 1990" ) 1990 لقد أّكد "ابرو              
يكون يف (، g/yَا عنه ابلنسبة بني اإلنفاق العام والدخل القومي )النسبية، أّن التدخل احلكومي معربّ 

 حجمه األمثل عندما تكون اإلنتاجية احلّدية لإلنفاق العام تساوي الوحدة، أي:

dg/dg=1 
( αيكون احلجم األمثل للتدّخل احلكومي مساواًي للمقدار ) " Barroيف هذه احلالة حسب "        

من الناتج الّداخلي اخلام، و جتاوز هذا احلد سريتب آاثًرا  %30)الشكل أدانه(، والذي يكون يف حدود 
 . 3سلبية على النمو اإلقتصادي، بسبب اآلاثر السلبية اليت حيدثها الضغط اجلبائي املرتفع

 . اإلنتاجية احلّدية لإلنفاق العاماحلجم األمثل لتدخل الّدولة و (: 13-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 املصدر: 
-Musa foudeh, libéralisation financière, efficacité du système financier et performance 

macroéconomique - Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban, thèse pour le 

doctorat en sciences économiques, université de limoges, 2007, p14. 

 
1 Livio Di Matteo, measuring government in the 21et centry- An international overview of the size 

and efficiency of public spending, p 18, at  www. FraserInstitute.org, :2017-10-12 اتريخ الزايرة  

، وإذا جتاوزت هذه النسبة %50و 40لي ترتواح بني  الناتج احمليعد القطاع العام من احلجم املتوسط إذا كانت نسبة اإلنفاق العام إىل 2
 .فيعد القطاع العام من احلجم الكبري  50%

3 Musa foudeh, libéralisation financière, efficacité du système financier et performance 

macroéconomique - Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban , thése pour le doctorat és 

sciences économiques, université de limoges, 2007, pp 13-15 

dy/dy 

τ=g/y 

α 

1 
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أّن  (Hansson et Henrekson 1994)، (Peden 1991)كما بّينت دراسات أخرى          
التمثيل البياين للعالقة بني حجم القطاع العام )معرّباً عنه ابلنسبة بني اإلنفاق العام و الناتج الّداخلي اخلام( 

أّن نقص البىن  1مقلوب )أنظر الشكل أدانه(، وتفسري ذلك Uواإلنتاجية اإلقتصادية أيخذ شكل حرف 
التحتية، وتدين مستوايت التعليم والرعاية الصحية والضمان اإلجتماعي وغريها، عوامل تؤّدي إىل إخنفاض 
إنتاجية إقتصاد البلد املعين، األمر الذي حيفز دورا أكرب للقطاع العام من أجل توفري كل ماسبق، ما ينعكس 

على فعالية القطاع اخلاص كون أّن العديد من السلع العامة )التعليم، الصحة، الطرقات، املطارات، إجيااب 
املوانئ...( هلا آاثر إجيابية مباشرة على املمارسة اإلقتصادية يف صورة رفع إنتاجية العمل، وتسهيل 

قبيل رفع معّدالت إستغالل املعامالت وإنتقال عناصر اإلنتاج والسلع واخلدمات وغريها، وغري مباشرة من 
)انظر الشكل أدانه( قد  *gرأس املال يف الّدولة. لكن إستمرار توّسع القطاع العام وجتاوزه احلد األمثل 

 تنجر عنه آاثر سلبية عديدة تؤثر على إنتاجية القطاع اخلاص، من بينها:
 ماش اإلستثمارات اخلاصة؛أثر املزامحة الذي قد يولده توّسع القطاع العام، والذي يؤدي إىل إنك   -
إرتفاع املعّدالت الضريبية من أجل متويل توّسع القطاع العام، يضعف احلافز على العمل وعلى  -

 اإلستثمار؛
 قد يؤّدي تدّخل الّدولة إىل توجيه القطاع اخلاص حنو البحث عن الريع بدالً عن الربح. -

 .اإلقتصادية  العالقة بني حجم القطاع العام واإلنتاجية :(14-2)الشكل                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               1.0                        حجم القطاع العام 
)G/GDP(    

 

 املصدر: 
- Dennis C.Mueller, et al, choix publics- analyse économique des décisions  
publiques, traduction de la 3e édition americaine,de Boeck, 2010, p 628. 

 
1 Dennis C.Mueller, et al,  choix publics- analyse économique des décisions publiques , traduction de la 

3e édition americaine,  de Boeck, 2010,  p 626. 

 اإلنتاجية 

g* 0 
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 خالصة الفصل:
اإلطار النظري لرتشيد اإلنفاق العام وبعض املفاهيم ذات  ًً من خالل هذا الفصل تناولنا بداية         

الصلة، وهنا رّكزان خاصة على سياسات اإلنضباط املايل والفرق بينها وبني ترشيد اإلنفاق العام نظراً 
تقتضيان ختفيض اإلنفاق العام، ما جيعل وجه الشبه  للإللتباس الذي قد يقع لدى الكثريين كون السياستان 

 كبري بينهما.

يف نقطة اتلية، حاولنا اإلجابة عن إشكالية جوهرية، تتعلق ابلّدوافع واألسباب اليت جعلت مجيع         
الّدول إبختالف أنظمتها اإلقتصادية وإديولوجياهتا وكذا املنظمات الّدولية تنادي بضرورة ترشيد اإلنفاق 

لعام، يف هذا السياق تبّينا أّن ظاهرة تزايد النفقات العامة، حمدودية املوارد املالية العامة للدول وتعدد ا
احلاجات العامة اليت يتعنّي عليها إشباعها وتزايدها إبطراد، إضافة إىل سعي احلكومات لتفادي الوقوع يف 

 فخ عجز املوازنة العامة شّكلت أهم تلك الّدوافع.

يف املبحث الثالث من هذا الفصل، تناولنا بشئ من التفصيل نقطة نعتقد أهّنا ابلغة األمهية يف          
موضوع ترشيد اإلنفاق العام تتعّلق بكفاءة برامج اإلنفاق العام كمدخل لرتشيد النفقات العمومية وكذا 

عد أن تناولنا أهم املفاهيم آليات قياسها، على اعتبار أّن قياس ترشيد اإلنفاق أمر  ابلغ الصعوبة، إذ وب
املرتبطة ابلكفاءة والفعالية، إستعرضنا واحدة من أهم الّدراسات اليت حاولت قياس كفاءة برامج اإلنفاق 

 ". V.tanziو"  " L.schuknecht"و"   A.afonso"  العام، ويتعّلق األمر بدراسة كل من  

أخرياً، ومن منطلق إعتقادان أّن ترشيد اإلنفاق العام عملية معّقدة ومركبة وتقتضي التنسيق بني         
مستوايت عّدة وتظافر جهود مجيع املعنيني هبا، تناولنا أهم العوامل اليت من شأهنا أن ُتساعد يف إجناح هذه 

العامة إبتباع أساليب حديثة من قبيل ترشيد العملية، إنطالقًا من ختطيط اإلنفاق العام يف إطار املوازنة 
، ابإلضافة إىل حتسني شفافية (CDMTاملتوسط املدى للنفقات العامة ) (RCBخيارات امليزانية واإلطار)

املمارسات املرتبطة ابملالية العامة واليت نعتقد أهّنا تشّكل واحداً من أهم العوامل املؤثّرة على كفاءة النفقات 
صالح منظومة اإلدارة التقليدية واحلد من فساد موظفي القطاع العام إبتباع مدخل التسيري العامة، مّث  إ

العمومي اجلديد، ويف النهاية توزيع األدوار بني القطاع اخلاص والعام وحتديد احلجم األمثل هلذا األخري أو 
 ابألحرى لدور الدولة.

 
 
 
 



 .النهج التنموي يف اجلزائر: من إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية. ..الفصل الثالث.

 

117 

 

 متهيد:
ميثاق طرابلس جوان ) بعد اإلستقالل، أمجعت النصوص األساسية للجمهورية اجلزائرية املستقلة

ي اإلشرتاكية كخيار ّ  على ضرورة تنب، (1976ودستور  1964، ميثاق اجلزائر 1963، دستور 1962
إقتصادية وإجتماعية متحررة وبعيدة عن إسرتاتيجي من أجل حتريك عجلة التنمية وتعجيل إرساء قاعدة 

ة إقتصادية واضحة عمليًا وعلى األقل فيما تعل ق ابلشق اإلقتصادي، وحتت أتثري غياب رؤي التخلف.
، انهيك عن ضعف إمكانيات تعبئة املقد رات املالية للد ولة الفتية حديثة اإلستقالل، أتخ ر مستقرة املعامل

صف الثاين من ستينات القرن العشرين، حيث دش نت اجلزائر هنجها إعمال تلك املبادئ إىل غاية الن
مجلة من اخلطط التنموية ترواحت بني قصرية وطويلة األمد؛ بداية خالل إطالق من  ،التنموي اإلشرتاكي

املخطط الرابعي الثاين ف(، 1973-1970)املخطط الرابعي األو ل  ث  (، 1969-1967) الثالثيخطط ابمل
وما اعرتى تنفيذ املخططات الثالث األوىل من ث وعلى ضوء ما حتقق من نتائج ، (1974-1977)

، شرعت 1967متغريات داخلية وخارجية ختتلف عن تلك السائدة قبل العام ويف ظل  ،إختالالت
مركزية ال  اليف إعمال إسرتاتيجية تنموية جديدة شعارها ، 1980بداية من سنة السلطات العمومية 

 لفرتةتغط ي اوالثانية ، (1984-1980)من خالل إطالق خطتني مخاسيتني األوىل تغط ي الفرتة  ،يةاإلقتصاد
رتاجع البسبب أن تُنفذ ضمنها  مل يُكتب للكثري من املشاريع املقررة اليت هذه األخرية، (1985-1989)

 .1986العام    للد ولة  ابلتايل اإليرادات العامةو سعار النفط احلاد أل

ملرحلة ، 1986سنة  وابلتايل تراجع اإليرادات العامة للد ولة اجلزائريةتراجع أسعار النفط  أس س
)إقتصاد اخلطط  ُأسس النهج التنموي السابقتقوم على نقض  غري واضحة املعامل سوى كوهناجديدة 
تزمت السلطات لوخالهلا إ، لعب فيها البنك العاملي وصندوق النقد الد ويل الد ور األبرزمرحلٌة  ؛املركزية(

هبدف إستعادت التوازانت النقدية واملالية بتطبيق برانمج موس ع لإلصالحات اإلقتصادية    العمومية يف اجلزائر
 لإلقتصاد اجلزائري. 

، وما جر ه لتحس ن الذي عرفته أسعار النفط يف األسواق العامليةاوحتت أتثري الثة، مع بداية األلفية الث
 لكن ،اً تدخ لي تنمويً  اً هنجيف اجلزائر السلطات العمومية ابشرت  لإليرادات العامة للد ولة،هام ذلك من منو 

وطمس معامل اآلاثر السلبية اليت خل فتها ، هبدف إعادة بعث احلركية التنموية هذه املر ةكينزية مبنطلقات  
برامج ، من خالل إطالق عدد من األزمة متعددة األبعاد اليت عرفتها البالد خالل تسعينات القرن العشرين

فكان  ؛غري مسبوقةعد ها اخلرباء بتخصيصات مالية  ،2014-2001اإلستثمار العمومي خالل الفرتة 
-2005)ث برانمج دعم النمو اإلقتصادي ( 2004-2001)إطالق برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 

 (. 2014-2010)وأخرياً برانمج توطيد النمو اإلقتصادي    (2009



 .النهج التنموي يف اجلزائر: من إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية. ..الفصل الثالث.

 

118 

 

 .  1989-  1967يف اجلزائر   ختطيط التنمية اإلقتصادية   -املبحث األّول
الكثري  يكن الوضع العام املوروث عن اإلستعمار الفرنسي غداة اإلستقالل يسمح بفعل الشيئ مل        

يف ظل ضبابية املشهد السياسي وهشاشة الوضع اإلقتصادي الذي طبعته  ، على صعيد التنمية يف اجلزائر
الفقر ماعي يف ظل تفشي تبعية شبه مطلقة مالياً، تقنياً وجتاريً لإلقتصاد الفرنسي، وكذا ترد ي الوضع اإلجت

مع ذلك برزت إىل الوجود  ؛أغلب فئات الشعب بني األمراض...( والبطالة األمي ة)مبختلف مظاهره 
اإلرهاصات األوىل لتوجه السلطات العمومية يف اجلزائر حنو إعمال اإلشرتاكية كخيار اسرتاتيجي لتأطري 

اليت خلفتها هجرة حنو  -عملية التنمية، فكانت البداية من خالل أتميم ما ُعرف بـ" األمالك الشاغرة" 
أوت   24املؤر خ يف  020-62بصدور األمر  -اة اإلستقاللغد  مليون من املعم رين الفرنسيني واألوربيني

واليت أوكلت مهمة تسيريها فيما بعد إىل مجعيات العمال،  1حبماية وتسيري األمالك الشاغرةاملتعلق  1962
تعلق ابملؤسسات اليت تكتسي أمه ية وطنية   أو جمالس العم ال أو جلان التسيري أو مدراء حسب احلالة، أم ا ما

فيتم  دجمها مباشرة يف القطاع العام وتوكل مهم ة تسيريها هليئات عمومية أو خمتلطة أو ملؤسسات  ،خاصة
، 88-63، ابلنتيجة ظهرت إىل الوجود املؤسسات املسرية ذاتيًا واليت مت  تنظيمها مبوجب املراسيم 2وطنية

، وتنشط عامل 00015 مؤسسة تشغ ل حنو 500حنو  3بلغ عدد هذه املؤسسات ؛98-63و  63-95
التعدين و  (%17)، اخلشب (%26)، الصناعات الغذائية (%31)خاصة يف قطاعات األشغال العمومية 

(14% )4.  

إىل إقامة نظام مؤسسايت يف اجلزائر السلطات العمومية  تسع، ملوازاة مع سياسة التسيري الذايتاب          
واوين واملؤسسات الوطنية اإلقتصادي من خالل إنشاء العديد من الد  يواكب التغيريات اليت يعرفها املشهد 

ا متثل أقصى أشكال امللكية اإلجتماعية، فكان إنشاء الديوان الوطين  19645اليت اعتربها ميثاق اجلزائر  أهن 
)جويلية  ، الديوان الوطين للصيد(1962)ديسمرب  ، الديوان الوطين للتسويق(1962)أوت  للنقل

املؤسسة الوطنية للتبغ والكبرييت...، يف ذات و   (1963لإلصالح الزراعي )مارس  لديوان الوطين  ، ا(1962
محلة أتميم واسعة مس ت العديد من املؤسسات واهليئات   1965-1962السياق شهدت الفرتة ما بني 

 
ا كل املؤسسات واهليئات ذات الطابع الصناعي، التجاري، املايل، املنجمي وكذا املستثمرات  88-63حددها نص املادة األوىل من املرسوم  1 أهن 

 صدوره دون أسباب موضوعية. الفالحية الشاغرة أو اليت توقفت عن النشاط قبل صدور هذا املرسوم أو اليت ستتوقف عن النشاط بعد 

2 Décret n°63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, miniers et 

artisanales ainsi que des exploitation agricoles vacantes, journal officiel n° 17 du 29 mars 1963. 
 . عامل 50و 11 تشغ ل بني %49و   عم ال، 10و 4  تشغ ل بيم 36% 3

4
 CHIGNIER Antoine,  Les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le développement en 

faillite des relations entre Etat et appareil de production dans une économie en développement , 

UNIVERSITÉ LYON 2, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Séminaire Économie nationale du Monde 

Arabe, 7 septembre 2007, p 14. 
5 La charte d’Alger, ensemble des textes adoptes par le 1er congres du parti du front de libération nationale 

du 16 au 21 avril 1964, site d’internet : www.elmouradia.dz, date de visite 05-11-2015. 

http://www.elmouradia.dz/
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املالية كالصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط، املؤسسة الوطنية للتأمني وإعادة التأمني، وكذا األراضي الزراعية 
 . 1963أكتوبر    01املؤر خ يف    388-63مبوجب املرسوم   1963بداية من أكتوبر  

منة القطاع العام بل السلطات العمومية إىل بسط هيعي احلثيث من ق  جيدر التنويه إىل أن  هذا الس          
على اإلقتصاد اجلزائري، ترافق مع بعض احملاوالت لبعث اإلطمئنان لدى اإلستثمار اخلاص السيما 
األجنيب، هبدف كبح نزيف رؤوس األموال من العملة الصعبة الذي تلى اإلستقالل مباشرة، فكان إصدار 

مار والذي جاء يف ماد ته األوىل " أن  املتعلق ابإلستث 1963جويلية  26املؤر خ يف  277-63القانون رقم 
اهلدف منه هو تقدمي الضماانت العامة واخلاصة لإلستثمارات املنتجة يف اجلزائر..." وأضافت مادته الثانية" 
أن  الضماانت واإلمتيازات املنصوص عليها يف هذا القانون تطب ق على اإلستثمارات األجنبية مهما كان 

لكثريين رسالة طمأنة موج هة خاصة للمستثمرين الفرنسيني جتاه سياسة التأميم مصدرها" وهو ما ُعد  لدى ا
 اليت كما سبق اإلشارة إليه شهدت منحاً تصاعديً خالل السنوات األوىل اليت تلت اإلستقالل.

 1966-1962على الر غم من أمهية احلراك اإلقتصادي الذي شهدته اجلزائر خالل املدى الزمين          
غياب نظرية عرب هنج التسيري الذايت، إال  أن  خصوصية املرحلة كوهنا تلت اإلستقالل مباشرة، وما مي زها من 

لة آنذاك، انهيك عن عديد إقتصادية واضحة مستقرة املعامل وعدم نضج القوى اإلقتصادية والسياسية الفاع
) نقص الكوادر املؤهلة، البريوقراطية، احملسوبية...(، جعل  1السلبيات اليت إعرتت سياسة التسيري الذايت
إنتقالية متهيدية للمرحلة املقبلة اليت شهدت اإلعمال الفعلي ،الكثري من اإلقتصاديني يعتربون هذه املرحلة 

ر من خالل إطالق مجلة من املخططات التنموية خالل املدى الزمين للنهج التنموي اإلشرتاكي يف اجلزائ
1967-1989.  

 :1978  -1967  إقتصاد اخلطط املركزية   .1-1
 1976 ودستور 1964ث  ميثاق اجلزائر  1963دستور ، 1962جتسيدَا ملا جاء يف ميثاق طرابلس 

، واليت أمجعت مجيعها على تبين اإلشرتاكية كإديولوجية لتوجيه اإلقتصاد اجلزائري وتنظيم مساره، فيما بعد 
بداية  1967لقد شك لت سنة ابشرت اجلزائر هنجها اإلشرتاكي يف التنمية القائم على التخطيط املركزي؛ 

هلا التأسيس لنهج تنموي مرحلة جديدة يف اتريخ اجلزائر املستقلة على الصعيد التنموي، مرحلة مت  خال
على املستويني الوطين يعتمد التخطيط املركزي كأداة لتأطري عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتنظيمها 

 
" ... والحظ جملس الثورة أبن  النقص الذي حال دون التطبيق احلقيقي للتسيري الذايت تول دت  1965نوفمرب  30جاء يف بيان جملس الثورة  1

ظمة عنه أزمة يف الثقة ابلقيمة اإلقتصادية للتسيري الذايت، األمر الذي كاد أن يؤدي بتعريض مبدأ التسيري الذايت للخطر، وهكذا فإن  األن
املركز من خالل هيئاهتا مل ترتك لوحدات اإلنتاج إال  مسؤولية حمدودة جدًا يف تسيري املؤسسة سواء يف اإلدارية اليت هلا طابع التسيري املباشر و 

 .مستوى اإلنتاج أو التموين أو التسويق أو اإلعتمادات املالية" 



 .النهج التنموي يف اجلزائر: من إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية. ..الفصل الثالث.

 

120 

 

ذكر لقطاٍع تكون فيه الد ولة هي الفاعل األهم ورمبا الوحيد تنمويً، يف مقابل دور حمدود ال يكاد يُ واحمللي، و 
لة أن ه طفيلي غري قادر مبفرده على القيام إبستثمارات من شأهنا أن حتدث خاٍص أُعترب خالل تلك املرح

فكانت البداية إبطالق خطة تنموية سباعية تغطي الفرتة  ،1التحوالت اهليكلية املرغوبة يف اإلقتصاد اجلزائري
، يُتبع 1967-1967تتضم ن خمططني األول مبدى زمين قصري )ثالث سنوات( للفرتة  1967-1973

لتتوج فرتة التخطيط املركزي للتنمية اإلقتصادية ، 1973-1970مبخطط اثين متوسط املدى يغطي الفرتة 
 .1977-19674  الذي يغط ي  واإلجتماعية يف اجلزائر إبطالق املخطط الرابعي الثاين

 : 1969-1967املخطط الثالثي     .1-1-1
ا األوىل ؛الثالثي أو ل خطة إمنائية متعددة السنوات يف اتريخ اجلزائر املستقلة املخطط يشك ل  ،وألهن 

وتندرج ضمن خمطط أطول  1969-1967فقد كان من الطبيعي أن  تكون قصرية األجل تغطي الفرتة 
لذلك يعترب العديد من  ،23197-1967متوسط األجل يبلغ مداه الزمين سبع سنوات يغطي الفرتة 

خطة متهيدية ملرحلة مستقبلية تشك ل اإلستثمارات  1969-1967اإلقتصاديني أن  املخطط الثالثي 
 .3معاملها  الصناعية املكثفة أهم

ت صياغة املخطط الثالثي يف ظل عديد اإلختالالت اليت طبعت الواقع اجلزائري إقتصاديً لقد مت  
يدي واجتماعياً؛ إخنفاض حاد يف موارد الد ولة املالية، جهاز إنتاجي وطين شبه معطل يف ظل إنعدام األ

من  ؛عشية إطالق املخطط4 %33معد الت بطالة قاربت و العاملة املؤهلة السيما من مصاف اإلطارات، 
أجل ذلك كان حلي ًا أبي جهد للتنمية خالل تلك الفرتة أن يرك ز على خلق أكرب عدد ممكن من مناصب 

إلستهالكية املصنعة بغاية الشغل يف حدود ما تسمح به املردودية اإلقتصادية للمؤسسة، وإشباع احلاجات ا
 .  5هنائية هي إحالل الواردات، إضافة إىل العمل على رفع حجم الصادرات الوطنية

مليار دينار جزائري، فيما بلغ  19.58تكاليف اإلستثمارات املربجمة ضمن املخطط الثالثي بـ    تر د   قُ 
، األولوية ضمن هذا املخطط منحت ((1-3)انظر اجلدول ) مليار دينار 9.06حجم ترخيصه املايل 

 عادلما يُ  أي 1969-1967من املخصصات املالية للفرتة  %59للتنمية الصناعية، بدليل أن  أكثر من 
احملروقات، فيما إستفاد قطاع قطاع مليار دينار عبارة عن إستثمارات يف قطاع الصناعة مبا يف ذلك  5.40

 
1 Hamid A.Temmar, l’économie de l’Algérie- les politiques de relance de la croissance 1970/2014, 

tome III, office des publication universitaires, 2015, p 72 
 .55، ص 70-7اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية، عدد  1970يناير  20املتضمن اخلطط الراعي األو ل، بتاريخ  10-70األمر  2

3
 Zakïa Belogbi,  Adaptation du modèle macro économétrique de Haque et alii à l’économie 

algérienne , thèse pour l’obtention du diplôme de doctorat d’état en sciences économiques, université 

d’Alger, 2004-2005, p 24 
4 ONS,  rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 72. 
5 Abdelhamid ibrahimi,  l’économie algérienne, opu, 1991, p 41. 
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منها إىل القطاعات غري  %17.45حنو  ُخص  ص، يف حني %18ي والصيد البحري من حنو الفالحة والر  
مليار دينا  0.46اإلنتاجية السيما املنشآت األساسية اإلقتصادية واإلجتماعية، والباقي أي ما يعادل 

 أدانه(.(  1-3))انظر اجلدول    جزائري مت رصده لإلستثمارات شبه املنتجة )التجارة، املواصالت ....(

 :1املخطط الثالثي حتكمه اإلعتبارات التاليةقطاع الصناعة خالل  ل  إعطاء األولويةإن   
إفرازات احلقبة اإلستعمارية، واليت خلفت هيكاًل صناعيًا  ضعيفًا غري قادر على إنتاج أدوات العمل  -

وعدمي التأثري على اإلنتاج واإلنتاجية، ويرتكب بصفة خاصة من فرع للصناعة اإلستخراجية وفرع 
 سيطية؛للصناعات اإلستهالكية والصناعات الو 

الد ور الكبري الذي من املأمول أن تلعبه الصناعة يف خلق التكامل املنشود بني قطاعات اإلنتاج  -
 مكن أن حتدثها على ابقي القطاعات؛اليت من امل  وإىل اخللف  املختلفة، وآاثر السحب إىل األمام

 . 1969-1967توزيع إستثمارات املخطط الثالثي   :( 1-3) اجلدول 
           )الوحدة: مليار دينار جزائري(.                                                                                 

 اإلعتماد املايل )مليار دج( القطاعات 
 5.4 الصناعة 

 1.62 الزراعة والري والصيد البحري
 0.46 القطاع شبه املنتج )سياحة، مواصالت سلكية والسلكية(

 1.58 اإلستثمارات األساسية 
 9.06 اجملموع 

، اجلزء األو ل، ديوان املطبوعات  سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر حممد حسن هبلول،  املصدر: 
 . 190، ص 1999اجلامعية، اجلزائر، 

 : 1973-1970املخطط الرابعي األّول     .1-1-2
اإلنطالقة احلقيقية لنهج التخطيط التنموي املركزي  1973-1970شك ل املخطط الرابعي األو ل 

الذي يرى أبن   F. Perrouxإسرتاتيجية النمو غري املتوازن لـ اإلشرتاكي يف اجلزائر، وبداية إعمال مبادئ 
ا يتعني  تركيز اجلهود يف أماكن  النمو اإلقتصادي الميكن حتقيقه يف كل مكان ويف نفس الوقت، وإمن 

آليات خمتلفة ستنتشر آاثر النمو اإلقتصادي عرب ، ويف وقت الحق و 2حمددة وخلق أقطاب للنمووقطاعات 
 اإلقتصاد.ابقي قطاعات    س  مُ لت

 
، اجلزء األو ل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  سياسة  ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائرحممد بلقاسم حسن هبلول،  1

 . 165، ص 1999

2 Marc Montoussé, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, op cit, p 589. 
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 أن  اجلزائر كدولة انمية ال من ُمنطلقالصناعة كمحرك لعملية التنمية، يف اجلزائر كان الرتكيز على 
ميكن هلا أن حتقق تنميتها اإلقتصادية واإلجتماعية إال  ابإلعتماد على الصناعة وابلتحديد الصناعات 

احلديد ، ويف هذا الصدد مت  الرتكيز على صناعات 1أُطَُرها النظرية )G.De bernis(املصنعة اليت صاغ 
  .والصلب، امليكانيك، اإللكرتوتنكنيك و الطاقة، وهي مجيعها صناعات كثيفة اإلستخدام لرأس املال

إضافة إىل تنصيصه  ،من بني األهداف اليت نص  عليها القانون املتضم ن للمخطط الرابعي األو ل
ودعم بناء اإلقتصاد اإلشرتاكي  تقويةيدي لقطاٍع صناعٍي عصرٍي يف عملية  التنمية، سعيه إىل على الد ور الر  

كمعد ل للتنمية املتوسطة السنوية   %9تثمني الثروات الفالحية واملنجمية الوطنية، كما حد د املخطط نسبة و 
 . 19732-1970اخلي اإلمجايل خالل املدى الزمين  للناتج الد  

وكما املخطط   ؛مليار دينار 27.75ابعي األو ل حنو بلغ احلجم اإلستثماري املقرر ضمن املخطط الر          
مليار  17.34الرابعي األول للقطاع املنتج حبجم إستثماري بلغ املخطط الثالثي كانت األولوية ضمن 

مليار خصصت لقطاع  12.4من جمموع الرتخيصات املالية للمخطط، منها  %62.5دينار أي حنو 
القطاع غري املنتج جاء اثنيًا يف قائمة أولويت  ؛مليار لقطاع الزراعة 4.94الصناعة مبا فيه احملروقات و 

مليار دينار، وحل  اثلثًا القطاع شبه املنتج ) التجارة  8.54املخطط الرابعي األو ل  برتخيص مايل بلغ 
من جمموع إستثمارات املخطط )انظر  %6.73مليار دينار أي  1.87 ـوالنقل واملواصالت السلكية( ب

 اجلدول أدانه(.

 .1973-1970 إستثمارات املخطط الرابعي األو ل   :(2-3) اجلدول
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(. 

 الرتخيص املايل   تكاليف الربامح  القطاع 
 12.40 37.35 الصناعة 
 4.94 9.49 الزراعة 

 1.87 4.43 املنتج القطاع شبه 
 8.54 17.29 القطاع غري املنتج 

 27.75 68.56 اجملموع 
، اجلزء األو ل، ديوان املطبوعات  سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر حممد حسن هبلول،  املصدر: 

 . 198، ص 1999، اجلامعية، اجلزائر

 

 
1
 A. Dahmani,  l’Algérie a l’épreuve –économie politique des reformes 1980-1997, préface de Bernard 

chavance, l’harmattan, 1999, p 31. 
 . 55 ص، 1970-7  اجلريدة الرمسية عدد،  1973-1970 الرابعيخاص ابملخطط ، 1970 يناير 20 املؤر خ يف  10-70املادة األوىل من األمر  2
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 : 1977-1974املخطط الرابعي الثاين     .1-1-3
روس املستخلصة من نتائج تنفيذ املخططات ملقتضيات املرحلة التنموية، وعلى ضوء الد   إستجابةً           

، تقرر مواصلة النهج التنموي الذي إنطلق العام 1السابقة، وحتليل معطيات ومستجدات البيئة الد ولية
دة سابقه، إال  أن  ، إبطالق املخطط الرابعي الثاين؛ ولئن كانت مد ة املخطط اجلديد تتساوى مع م1970

قد  1977-1974املخصصات املالية لإلستثمارات اليت قررهتا السلطات العمومية خالل املدى الزمين 
مليار دينار حسب  110مليار دينار جزائري، فيما بلغ حجم الرتخيصات املالية للمخطط  311.3بلغت 

هذا النمو يف ؛ خمصصات الرابعي األو ل، وهو ما يعادل أربع أضعاف 68-74من األمر  4نص املادة 
 برتوللتحسن الذي عرفته أسعار الكان مدفوعًا ابألساس اب، احلجم اإلستثماري املقرر خالل هذه الفرتة

 الوطنية تمويليةدعم القدرات الوهو األمر الذي  1973 من العام أكتوبر شهر لالصدمة النفطية  بعد
 لإلستثمارات املقررة. 

 هبدفمقد متها الصناعة    ويفاإلنتاجية   اتلقطاعأعطى األولوية لأن ه  ،ما مي ز املخطط الرابعي الثاين         
من جمموع مبالغ  مليار دينار جزائري 65.35، من أجل ذلك يرصد املخطط حنو إطالق شرارة التنمية

ضاف هلا حنو ، يُ ((3-3)أنظر اجلدول ) مليار دينار لقطاع الصناعة 126.47الربامج اجلديدة واملقدر بـ 
ي يف القطاع مليار دينار جزائري برامج متأخ رة عن الفرتة السابقة، ما يرفع احلجم اإلستثماري الكل   101

 .19772-1973مليار دينار خالل الفرتة    166إىل أكثر من  

 ، كما يلي:68-74من األمر    الثانيةو  األوىلاملادتني    تضمنها نصيتصادية  أهداف املخطط اإلق          
 اإلستقالل اإلقتصادي؛تدعيم   -
 مواصلة بناء اإلشرتاكية؛ -
 ترقية اإلنتاج الوطين، -
 توسيع جمال التنمية عرب كامل الرتاب الوطين؛ -
طول فرتة املخطط، أي بزيدة سنوية  %46حتقيق معد ل منو يف الناتج الد اخلي اإلمجايل يزيد عن  -

 .%10قدرها  

، فقد ابمتيازوألن  املخطط ُعد  لدى الكثريين خمططًا إجتماعيًا  ؛إىل جانب األهداف اإلقتصادية         
رمست السلطات العمومية مجلة من األهداف ذات الصبغة اإلجتماعية يتعني  بلوغها بعد تنفيذ 

 
-52 ، اجلريدة الرمسية عدد1977-1974 الثاين  الرابعي املخطط يتضم ن، 1974 يونيو  28 املؤر خ يف، 68-74 املادة األوىل من األمر رقم 1

 . 715، ص 1974
 . 267 حممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع سبق ذكره، ص 2
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من  04حدد ها نص املاد ة هذه األهداف مليار دينار،  75.10اإلستثمارات املقررة واملقد رة مبتالغها بــــــ ـ
 اإلشارة إليه: 68-74  األمر

 التوزيع العادل للد خل؛ما من خالل احلد من البطالة و حتسني املستويت املعيشية للسك ان، السي -
 إصالح املنظومة املدرسية األساسية من أجل ترقية املستوى الثقايف والتقين لألفراد؛ -
 اجملانية والتعجيل يف تفعيل الربامج اإلجتماعية على مستوى القرى الفالحية.توفري الرعاية الصحية   -

خلق ، 1974ما جتدر اإلشارة إليه، أن  التحس ن الذي عرفته أسعار النفط بداية من شهر أكتوبر         
اإلستثمارات القائمني على ختطيط التنمية يف اجلزائر بشأن القدرة على متويل نوع من الطمأنينة لدى 

جوء إىل السوق الد ولية للر امسيل، وكان من املخططة ليس فقط إعتمادًا على املوارد الذاتية ولكن أيضًأ ابلل  
من  %165أي حنو  1977مليار دوالر العام  10.6النتائج املباشرة لذلك أن بلغ حجم املديونية اخلارجية 

 جمموع عائدات الصادرات اجلزائرية.  
 .1977-1973توزيع إستثمارات املخطط الرابعي الثاين   :( 3-3) اجلدول 

 )الوحدة: مليار دينار جزائري( 
 تكاليف الربامج الكلية  تكاليف الربامج اجلديدة   القطاعات 

 172.75 65.35 الصناعة ومؤسسات اإلجناز 
 31.60 14.12 الزراعة 
 23.65 13.84 التوزيع 

 8.20 4.08 البنية التحتية اإلقتصادية 
 75.10 29.08 البنية التحتية اإلجتماعية 

 311.30 126.74 اجملموع 
، اجلزء األو ل، ديوان املطبوعات  سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر حممد حسن هبلول، : املصدر

 .  266، ص 1999اجلامعية، اجلزائر، 

 : 1979-1978الفرتة التكميلية   .1-1-4
تعليق العمل ابملخططات التنموية متعددة السنوات، وفيها مت  الرتكيز  1979-1978شهدت الفرتة          

على حتليل حصيلة تنفيذ املخططني الرابعيني األو ل والثاين والوقوف على مستويت إجناز املشاريع املسجلة 
 le reste aبعنوان الفرتة السابقة، ويف هذا الصدد هناك من يعر ف هذه الفرتة بفرتة الباقي لإلجناز 

réaliser (R.A.R) ال لشيء إال  للحجم املعترب للمشاريع املتأخ رة عن الفرتة السابقة والذي تشري ،
هذه مليار دينار جزائري، ويف هذا الشأن كان من بني أولويت  190.07اإلحصائيات أن ه كان يف حدود 

 املرحلة إمتام إجناز املشاريع املتأخرة واجلاري تنفيذها.
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مليار دينار  106( أكثر من 1979-1978بلغ حجم اإلستثمارات الفعلية خالل هذه الفرتة )           
ستثمارات يف قطاع الصناعة، يف حني إ  %60.2منها حنو  1978مليار دينار بعنوان سنة    52.65جزائري؛  

إرتفع حجم اإلستثمارات املنف ذة فعاًل  (1979)  السنة املوالية  يف، %4.2مل تتجاوز خمصصات قطاع الزراعة  
لقطاع الصناعة حيث فاق احلجم أيضًا ، وكما السنة السابقة كانت األولوية 1مليار دينار 54.78ليبلغ 

بلغ  1979ه إىل أن  حجم الرتخيص املايل لسنة نو  من جمموع اإلستثمارات، نُ  %622اإلستثماري الفعلي 
 (.(4-3)انظر اجلدول )  مليار دينار جزائري  64.71

 : 1979-1967احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية للفرتة التنموية     .1-1-5
مليار  274، بلغ حجم اإلستثمارات املنفذة فعليًا أكثر من 1969-1967خالل املدى الزمين         

، %90ل  على أن  معد ل استهالك الرتخيصات املالية املقررة للفرتة كان بنسبة قاربت دينار، وهو رقم يدُ 
) املخطط الثالثي  1977-1967معطيات اجلدول أدانه تبني  أن حجم اإلستثمار الفعلي خالل الفرتة 

خالل املخطط الثالثي  %101.1الرابعي األو ل والثاين( قد فاق اإلستثمار املخطط بنسب إنتقلت من و 
فس ر الوترية السريعة خالل الرابعي الثاين، وهو ما يُ  %110خالل املخطط الرابعي األو ل و  %131إىل 

أن  هذه الوترية قد بلغت اليت منى هبا اإلستثمار العمومي خالل هذه املرحلة، إذ تشري اإلحصائيات إىل 
 . 3يف املتوسط  %35أكثر من  

 .1979-1967اإلستثمارات املخططة والفعلية خالل الفرتة : ( 4-3) اجلدول 
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(. 

 املخططات 
 

 مبلغ اإلستثمارات  
 التكاليف  الفعلي املخطط

 27.75 9.16 9.06 69-67املخطط الثالثي  
 68.56 36.31 27.75 73-70الرابعي األّول  املخطط  

 311.30 121.34 110.22 77-74املخطط الرابعي الثاين  
 79-78الفعلي   79-78املخطط   1979-1978الفرتة التكميلية  

95.63 64.71 52.65 54.78 
 املصدر:  

- Mohamed cherif ilmane,  bilande la section des biens d’équipement en algerie , crea.enag. 

alger, 1984, pp 126-127. 

 
1 Mohamed cherif ilmane, bilan de la section des biens d’équipement en Algérie , crea.enag. Alger, 

1984, p 127 . 

 2 Zakïa Belogbi, Adaptation du modèle macro économétrique de Haque et alii à l’économie 

algérienne, op cit, p 26  . 
3
 A.Dahmani,   l’Algérie a l’épreuve –économie politique des reformes 1980-1997, op cit, 1999, p 40 . 
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، وكما يوضحه اجلدول أعاله فإن  اإلستثمار الفعلي كان 1979-1978ابلنسبة للفرتة التكميلية           
حجم  أن  مع مالحظة ، %67دون مستوى اإلستثمار املخطط، وبلغ معد ل اإلجناز املايل املتوسط للفرتة 

مليار دينار جزائري سنة   95.63 مقابل، 1979مليار دينار سنة  64.71إىل  الرتخيصات املالية قد تراجع 
1978. 

 . 1979-1967حجم اإلستثمارات الفعلية مقارنة إىل اإلستثمارات املخطط هلا خالل الفرتة  :( 1-3)  الشكل

 . (4-3)  بناءاً على معطيات اجلدول  باحث: إعداد ال املصدر

طبعت هذه املرحلة هي احلجم اإلستثماري الكبري الذي ُخص به قطاع الصناعة، مة األبرز اليت الس              
مليار  39.5بلغ حجم الرتخيصات املالية للقطاع دون احملروقات ما يقارب  1977-1967فخالل الفرتة 

احلجم اإلستثماري  %177مليار دينار أي حنو  70دينار جزائري فيما قاربت اإلستثمارات الفعلية 
 كثر منأب ائمًا لقطاع احملروقات حيث انفرد هذا األخرياألولوية ضمن قطاع الصناعة كانت داملخطط. 

، أتيت  من جمموع إستثمارات الفرتة %30إىل  %25ما بني ارت املوجهة للقطاع و ثمتمن جمموع اإلس 50%
كثاين أوليات اإلستثمار يف قطاع الصناعة بعد احملروقات، الصناعات القاعدية والثقيلة، هذه األخرية 

أي  1977-1967مليار دينار جزائري خالل الفرتة  49.35استفادت من حجم إستثماري فعلي بلغ 
، من جهته إستفاد قطاع 1احملروقاتمن جمموع إستثمارات قطاع الصناعة إذا استثنينا قطاع  %70أكثر من 

مليار دينار،  10.75، من حجم إستثماري بلغ 1978-1967صناعة السلع اإلستهالكية  خالل الفرتة 
من جمموع إستثمارات قطاع الصناعة خالل الفرتة؛ بنية اإلستثمارات املنف ذة خالل املدى  %10أي حنو 

 ها من خالل اجلدول أدانه.ز نرب  1978-1967الزمين  

 
1 CHIGNIER Antoine,  Les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le développement en 

faillite des relations entre Etat et appareil de production dans une économie en développement ,  op 

cit, p 9. 
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 . مليار دينار جزائري(: )الوحدة 1978-1967بنية اإلستثمارات املنف ذة خالل الفرتة   :( 5-3) اجلدول 
 1967-1969 1970-1973 1974-1977 1978 

 النسبة  احلجم  النسبة  احلجم  النسبة  احلجم  لنسبة ا احلجم 

 28 14.7 30 30 27 9.8 28 2.7 احملروقات
 26.2 13.8 29.8 33 27 9.7 22 2.2 السلع الوسيطية واملعّدات 

 7.6 4 4.3 5 3 1.3 6 0.45 السلع اإلستهالكية 
 61.8 32.5 64.1 74.2 57 20.8 56 3.4 جمموع الصناعة 

 4.5 2.4 4.7 5.8 13 4.6 16 1.6 الزراعة 
 33.7 17.7 33.3 40.8 30 11.3 23 2.7 البىن األساسية 

 100 52.6 100 120.8 100 36.7 100 9.7 اجملموع 
 .84، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيطعبد اللطيف بن أشنهو،  املصدر:

جتسيد العديد األقطاب الصناعية، منها قطب احلديد  1979 -1967شهدت الفرتة  ،ميدانياً            
، قطبان للصناعة البرتوكيمياوية يف  1969والصلب واملعادن بعنابة والذي مت  تشغيل فرنه العايل بداية من 

إلضافة إىل العديد من من سكيكدة وأرزيو، وقطبان للصناعات امليكانيكية يف كل من رويبة واملدية، اب كل ٍ 
نت تضم   1977-1973شري البياانت املتاحة إىل أن  اخلطة التنموية للفرتة حدات الصناعية ، تُ الو املصانع و 

بلدية، يف حني بلغ عدد املصانع اليت دخلت حيز التشغيل خالل  205مصنع موزعة على  320إنشاء 
أدانه يتضمن عينة عن بعض الوحدات الصناعية  ، اجلدول 1مصنع 270حنو  1977-1971املدى الزمين 

 .1979-1973املنشأة خالل الفرتة  
 .1979-1973ن الوحدات الصناعية املنشأة خالل الفرتة  معينة  : (6-3)  اجلدول 

 1978عدد العمال سنة  النشاط  بداية األشغال  اإلنطالق يف اإلنتاج  املوقع 
 4000 احملركات، اجلرارت - 1973 قسنطينة 
 500 البطاريت  - 1974 سطيف

 2700 احلفارات والرافعات  1977 - عني السمارة
 450 جممع الورق  - 1973 سوق أهراس

 2000 التحليل الكهرابئ لألملنيوم  1979 - املسيلة 
 675 املعدات الكهرومنزلية  - 1977 تيزي وزو

 1500 اآلالت الزراعية - 1978 سيدي بلعباس 
 :املصدر

-Georges mutin,  implantation industrielles et aménagements du territoire en Algérie, revue 

de géographie de Lyon, vol 55, n°1, 1980,(document généré le 23-03-2016), p 8. 

 
1
 Georges mutin, implantation industrielles et aménagements du territoire en algerie, revue de 

geographie de lyon, vol 55, n°1, 1980,(document généré le 23-032016), p 5. 
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حتقيق معد الت منو  مك نت من، 1979-1967موية اليت طبعت املدى الزمين نهذه احلركية الت
، أسهمت 1979-1970خارج قطاع احملروقات خالل الفرتة  %9حنوو  %7.2إجيابية بلغت يف املتوسط 

الصناعات التحويلية والبناء واخلدمات وبدرجة أقل قطاع هذه املعد الت قطاعات املناجم و  يف حتقيق
ة، حيث بلغ معد ل منو القطاع خالل الزراعة، هذا األخري الذي كانت مستويت اإلجناز فيه دون املتوقع

خالل الرابعي الثاين   %3.7خالل املخطط الرابعي األو ل إىل  %1، منتقاًل من %3.3هذه الفرتة 
 .1خالل الفرتة التكميلية  %7.1و

لناحية حتقيق الرتاكم وخلق نسيج  على إجيابيته 1979-1967الفرتة  إن  اجلهد التنموي الذي طبع
سط و كمت  %7.2صناعي متكامل ومتماسك، ولناحية حتقيق معد ل منو سنوي يف الناتج الد اخلي اخلام بلغ 

 أفرز سلبيتني أساسيتني: ، إال  أن ه1979-1970خالل الفرتة  

نة العمومية اليت احتياطات اخلزي التحس ن الذي عرفته أن ه فرض ضغوطا متويلية كبرية على الر غم من -
من وترية الل جوء إىل ما سر ع ، 2%22.2إىل  10.5إنتقلت كنسبة من الناتج الد اخلي اخلام من 

 ؛1979مليار دوالر سنة    20إىل  1971مليار دوالر  سنة  3.3اإلستدانة اخلارجية اليت نتقلت من  
التأخر الكبري على صعيد التنفيذ املادي لإلستثمارات املقررة، ويف هذا الصدد بلغ حجم الربامج  -

تأخ ر يف إجنازها هناية الفرتة املعنية  
ُ
 مليار دينار جزائري.  196.9امل

من حتقيق منو متزايد  ،صعيد املؤش رات اإلجتماعية، مك نت سياسة التصنيع خالل هذه الفرتةعلى           
منصب سنوًي على مدى فرتة املخطط الرابعي األو ل  21.000مناصب الشغل مبتوسط سنوي بلغ يف 

، يف هذا السياق إنتقل عدد األيدي العاملة يف قطاع 1979-1974منصب سنويً خالل الفرتة  45000و
وترية منو مناصب ، 1979ألف عامل سنة  400إىل أكثر من  1969ألف عامل سنة  161الصناعة من 

أنطر )الشغل يف القطاع الصناعي وقطاعات أخرى مثل البناء واألشغال العمومية والتجارة واخلدمات 
 .31977 -1966خالل الفرتة   %22 إىل %32.9من يف تقليص معد الت البطالة  سامهت ، (اجلدول أدانه

 

 

 

 
1 La banque mondiale,   Algérie-le plan de développement quinquennal et les perspectives a moyen et 

long terme , 25 juin 1982, p 10. 
2
 idem, p i 

3 ONS,  rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 72 . 
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 . 1979-1970 خالل الفرتة منو العمالة غري الزراعية : (7-3) اجلدول 
 الفرتة                                
 القطاع                        

1970-1973 1974-1979 

 270000 84000 الصناعة 
 210000 108000 البناء واألشغال العمومية 

 50000 21000 النقل
 295000 21000 التجارة واخلدمات 

 136000 166000 اإلدارة وغريها 
 961000 400000 اجملموع 

 45000 21000 النمو السنوي للعمالة الصناعية 
، مركز دراسات الوحدة العربية  دراسة سوسيولوجية للصراع الصناعي-واقع التنية يف اجلزائر علي غريب،  املصدر: 
 . 336، ص 1999لبنان،   -،بريوت

-1969، فقد شهدت معد الت التضخم منوًا مط ردًا خالل الفرتة فيما يتعل ق ابلقدرة الشرائية          
تضاعفت بنحو أربع ، 1971-1969كمتوسط خالل الفرتة  4.6إذ وبعد أن كانت عند مستوى  ،1979

 ،يف ذات السياق سنويً  % 12.4 مستوى متوسط قدره لتستقر عند  1979-1974مر ات خالل الفرتة 
كتوسط سنوي خالل الفرتة، حتدًي جدًي أمام   %3.2 اليت بلغت حنوشكلت معد الت النمو الدميغرايف 

مليون نسمة )سنة  18السلطات العمومية من أجل توفري اخلدمات اإلجتماعية الضرورية ألكثر من 
، األمر الذي إنعكس يف شكل منو مط رد شغل، صحة وتعليم( يف صورة سلع إستهالكية، سكن، 1979

مليار دينار سنة  2.297يف حجم النفقات العمومية املوجهة للخدمات اإلجتماعية حيث انتقلت من 
 . 1للفرد الواحد %5.5منو سنوي بلغ يف املتوسط  مبعد ل  ، 1979مليار سنة    5.366إىل   1969

 : 1979-1967إخفاقات التنمية املخطط هلا مركزايً يف اجلزائر خالل الفرتة    .1-1-6
لرغم من أمهية ابو ، 1979-1967خالل الفرتة يف اجلزائر  على الر غم من أمهية اجلهد التنموي املبذول  

يُلغي وجود العديد من  هذا ال اإلجنازات املتحققة على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي، إال  أن  
 :  2  من بينها، واليت ختالالت اليت اعرتت تنفيذ املخططات اإلمنائية اليت مت  إقرارها خالل هذه املرحلةاإل

إىل  ،مارات املرحلةثاألكرب من إست استحواذه على النصيبو  ،أد ى الرتكيز الكبري على قطاع الصناعة -
فيه معد الت الرتاكم الفعلية ، حيث ويف وقت جتاوزت  القطاعي  اإلختالل يف التوازن إحداث نوع من  

 
1 La banque mondiale,  Algérie-le plan de développement quinquennal et les perspectives a moyen et 

long terme, op cit, pp 16-17 . 
2Idem, p p. 6-7 . 
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يف القطاع الصناعي التقديرات، كان معد ل تكوين رأس املال املاد ي يف القطاعات األخرى 
 )املنشآت اإلقتصادية واإلجتماعية( دون التوقعات؛

ر يف تطوير البىن التحتية وسوء التنظيم والتسيري ومشاكل تتعلق أخرى  تتعل ق ابلتموين، انهيك التأخ   -
درة اليد العاملة املؤه لة كل ها عوامل تضافرت لتحد من فعالية املؤسسات الصناعية، ما جعل عن ن

 إنتاجية هذه األخرية عند مستويت ضعيفة مقارنة األغلفة املالية الكبرية اليت مت  إستهالكها؛
تطو ر القطاع الفالحي، ما التسيري املركزي للمزارع املسرية ذاتيًا والتعاونيات الفالحية أعاق كثريًا  -

انعكس سلبًا على إنتاجية هذا األخري، وابلنتيجة شهدت واردات املنتجات الغذائية منوًا مط رداً  
 خالل الفرتة؛

ابلرغم من النمو السريع إليرادات صادرات احملروقات، إال  أن  إرتفاع احلجم اإلستثماري يف القطاع  -
يف عمليات اإلستثمار الذي اجنر عنه تكاليف إضافية  1ملايلالصناعي، ابإلضافة إنعدام اإلنظباط ا

لتنفيذ املشاريع نتيجة عمليات إعادة التقييم، عوامل أد ت إىل عجز املوارد املالية الذاتية عن مقابلة 
، ما رفع من وترية اإلستدانة 1978-1974اإلنفاق العمومي اإلستثماري السيما خالل الفرتة 

 ؛1979مليار دوالر سنة   20إىل   1971مليار سنة    3.3ن  اخلارجية يف اجلزائر م
اه اجملم عات ايف و وترية سريعة للنمو الدميوغر  إجتماعياً، ويف مقابل - حركة متنامية للنزوح الريفي ابجت 

احلضرية، أد ى التأخر الكبري يف تنفيذ اإلستثمارت املقررة  يف القطاع اإلجتماعي إىل خلق حتد يت 
كم يا أو نوعيًا يف جمال السكن والتهيئة احلضرية والصحة وجماالت أخرى على صلة جد ية سواء  

 وضع اإلجتماعي.مباشرة ابل

 :1989-1980التخطيط الالّمركزي للتنمية اإلقتصادية يف اجلزائر     .1-2
بدايًة لنهج تنموي خمتلف، صحيح أن ه ال خيرج عن السياق العام للتوج ه  1980شك ل العام           

يتمي ز عن هذا األخري من ثالث  ه، لكن1967اإلشرتاكي القائم على التخطيط املعمول به يف اجلزائر منذ 
 زواي أساسية، هي:

، حيث 1980سنة  تتعلق ابملنطلقات النظرية اليت أستندت إليها خمططات التنمية بداية من األوىل:  -
" أو " راغنار  R. Rodan-رودن تقرتب من األفكار اليت تضمنتها نظرية النمو املتوازن لـ "رودن اشتاين

"، إذ تعيب املخططات اجلديدة على سابقاهتا )الثالثي والرابعيني( عدم التوازن يف  R.Nurkse-نوركس

 
1

 القطاعات نفس يف  أورواب من أغلى %80إىل  40ما بني  اجلزائر تكلف يف الصناعي االستثمار إىل أن  تكلفة الد راسات بعض  تشري 
 . التكنولوجيا لنفس املستعملة الصناعية
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ابلرتكيز على الصناعة )  F. Perrouxتوزيع اإلستثمارات بني القطاعات )إسرتاتيجية النمو غري املتوازن لـ 
حلجم الرأمسايل اعتماد اإلستثمارات ذات ا، و ( G. Destan de Bernisلـإسرتاتيجية الصناعات املصن عة 

 ؛1الكبري والتكنولوجيات املتطورة، يف مقابل هتميش قطاع الفالحة والري

اهليئات احلزبية   شاركةيف إعداد وتنفيذ املخططات اإلمنائية من خالل م مركزيةإبعتماد الال   تتعلق الثانية: -
إعداد وتنفيذ األعمال املقررة يف املخططات يع املستويت يف مناقشة وإثراء و واجملالس املنتخبة على مج
ليضيف  1984-1980املتضمن للمخطط اخلماسي  11-80من القانون  11اإلمنائية، وجاء نص املادة 

اهليئات املنتخبة للقطاع الفالحي والتسيري اإلشرتاكي  ن  أأتييدا نظري هلذا الطرح، إذ يؤك د على " 
للمؤسسات، واجملالس الشعبية على كل من املستوى البلدي والوالئي والوطين، تشارك كل هيئة فيما 
خيصها، يف إعداد األعمال املقررة يف املخطط اخلماسي وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا 

هلا هذا القانون..."، وهو ما يؤسس لسياسة التخطيط الال مركزي للتنمية يف للصالحيات اليت خو هلا 
"...وهلذا الغرض وعماًل بتوجيهات املخطط اخلماسي  11اجلزائر، ويف هذا الصدد يضيف نص املادة 

وحسب أهدافه، جيب على نظام التخطيط أن يدمج خمططات البلديت والواليت واملؤسسات اليت تشك ل 
 ."مارسة مهام هذه الدرجات الال مركزية وصالحياهتااإلطار مل

مليار دينار  715من جهة، ابحلجم اإلستثماري الفعلي غري املسبوق والذي فاق  تتعلق: الثالثة  -
، ومن جهة اثنية ابملدى الزمين الذي وإن كان الخيرج عن اإلطار املتوسط، 1989-1980جزائري للفرتة 

 الزمنية للمخططات السابقة واليت تراوحت بني ثالث وأربع سنوات.فهو أطول من املدد  

عطفًا على ماسبق، ويف سياق ما مي ز اخلطة اإلمنائية املقررة لفرتة العشر سنوات التالية للعام          
، جند أن النهج اجلديد لسياسة ختطيط التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر يستهدف إعادة توجيه وتنظيم  1980

 :2قتصاد الوطين وفقاً للمحاور التاليةاإل

دعم التهيئة اإلقليمية عرب إعادة توزيع األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية توزيعًا متوازانً بني مناطق البالد  -
 للحد من النزوح حنو املناطق احلضرية؛

 إعادة اهليكلة؛اإلستثمارات الفالحية من خالل سياسة لية تسيري املؤسسات اإلقتصادية و رفع فعا -

 
، اجلزء الثاين، ديوان إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطين -ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائرحممد بلقاسم حسن هبلول،  1

 . 6 ص، 1999، اجلزائر–املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون 

 . 5ص  نفس املرجع، 2
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إعادة توجيه دفة اإلستثمار حنو اهلياكل األساسية اإلقتصادية واإلجتماعية، حيث من املقرر أن  -
 ؛1989-1980من جمموع اإلستثمارات املقررة للفرتة   %51خيصص هلذا الغرض أكثر من 

ابإلستثمار الرأسي من خالل يف جمال الصناعة، من املقرر اإلستعاضة عن التوسع اإلستثماري األفقي  -
 تثمني الطاقات اإلنتاجية املتاحة.

 : 1984-1980املخطط اخلماسي األّول      .1-2-1
يندرج املخطط اخلماسي األو ل يف إطار التوجيهات الطويلة األمد للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية           

 :2، ويستهدف حتقيق مايلي11990-1980على مدى الفرتة العشرية 

 تعزيز بناء اإلقتصاد اإلشرتاكي يف إطار توجيهات امليثاق الوطين؛ -
ابإلعتماد على اإلنتاج الوطين، ويف هذا الصدد  ضمان تغطية احلاجيات األساسية للمواطنني واألم ة -

 ؛%6يتعني  العمل على احلد من منو إسترياد السلع واخلدمات من اخلارج مبعد ل وسطي سنوي قدره  
 اإلعتماد على القدرات واملقد رات الوطنية من خالل تعبئة الطاقات واملهارات الوطنية؛ -
 مواصلة تدعيم اإلستقالل اإلقتصادي للبالد؛ -
مان التحكم يف توازانت اإلقتصاد الوطين، من خالل حتقيق زيدة متوسطة يف اإلنتاج الد اخلي ض -

على األقل، من أجل ضمان منو متوسط يف مستويت كل من اإلستهالك  %8اإلمجايل قدرها 
 ؛ %7و    %8.5بنسب التقل عن   واإلستثمار  

 الصناعات الصغرية واملتوسطة؛تطوير نشاطات إقتصادية متكاملة من خالل ترقية قطاع   -
 جغرافياً.تماعية شاملة ومتوازنة قطاعياً و العمل على حتقيق تنمية إقتصادية وإج -

 احملاور الكربى للمخطط اخلماسي األّول: -1-2-1-1
 560.5من أجل بلوغ األهداف السابق اإلشارة إليها، تضمن املخطط حجم إستثماري قدره         

(، فيما بلغ حجم 1979-1967مليار برامج متأخ رة عن الفرتة السابقة )  196.6مليار دينار من بينها 
مليار دينار، أي أن  متوسط اإلجناز التقديري سيكون  400.6الرتخيصات املالية املقررة ضمن هذا املخطط  

 80.12من حجم تكاليف الربامج اإلستثمارية، أم ا حجم اإلستثمار املتوسط فهو  %71.47يف حدود 
اإلستثماري املقرر ضمن املخطط اخلماسي األو ل على  توزيع احلجم بني  اجلدول أدانه يُ  .مليار دينار سنوي

 خمتلف القطاعات.
 

 
 . 1980/ 51 اجلريدة الرمسية عدد، 1984-1980  يتضم ن املخطط اخلماسي 1980 ديسمرب 13 مؤر خ يف  11-80 رقم من القانون  2 املادة 1

 . 11-80من القانون  12والمادة 5المادة  أنظر: 2
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 . توزيع إستثمارات املخطط اخلماسي األو ل ابألسعار اجلارية    :( 8-3) اجلدول 
. )الوحدة: مليار دج(   

 الرتخيص املايل  اجملموع  برامج جديدة  1980الباقي لإلجناز إىل غاية  القطاع 
 154.5 211.7 132.2 79.5 الصناعة 
 47.1 59.4 41.6 17.8 الفالحة 

 13.0 15.8 13.2 2.4 النقل
 37.9 56.1 36.2 19.9 املنشآت األساسية اإلقتصادية 

 60.0 92.5 58.0 34.5 السكن 
 42.2 65.7 35.4 30.3 التعليم 

 16.3 21.0 14.3 6.7 املنشآت األساسية اإلجتماعية 
 9.6 13.3 10.9 2.1 املنشآت اجلماعية 
 20.0 25.0 21.6 3.4 مؤسسات اإلنتاج 

 400.6 560.5 363.6 196.9 اجملموع 
 املصدر: 

- La banque mondiale, Algérie-le plan de développement 1985-1989 et les 
perspectives a moyen et long terme, 30 septembre 1987, p 12. 

إن  األرقام الواردة يف اجلدول أعاله ترسم صورة واضحة عن األولويت اإلمنائية للمخطط اخلماسي          
تبقى القطاعات املنتجة على رأس أولويت التنمية خالل الفرتة اليت يغطيها حيث  ،1984-1980األو ل 

للزراعة  %10.6للصناعة، % 38.6من جمموع إستثمارات املخطط )   %50املخطط بنسبة جتاوزت 
وهو احلجم  مليار دينار جزائري،  297هو ما يعادل حنو سات البناء واألشغال العمومية( و ملؤس %4.46و

اإلستثماري الذي يرى الدكتور حممد بلقاسم حسن هبلول أن ه "ضروري لضمان منو اإلنتاج والد خل القومي 
مقابل معد ل منو  %4.7ابملعد ل الذي حيفظ التقد م اإلقتصادي واإلجتماعي والذي يقد ره املخطط بنسبة 

 ."%3.5دميغرايف سنوي هو 

املخطط اخلماسي األو ل  ضمنجيدر التنويه إىل أن  احلجم اإلستثماري يف قطاع الصناعة          
( قد تراجع بشكل ملحوظ إذا ما قورن مع إستثمارات القطاع خالل املخططني الرابعيني واليت 38.6%)

هو تراجع  ، ومن جهة أخرى املالحظ، أيضاً هذا من جهة، من جمموع اإلستثمارات %53فاقت 
مليار دينار( بعد أن  63يعادل    من جمموع اإلستثمارات ) ما   %15.7إستثمارات قطاع احملروقات إىل حنو  
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،  1على التوايل 1979-1978الفرتة اإلنتقالية يف املخطط الرابعي الثاين و  %33.8و 20.4حت بني تراو 
   الصناعات امليكانيكية والكهرابئية والغذائية.  هذا الرتاجع كان لصاحل قطاعات مثل

لتجهيزات اإلجتماعية واجلماعية األو ل، اأتيت يف مرتبة اثنية يف قائمة أولويت املخطط اخلماسي           
، وهو ما يعكس جبالء األمهية البالغة اليت ابتت %38.7املنشآت األساسية اإلقتصادية بنسبة بلغت حنو و 

توليها السلطات العمومية من جهة لتحسني الظروف املعيشية اإلجتماعية للسك ان ) إسكان، تربية 
اإلشارة إليه أتتيان   ت كما سبقتنيئة اإلقليمية والتنمية اجلهوية الل  وتكوين، صحة...( ومن جهة أخرى للتهي

، من أجل 1980يف صميم املنطلقات النظرية لنهج التخطيط التنموي الال مركزي الذي ابشرته اجلزائر منذ 
 %50ذلك، من املقرر ضمن املخطط اخلماسي األو ل أن تتكفل اجلماعات احمللية )الوالية والبلدية( بتنفيذ 

 من اإلستثمارات العمومية.
مالحظة هامة يتعني  اإلشارة إليها، تتعلق ابلباقي لإلجناز من املشاريع املخططة للفرتة السابقة          

مليار  17.8مليار يف قطاع الصناعة،  79.5مليار دينار جزائري، منها  197والذي بلغ  1967-1979
مليار دينار جزائري يف قطاعي  65مليار يف قطاع املنشآت اإلقتصادية و حنو  19.9يف قطاع الفالحة، 

ر إىلالسكن والتعليم والتكوين، مبالغ معتربة  عديد الصعوابت واإلختالالت اليت إعرتت تنفيذ  تؤش  
 اإلستثمارات املقررة خالل الفرتة السابقة.

 احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية للخماسي األّول:    .1-2-1-2
مليار دينا  400.6اإلشارة إليه، فقد حددت السلطات العمومية حجم إستثماري قدرة  تسبق كما

من أجل بلوغ مجلة من األهداف على  ،1985 -1980جزائري يتعني  تنفيذه خالل املدى الزمين 
ن ه مت  املبالغة يف حتديد مستويهتا، الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي، أهداف يرى العديد من اخلرباء أ

ات الوضع  السيما عند األخذ بعني اإلعتبار مستجد ات الوضع اإلقتصادي على الصعيد الد ويل ومتغري 
اإلقتصادي واإلجتماعي الد اخلي. تشري اإلحصائيات املتاحة إىل أن  حجم اإلجناز الفعلي إىل غاية هناية 

من اهلدف املسطر، قطاعيًا تفاوتت   %67.5ر جزائري أي حنو مليار دينا 270.273بلغ حنو  1984
يف قطاع الصناعة، كانت يف  %57مستويت اإلجناز من قطاع إىل آخر ففي حني جتاوزت نسبة اإلجناز 

يف كل من قطاعي الزراعة والسكن، وأكثر من ذلك بنحو نقطة مئوية واحدة يف قطاع التعليم  %18حدود 
 .%10ات مل تتجاوز فيها نسب اإلجناز عتبة  والتكوين؛ ابقي القطاع

 
1 La banque mondiale,  Algérie- le plan de développement quinquennal et les perspectives a moyen 

terme 1890-1984, volume 1, rapport général, 25 juin 1982, p V. 
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مليار دينار سنة بداية   162.507إرتفع الناتج الد اخلي اخلام ابألسعار اجلارية من إقتصاديً،   
متأخراً  %5.8منو الناتج خارج احملروقات  بلغ معد ل، و 11984مليار العام  263.855املخطط إىل 

أبكثر من نقطتني مئويتني، ساهم يف بلوغ هذه النسبة، األداء اجليد  (8.2%) بذلك عن اهلدف املسطر
وبدرجة أقل قطاع البناء و األشغال العمومية الذي  %9.5لقطاع الصناعة والذي منى مبعد ل سنوي قدره 

، يف حني كان آداء قطاع الفالحة دون املستوى املطلوب، حيث  %8.5حقق معد ل منو إجيايب فاق 
نفس الشيئ يقال عن ، 1984-1980كمتوسط على طول الفرتة   %1.2و يف حدود سج ل معد ل من
 %4.5( إذ مل يتجاوز %10.5الذي منى بعد ل خميب إذا ما قورن مع األهداف املسطرة )  قطاع اخلدمات

 سنويً. 
على صعيد املبادالت التجارية اخلارجية، إستمرت هيمنت احملروقات على الصادرات اجلزائرية، حيث 

، يرجع ذلك ابألساس إىل ضعف على طول فرتة املخطط %98راوحت نسبتها يف هيكل الص ادرات 
ت اإلهتمام بتوسيع مروحة السلع املصد رة، وعوضًا عن ذلك إنصب اإلهتمام على تنويع هيكل صادرا

احملروقات، ويف هذا الصدد تبنت السلطات العمومية سياسة اإلقتصاد يف املوارد وتنويع املنتجات البرتولية يف 
، وكان من النتائج املباشرة 2ظل عدم وجود إكتشافات جديدة و إخنفاض النسبة بني اإلحتياطات واإلنتاج

و 1980بني عامي  %25إىل  70ات من هلذه السياسة أن تراجعت حصة البرتول اخلام يف صادرات احملروق
و  11، والغاز الطبيعي والغاز املميع من %21و  10يف حني إرتفعت حصة املواد املصفاة من ، 1983

 .3على التوايل %25و   29إىل    9%

ابلنسبة للواردات الال فت هو حتقيق اهلدف املسط ر واملتمثل يف التحكم يف منو الواردات مبعد ل          
من جمموع  %35سلع اإلستهالك النهائي نسبة أم ا عن هيكلها فقد شك لت ، %6سنوي يف حدود 

مصنعة املتبقية فكانت عبارة عن مواد أولية ونصف  %65 سلع غذائية، أم ا نسبة %19الواردات منها 
داء امليزان أ. منو الواردات كان أقل من معد الت منو الصادرات ما انعكس إجيااًب  على 4وكذا مواد جتهيز

مليار دينار سنة  4.4التجاري، حيث تشري البياانت املتاحة أن  هذا األخري حقق رصيدًا إجيابيًا إنتقل من 
 سنويً.  %35أي مبعد ل منو هو يف حدود    5مليار دينار هناية املخطط اخلماسي األو ل  13.8إىل  1979

 
1 ONS, rétrospective des comptes économiques de 1963 a 2005, collection statistiques, Alger, 

novembre 2006, p 109 . 
2
 La banque mondiale,  Algérie-le plan de développement 1985-1989 et les perspectives a moyen et 

long terme,30 septembre 1987,p 21 . 
 . 129 حممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع سبق ذكره، ص 3

4La banque mondiale,  Algérie-le plan de développement 1985-1989 et les perspectives a moyen et 

long terme,  op cit, p 23 . 
 . 127 حممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع سبق ذكره، ص 5
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إىل  1982سنة  %16.3حيث انتقلت من  إجتماعياً، شهدت معد الت البطالة تراجعا حمسوساً          
، هذا الرتاجع كان نتيجة للكم املعترب من مناصب الشغل اجلديدة اليت أسفر عنها 1984سنة  8.7%

أييت يف مقد مة ، %4.3ألف منصب شغل مبعد ل منو سنوي بلغ  700تنفيذ املخطط واليت كانت يف حدود  
البناء، ث القطاعات املمتصة لليد العاملة )خارج قطاع الفالحة( قطاع اإلدارة يليه قطاع األشغال العمومية و 

إىل أن  معد ل التشغيل املستهدف من  ذكري، جيدر الت1قطاع التجارة واخلدمات ث الصناعة بدرجة أقل
 سنويً.  %9.7خالل املخطط كان  

مليون نسمة، فقد بلغ متوسط  21.6فيما تعل ق ابلقدرة الشرائية للسك ان والذي بلغ عددهم حنو            
، فبعد أن شهد هذا 1984-1980خالل املدى الزمين  %9.04املؤش ر العام ألسعار السلع اإلستهالكية 

، عاود اإلخنفاض %14.6إىل %  9.5األخري إرتفاعًا حمسوسًا خالل أو  سنتني من املخطط منتقاًل من 
إجنازات أخرى تتعلق ابجلانب اإلجتماعي ؛ 19842هناية  7.7ليستقر عند مستوى  1982لبداية من سنة 

 نلخصها يف اجلدول أدانه:

 . جتماعية للمخطط اخلماسي األو لاإلجنازات اإل بعض    :( 9-3) اجلدول 
 اإلجنازات  القطاع 
 ألف مسكن فردي120آالف مسكن مجاعي و  310حنو  السكن 
، أم ا عدد الطلبة 84/85مليون موسم  5إىل  79/80مليون موسم  3.9تالميذ املتوسط واإلبتدائي من إنتقل عدد  التعليم 

 ألف خالل نفس الفرتة  117ألف إىل  61اجلامعيني فقد انتقل من 
 عيادة متعددة اخلدمات  130مستشفى و  27 الصحة 
"، اجلزء إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطين -مسارها يف اجلزائرختطيط التنمية وإعادة تنظيم حممد بلقاسم حسن هبلول، " املصدر:

 . 120ص  ، اجلزائر–الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون 

 :1989-1984  املخطط اخلماسي الثاين .  1-2-2
مواصلًة ملسرية التنمية القائمة على سياسة التخطيط الال مركزي اليت ابشرهتا اجلزائر منذ العام          

، واليت تندرج ضمن اخلطة اإلمنائية طويلة األجل للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على مدى الفرتة 1980
، وحسب نص 1989-1985ي الفرتة غط  املخطط اخلماسي الثاين الذي يُ  مت  إطالق، 1980-1990
، 1989-1985املتضمن املخطط اخلماسي ، 1984 ديسمرب 24 املؤر خ يف 22-84من القانون  13املاد ة 

يف الناتج الد اخلي  سنويةً  يقتضي زيدةً  للمخطط اخلماسي الثاين، فإن  ضمان هذه التوازانت العامة
لضمان تطورات اإلستهالك واإلستثمار مبعد لني سنويني  %7.5اإلمجايل خارج قطاع احملروقات تزيد عن 

 
1 ONS, rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p p 54-72  . 
2Idem, p 105. 
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؛ أم ا خارجياً فقد ألقت ظروف األزمة اإلقتصادية العاملية %7.3و   5.8متوسطني للنمو يبلغان على التوايل  
شق املتعلق بتأثريات هذه األزمة على أسعار النفط يف بظالهلا على حيثيات إعداد املخطط، السيما يف ال

 األسواق الدولية وابلتايل على القدرة التمويلية لإلستثمارات املقررة للفرتة املقبلة.

إنطالقًا من اإلعتبارات السابق اإلشارة إليها، ومقتضيات التنمية يف املرحلة املقبلة، صيغت مجلة         
 :1املخطط اخلماسي الثاين إىل بلوغها، واملتمثلة يفاألهداف اليت يصبو  

 مواصلة بناء اإلشرتاكية السيما من خالل ترقية اإلنسان وتطوير قدراته؛ -
 ترقية اإلنتاج الوطين وجعله قادر على إشباع احلاجيات األساسية للمواطنني؛ -
 تعبئة الطاقات املادية واملهارات  البشرية الوطنية؛ -
 اإلستقالل اإلقتصادي؛تدعيم   -
 التحكم يف التوازانت الكلية لإلقتصاد الوطين؛ -
تطوير نشاطات إقتصادية متكاملة من شأهنا أن ختلق سوق وطنية نشيطة، دون إغفال العمل على  -

 حتسني املبادالت اخلارجية؛
 حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة واملتوازنة؛ -
وطين وجعله يواكب مقتضيات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والعلمية تثمني املوروث الثقايف ال -

 والتقنية. 

 احملاور الكربى للمخطط اخلماسي الثاين:  .1-2-2-1
مليار  828.38رت تكلفتها بـ د   بلوغ األهداف السابق اإلشارة إليها، يتم  عرب تنفيذ إستثمارات قُ          

، أم ا حجم الرتخيصات 1984مليار دينار عبارة عن برامج قيد التنفيذ إىل غاية  306.77دينار من بينها 
، وهو مايعين حجم 1989 -1985مليار دينار للفرتة  550املالية املقررة على مدى فرتة املخطط فقد بلغ 

مليار دينار مقارنة ابخلماسي  30ها مليار دينار، أي بزيدة قدر  110إستثماري سنوي يبلغ يف املتوسط 
 من خالل اجلدول أدانه نستعرض تفصيل إستثمارات اخلماسي الثاين. ؛األو ل

 

 

 

 
، 1985-01 اجلريدة الرمسية عدد، 1989-1985 املتضمن املخطط اخلماسي، 1984ديسمبر  24 املؤرخ يف  22-84 القانون من  05 املادة 1

 . 3 ص
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 . 1989-1985برانمج اإلستثمارات املقررة ضمن املخطط اخلماسي الثاين   :( 10-3) اجلدول 
 )الوحدة: مليار دج( 

 
 القطاعات 

  تكاليف الربامج 
 اجملموع  برامج جديدة  1984إىل غاية برامج  الرتخيص املايل 

 79.00 115.42 81.08 34.34 الفالحة والري
 174.20 251.60 198.70 52.90 الصناعة 

 19.00 33.20 25.00 8.20 وسائل األنتاج 
 15.00 21.52 15.41 6.41 وسائل النقل 

 15.85 25.1 11.36 13.65 التخزين والتوزيع 
 8.00 14.00 6.65 7.35 الربيد واملواصالت 

 45.50 62.96 27.76 35.20 املنشآت اإلقتصادية األساسية 
 149.45 246.33 130.28 116.05 املنشآت اإلجتماعية األساسية 

 44.00 58.34 25.67 32.67 التجهيزات اجلماعية 
 550.00 828.38 521.38 306.77 اجملموع 

 املصدر:  
- La banque mondiale, Algérie-le plan de développement 1985-1989 et les perspectives a 

moyen et long terme, 30 septembre 1987,p 33 . 

املالحظة األبرز على بياانت اجلدول أعاله، هي احلجم اإلستثماري املعترب الذي خصص ضمن         
مليار دينار، ما يعين ضعف  115.42املخطط اخلماسي الثاين لقطاع الفالحة والري والذي بلغ  

اع مليار دينار خاصة بقطاع الزراعة والباقي لقط 54.70خمصصات اخلماسي األو ل لنفس القطاع، منها 
، هذه املبالغ من شأهنا "أن حُتدث وخزة كبرية يف كل من نشاطي الفالحة والري، ألن  النتائج 1الري

املسجلة يف جماالت اإلنتاج مل تكن يف مستوى األهداف املنتظرة، فقد كان معد ل منوه بسيطاً إىل حد كبري 
 %4و  3سنة البدء يف تطبيق أسلوب التخطيط بني  1967وترتاوح نسبته يف املتوسط العام منذ سنة 

 .2سنويً"
يف مقابل ذلك، تراجعت التخصيصات املالية لقطاع الصناعة كنسبة من جمموع اإلستثمارات          

خالل اخلماسي األو ل مع مالحظة اإلخنفاض   %38.6مقابل  %30املخططة، حيث قد رت بـنحو 
كمتوسط خالل املخططات  %40 الستثمارات قطاع احملروقات من أكثر مناحملسوس للوزن النسيب 

خالل اخلماسي الثاين، ابلرغم من ذلك تبقى تلك التخصيصات املمنوحة  %24السابقة إىل أقل من 
لقطاع الصناعة مهم ة وهو ميا يؤكد حرص السلطات العمومية على توسيع قدرات اجلهاز االنتاجي الوطين 

 
 .165، ص ذكره بقحممد حسن هبلول، مرجع س 1
 . 143نفس املرجع، ص  2
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له من أجل جعل اإلنتاج الوطين قادر على مقابلة احلاجيات الوطنية، ويف هذا الصدد وزيدة فرص تكام
 حدد املخطط اخلماسي أهدافه التصنيعية يف:

 مليار دينار؛52.9واملقد رة مبالغها ب    1984إستكمال ما تبقى من برامج صناعية إىل غاية   -
من تكاليف الربامج  %59ر من تثمني الطاقات اإلنتاجية الصناعية القائمة واليت تشك ل أكث -

 اإلستثمارية اجلديدة.

املنشآت األساسية اإلجتماعية واإلقتصادية وكذا التجهيزات اجلماعية الضرورية لتحقيق التنمية        
اإلقليمية، واليت هلا كهدف أساسي إزالة التفاوت اجلهوي وحتقيق التكامل بني القطاعات اإلقتصادية، 

ستثمارات اخلماسي من جمموع إ %45مليار دينار أي ما يناهز  367.63رصدت هلا إستثمارات بنحو 
الثاين، وهو ما يعين ُمضي السلطات العمومية يف هنجها الرا مي إىل حتقيق التوازن يف اإلنتشار اجلغرايف 

 للسك ان والنشاطات اإلقتصادية يف آن الوقت. 

 احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية للخماسي الثاين: .1-2-2-2
مليار دينار جزائري،  370.5حنو  1989-1985ة بلغ حجم اإلستثمارات املنفذة فعاًل خالل الفرت           

مليار دينار، فهذا يعين ختلف  550ابملقارنة مع احلجم اإلستثماري املقرر ضمن اخلماسي الثاين واملقد ر ب 
من اإلستثمارات املقررة يف قطاع  %50قطاعيًا مت  تنفيذ حنو ، %32.7عن بلوغ اهلدف املنشود ب

 )انظر امللحق(،قطاع أشغال البناء واألشغال العمومية  %80.3 الزراعة ويف قطاع  %53.5، الصناعة
 :1املالحظتني األبرز اليت ميكن أن نسوقهما عن تنفيذ إستثمارات املخطط اخلماسي الثاين مها

 مليار دينار جزائري؛ 110عدم بلوغ املتوسط السنوي املقرر واملقدر كما سبق اإلشارة إليه ب     -أو ال  
تراجع وترية اإلجناز من سنة إىل أخرى السيما ابلنسبة للسنوات األربع األوىل حيث انتقل حجم  -اثنياً 

مليار العام  69.4إىل  1986مليار سنة  75، إىل 1985مليار دج سنة  77اإلستثمارات الفعلية من 
اإلقتصادي، ، هذا يف ظل ضعف إنتاجية عاملي رأس املال والعمل يف معظم قطاعات النشاط 1988

 .19892سنة    %57وتشري اإلحصائيات إىل أن  معد ل إستعمال الطاقات اإلنتاجية كان يف حدود  

 

 
 . 208-207، ص ص ذكره قبحممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع س 1
، الرتمجة من الفرنسية إىل العربية: جربيب أم احلسن، موفم حدود السياسات الظرفية -تسعينات اإلقتصاد اجلزائريعبد اجمليد بوزيدي،  2

 . 21ص، 1999للنشر، 
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اخنفاض قيمة و ، %70و  60بنسبة تراوحت بني  1986لقد كان لرتاجع أسعار النفط بعد أزمة          
ابلغ األثر السليب  على القدرة التمويلية لإلستثمارات  ،1كعملة لتسعري احملروقات يف السوق الد ولية  والرالد  

املخططة للبالد، حيث تراجعت إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة املتأتية من تصدير احملروقات بنحو 
. اجلدول أدانه يرسم صورة واضحة عن الرتاجع الكبري يف قيمة الصادرات اجلزائرية من احملروقات 40%

 لثاين.خالل فرتة اخلماسي ا
 .1989-19885تطور قيمة الصادرات اجلزائرية من احملروقات   :( 11-3) اجلدول 

   ) الوحدة: 106دج( 
 1989 1988 1987 1986 1985 السنة 

 68.927 42.934 40.700 34.003 63.299 صادرات احملروقات 
 املصدر:  

- ONS,  rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 178 . 

احلجم النسيب الذي تشك له احملروقات يف جمموع الصادرات اجلزائرية   وعند األخذ بعني اإلعتبار          
، سيتضح جليًا حجم املأزق التمويلي الذي وقعت فيه السلطات كمتوسط اثبت  %98والذي يراوح 

إىل  18.4األمر الذي سر ع وترية منو حجم املديونية اخلارجية اليت انتقلت من ، 1986العمومية بعد العام 
 .1989-1985مليار دوالر خالل الفرتة    28.2

على صعيد املؤش رات اإلجتماعية، املالحظ هو أن  أغلبها سجل تراجعاً ابملقارنة مع الفرتة السابقة،           
معد الت البطالة اليت تراجعت خالل اخلماسي األو ل، منت بشكل ملحوظ خالل اخلماسي الثاين منتقلة 

عن بلوغ  ، وهذا مؤشر على قصور املخطط21989العام  %18إىل أكثر من  1985سنة  %9.7من 
ألف منصب شغل، ويف هذا الصدد  950خلق ما يقرب من  متث لت يفأهدافه يف ميدان التشغيل واليت 

 377تشري البياانت املتاحة أن  عدد مناصب الشغل اليت مت  خلقها خالل السنوات اخلمس للمخطط بلغ 
أم ا املؤش ر العام لألسعار فقد إستقر عند مستوى  ؛1985خالل سنة  %32ألف منصب شغل، منها 

كمتوسط سنوي، دافعًا بذلك مستوى اإلستهالك اإلمجايل احلقيقي للعائالت اجلزائرية إىل اخللف،   9%
 .3يف املتوسط  %12حيث هذا األخري خالل سنوات املخطط اخلماسي الثاين ب  

 

 
 . 218، ص ذكره بقحممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع س 1

2 ONS, rétrospective statistique 1962-2011 , op cit, p 72 . 
 217 ، صبق ذكرهحممد بلقاسم حسن هبلول، مرجع س 3
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 :بداية التحول حنو إقتصاد السوق  :يف اجلزائر  اإلقتصادي  اإلصالح  -املبحث الثاين
بعد حنو ربع قرن من االستقرار يف كنف النموذج االشرتاكي، متي ز بتحقيق معد ل منو يف الن اتج           

عتربة على الصعيد جنازات مُ إبتحقيق  كمتوسط خالل عشرية السبعينات، و 1 %7.2الد اخلي اخلام بلغ 
نوي، كما متي زت س %4االجتماعي؛ حيث سج لت اجلزائر حتس نا مستمرا للقدرة الشرائية للعائالت بلغ 

 %10و 7تلك الفرتة ابلنصيب املعترب للنفقات االجتماعية كنسبة من الناتج الد اخلي اخلام، فرتاوحت بني 
أخذت التوازانت الكربى لإلقتصاد اجلزائري يف التالشي . 2ابلنسبة للصحة   %6و 5ابلنسبة للتعليم و 

 مو االقتصادي يف الد ول املتقدمة إىل مامعد الت الن   تراجعمنتصف مثانينات القرن العشرين، حتت أتثري 
 95أسعار املواد األولية و يف مقدمتها البرتول، الذي يشكل ما يزيد عن  ما أد ى إىل إهنيار، 3%1دون 

مؤسسات "بروتن إىل لطات العمومية يف اجلزائر لس  لجوء عج ل باألمر الذي وهو  ،من صادرات اجلزائر %
إستعادة قدرة اجلزائر على الوفاء ابلتزاماهتا ادة اإلقتصاد اجلزائري إىل مساراته التوازنية و إعوودز"، من أجل 
     املالية جتاه دائنيها.

 نظرة على برامج اإلصالح االقتصادي املطبقة يف اجلزائر:     .2-1
ول الن امية، يف مواجهة الد  كغريها من عديد املديونية، وجدت اجلزائر نفسها و مع تفاقم حد ة أزمة            

تطورات دولية جديدة أضفت كثريا من الغموض حول مستقبلها التنموي، "و جري وراء احللول معطيات و 
السياسية السهلة اليت تسك ن األزمات وال حتلها بدأت االتصاالت الرمسية السر ية ث  العلنية مع صندوق النقد 

ئر مرحلة اإلصالحات االقتصادية من خالل تبين  برامج اإلصالح  ، ودخلت اجلزا4الدويل والبنك العاملي"
إىل  1989- 05-31املمالة من قبل املؤسسات املالية الد ولية؛ بداية بربانمج التثبيت االقتصادي األول من  

لتمر  اجلزائر بعدها  ؛1992-03-30إىل  1991-06-30، فالثاين خالل الفرتة من 30-05-1990
ءات جديدة للخروج من اجر إمتي زت هذه الفرتة ابلبحث عن  ة،قطاع عن هنج اإلصالحات االقتصاديبفرتة ان

 .   5األزمة، انعكست من خالل برانمج عمل احلكومة الذي ارتكز عل احملاور الرئيسية التالية
ردات و جعلها تقتصر على املواد انتهاج سياسة تقشفية، تستهدف ابألساس تقليص حجم الوا -

السلع ذات الضرورة، مع العمل على االستغالل الكامل للطاقات الوطنية املتاحة ألجل رفع اإلنتاج و 

 
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire  et de l’Environnement ,  Plan National d’Actions pour 

l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) , 2002, p.28 
2 Ministère de l’Aménagement du Territoire  et de l’Environnement , op cit, p 28. 

 . 218ص ، ذكره بقمرجع س هبلول،حممد بلقاسم حسن  3

 .  123، ص 1999 ، العدد األول، السداسي األولدورية دراسات اقتصادية ،وق النقد الدويلماذا تعرف عن صند ، صاحل صاحلي 4

5 DJENANE ABDEL MAJID,  réformes  économique et  agriculture en Algérie , thèse pour l’obtention d’un grade 

de docteur d’état en sciences économique, université Ferhat Abbas- Sétif, p p 86 - 91 . 
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مقارنة إىل سنة  1993مليون دوالر سنة  600ابلنتيجة اخنفضت قيمة الواردات بنحو الوطين. و 
 ؛1992

أكثر من  خمرجاته شك لتقات، الذي كما سبق اإلشارة إليه إعطاء األولوية لالستثمار يف قطاع احملرو  -
 من الصادرات اجلزائرية؛   95%

 تقييم حصيلة اإلصالحات السابقة؛الرتيث يف تطبيق اإلصالحات، و  -
يف هذا اإلطار مت  اختاذ العديد من اإلجراءات الل التحكم يف الكتلة النقدية، و حماربة التضخم من خ -

 %20حتديد أسعار الفائدة اليت ال ميكن أن تتجاوز ر يف أسعار الصرف، و قيق االستقراعلى غرار حت
 يف أي حال من األحوال، و أيضا رفع اإلنتاجية الوطنية من أجل تنشيط وتشجيع االدخار احمللي.   

من استعادة توازانت االقتصاد  1993-1992 ميك ن الت خلي عن هنج اإلصالحات خالل الفرتة مل          
هو حال خمتلف القطاعات (، و  % 2.1-عد ل منو الناتج الداخلي اخلام ظل سالبا )، بدليل أن مُ زائرياجل

لكل من   %0.8-و  %4.0-،  %3.7-،  %1.3-اليت سج لت هي األخرى معد الت منو سالبة بلغت 
 1993من جهة أخرى شهد العام  ؛1على التوايل  الصناعة، الفالحة، البناء واألشغال العمومية واحملروقات

ما دفع معد الت التضخ م إىل مستويت غري ، 1992مقارنة إىل عام   %21.6منو مطرد للكتلة النقدية بلغ 
 .  2   %20.5  مسبوقة، وكانت يف حدود

دوالرات للربميل  04اإليرادات هي األخرى، اخنفضت بسبب تراجع أسعار البرتول اخلام بنحو            
بلغ حجم الد يون اخلارجية خالل ، و  (1993دوالر عام  17.65و 1992دوالر للربميل عام  21.07)

من   %80مليار دوالر أي أكثر من  9مليار دوالر أمريكي، فيما جتاوزت خدماهتا  25.724نفس العام 
 .3مليار دوالر صادرات احملروقات  10.102مليار دوالر منها    10.502حصيلة الصادرات اليت بلغت 

لتثبيت للت هذه الوضعية بعودة اجلزائر إىل هنج اإلصالحات، فكان التزامها بربانمج عج              
أبولوية حتسني وضعية  1995إىل مارس  1994من أفريل  ويغطي الفرتة، 1989مر ة منذ االقتصادي لثالث 

إىل  1995- 03- 31متبوعا بربانمج للتعديل اهليكلي يغطي الفرتة من  كان   هذا األخري ؛ميزان ملدفوعات
والغاية هذه املر ة كانت إستعادة اإلقتصاد اجلزائري لتوازانته الكلية يف إطار إقتصاد ، 01-04-1998

 اخلطوط العريضة ألهداف اإلصالح اإلقتصادي خالل هذه الفرتة متث لت يف:  .السوق

 
  40.ص، ذكره مرجع سبق عبد اجمليد بوزيدي،1

 . 41نفس املرجع، ص  2

 .38 -37 ص صنفس املرجع،   3
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، هبدف إستيعاب الزيدة %5رفع معد ل النمو السنوي خارج قطاع احملروقات ليكون يف حدود  -
 ؛%4السكانية اليت تناهز 

 التحكم يف معد الت التضخ م؛ -
 1994/1995كنسبة من الناتج احمللي خالل الفرتة  %9.6ختفيض العجز يف امليزان اخلارجي من  -

 ؛1998-1997يف الفرتة    %2.2إىل 
من الناتج احمللي خالل  %5.5رفع مستوى اإلدخار احمللي لتمويل اإلستثمارات العمومية بـنسبة  -

 . 1998-1994املدى الزمين  

األهداف السابق اإلشارة إليها، عمدت اجلزائر إىل إعمال مجلة اإلجراءات من أجل حتقيق مجلة         
 :1التالية

 اإلقتصاد العاملي؛  حترير التجارة اخلارجية هبدف دعم إندماج اإلقتصاد اجلزائري يف -
 ؛%40.17ختفيض قيمة الدينار بنسة   -
 ؛%3.3ختفيض عجز امليزانية العامة إىل حدود  -
 %14إىل  %10التحكم يف توسع الكتلة النقدية عن طريق رفع معد ل الفائدة على اإلد خار من  -

 .%23.5مبقابل رفع معد الت الفائدة على القروض إىل  

 . احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية لربامج اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر:2-2
استهدفت برامج اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر إنعاش ة إليه آنفاً، فقد سبقت اإلشار كما 

واستعادة قدرة اجلزائر على الوفاء ابلتزاماهتا إيزاء سوق الرامسيل  زائري،املؤش رات النقدية واملالية لإلقتصاد اجل
من خالل هذا العنصر سوف يف املقابل فقد أغفلت هذه الربامج مؤش رات الوضع اإلجتماعي،  ؛الد ولية

  ابق اإلشارة إليها.نستعرض أهم اآلاثر اإلقتصادية واإلجتماعية للربامج الس  

 :احلصيلة االقتصادية    .2-2-1
قتصاد اجلزائر، من استعادة التوازانت اخلارجية لإل اليت طبقتهااإلصالح االقتصادي  رانمجب مك نت           

حيث بلغت  1998إىل  1993الوطين، فتضاعفت احتياطيات الصرف بنحو مثاين مر ات خالل الفرتة من 
مليار  2بنحو من جهة اثنية حقق امليزان التجاري فائضا ً  ،19982شهر ماي  مليار دوالر أمريكي 8.9

مليار  0.259-بلغ  1994، فبعد أن حقق عجزا سنة 1998- 1994الفرتة كمتوسط خالل دوالر  
 

، ، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر2004-1990السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر دراوسي مسعود،  1

 .376  ص، 2005

  عبد اجمليد بوزيدي، مرجع سبق ذكره، ص37. 2 
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يف ذات  ،1997العام  مليار دوالر أمريكي 5.79دوالر، حتسنت وضعيته وحقق فائضا قياسيا بلغ  
بدأ ينخفض  1996مليار دوالر سنة  32وبعد أن جتاوز مستوى  ، إذرصيد الد ين اخلارجيالسياق  تراجع 

مليار  25.3 ث   1999سنة  مليار دوالر أمريكي 28.3، وبلغ 1997 ولو بنسب ضئيلة بداية من عام
أعلى مستويهتا مبعد ل سنوي  1993-1990أما  خدمات الد يون اليت بلغت خالل الفرتة  ؛2000العام 
 عملياتبفضل ، و 1993من قيمة الصادرات سنة  %80، متجاوزة بذلك نسبة 1مليار دوالر 9.2بلغ 

  %29.99 و 1995 سنة  %38.79 ث  1994 سنة %48.17هذه النسبة إىل  اخنفضت إعادة اجلدولة
 .)انظر اجلدول أدانه( 1997 العام

 

مليون دوالر سنوي خالل الفرتة  30ق االستثمارات األجنبية املباشرة من جهته الذي مل يتجاوز تدف  
-05املؤرخ يف  12-93، بعد صدور القانون رقم 2000 - 1995، انتعش خالل الفرتة من 90-94
 .2مليون دوالر 605.3املتعلق برتقية االستثمار، إذ بلغ كمتوسط سنوي   10-1993

بداية من نتعاش حيث و بعد أن سج ل معد الت سالبة، عاود النمو االقتصادي اإلأم ا داخليا، و            
لعب قطـاع الفالحة، و ، 1998خارج قطاع احملروقات سنة  %6 جتاوزت جيابيةإسج ل معد الت  1995سنة 

أساسيا يف بلوغ هذه النسبة، حيث بلغت نسب النمو القطاعي  وبنسبة أقل قطاع األشغال العمومية دوراً 
 على التوايل.  %2.4و  11.4منها خالل نفس العام    لكل ٍ 

 اليت انتقلت منخفض معد الت التضخم التحكم يف منو الكتلة النقدية و  جهة أخرى مت  من             
، كما  مك نت الصرامة يف تسيري 1999عام  %2.6إىل حدود  1995اليت مت  تسجيلها سنة   29.8%

انظر  ) 1996مليار دينار جزائري سنة  70بلغ  العمومية األموال العمومية من حتقيق فائض يف اخلزينة
 ((.12-3اجلدول)

على الصعيد االقتصادي، مك ن برانمج اإلصالح االقتصادي الشامل من استعادة التوازانت إمجاال و          
إلرساء دعائم منو إقتصادي وحفز  ن كانت غري كافيةإالكربى لالقتصاد الوطين ومن حتقيق نتائج اجيابية و 

 . الوطنية  قدرات اإلنتاج

 

 

 
1 Ministère  des finance, La situation économique et financière à fin 2001,2002 , p  26. 
2
 Nation Unis,  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: Examen de la 

politique de l'investissement Algérie, 2004, p. 9 . 
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 .1999 -1990: تطور بعض املؤشرات االقتصادية يف اجلزائر خالل الفرتة ( 12-3اجلدول)

    السنوات                    
 البيان     

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ل منو الناتج معدّ 
 (%)  الداخلي اخلام

1.1 -1.2 1.6 -2.2 -0.9 3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 

معدل منو الناتج 
الداخلي اخلام خارج 

 ( %)   احملروقات

-0.7 -2.9 1.8 -3.6 -1.3 3.7 3.4 -1.7 6.3 2.3 

رصيد الدين اخلارجي 
 ( دوالر أمريكي  )مليار

28.3
8 

27.88 26.6
8 

25.7
2 

29.4
9 

31.5
7 

33.6
5 

31.2
2 

30.4
7 

28.3
2 

نسبة خدمات الدين 
اخلارجي إىل 

 الصادرات 

66.4 73.93 76.4
9 

81.5
3 

47.1
8 

38.7
9 

30.6
7 

29.9
9 

47.6 39.2
2 

معدل منو الكتلة 
  (%)النقدية

11.3
5 

20.60 24.7
1 

21.6
2 

15.3
1 

10.5
1 

14.4
5 

18.1
9 

19.1
8 

14.1 

 :املصدر
- ministère des finance , La situation économique et financière à fin 2001, 2002, pp 13- 27 . 

 اإلجتماعية:احلصيلة   .2-2-2
واليت كانت يف جمملها إجيابية  زائري،فيما سبق أثر اإلصالحات اإلقتصادية على اإلقتصاد اجلتبي نا          

بشهادة خرباء صندوق النقد الد ويل الذي جاء يف إحدى دراساته:" حقق الربانمج الذي نف ذته اجلزائر منذ 
، غري أن  احلال مل يكن بنفس اإلجيابية صعيد 1نتائج ابهرة يف إستقرار الوضع اإلقتصادي" 1994عام 

 مؤ شرات الوضع اإلجتماعي.

 طالة:الب  .2-2-2-1
معد الت البطالة، لقد منت  ،رًا بربامج اإلصالح اإلقتصاديمن بني أكثر املؤش رات اإلجتماعية أتثُ          

ط رد خالل فرتة اإلصالح اإلقتصادي وما بعدها، حيث تربز البياانت اإلحصائية هذه األخرية بشكل مُ 
لتستقر عند  1995سنة   %28.10إىل  1990سنة  %19.7املتاحة أن  هذه األخرية إنتقلت من حنو 

؛ إن  املنحى التصاعدي الذي أخذته نسب البطالة يف اجلزائر خالل مرحلة 22000العام  %29مستوى 
 اإلصالح اإلقتصادي، كان نتاج تظافر مجلة من العوامل لعل  أمه ها:

 
الكينزية واسرتاتيجية النمو غري أتثري الربامج اإلستثمارية العامة على النمو اإلقتصادي واإلندماج القطاعي بني النظرية صاحل صاحلي،  1

 .12، ص ذكره قب مرجع س ، 2014-2001 املتوازن الفرتة

2 ONS, rétrospective statistique 1962-2011, op cit, p 72. 
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حسب إحصائيات الديوان  1999الفجوة املوجودة بني الطلب على العمل واليت بلغت سنة    -
طلب، يف حني  121.309منصب، حيث بلغ عدد طلبات العمل املقد مة  42.526الوطين لإلحصائيات 

منصب بعد أن كان يف حدود  24.726مل يتجاوز املعروض من مناصب الشغل خالل نفس السنة 
يربز تطو ر الطلب على الشغل يف مقابل املعروض من  الشكل أدانه  ،19901سنة  منصب 78.783

  :1999-1990مناصب العمل يف اجلزائر خالل املدى الزمين  

.1999-1990تطور الطلب يف مقابل عرض  العمل يف اجلزائر   :( 2-3)الشكل

 
 على:  ابإلعتماد  باحث: من إعداد الاملصدر

- Emploi et chômage entre 1990 et 1999 (Evolution du marché du travail de 1990 à 1999), 

www.ons.dz , date de visite : 15-08-2015. 

املقاربة اإلقتصادية اليت مت  إعتمادها يف تسيري املؤسسات العمومية اإلقتصادية، واليت ترك ز على    -
سياسات  -من بني أمور أخرى –واجلدوى اإلقتصادية، األمر الذي إجنر عنه إعادة النظر يف  الفعالية 

يجة عمدت الكثري من التوظيف املنتهجة واليت على الغالب كانت تعتمد املقاربة اإلجتماعية، ابلنت
، ويف هذا السياق تسج ل اإلحصائيات 2الوحدات اإلنتاجية إىل تقليص عدد عماهلا على نطاق واسع 

منتقال ، 1997-1992تراجع عدد عمال قطاعي قطاعي الصناعة واألشغال العمومية والبناء خالل الفرتة 
 ؛3ألف على التوايل  588ألف و 584ألف إىل    588ألف و 782من  

ارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف اليت عرفتها اجلزائر يف فرتة ما قبل التسعينات حيث جتاوز يف    -
مليون  5.85ارتفعت من بشكل مط رد حيث  حجم القوة العاملة  منوما أدى إىل  ،سنوي٪ 2.8املتوسط 

  ؛1998مليون سنة   8.25إىل ما يقارب    1990سنة  

 
1Evolution du marché du travail de 1990 a 1999, site d’internet :  www. Ons. dz. Date de visite : 12-04-

2013. 
2 Baya Arhab, les effets sociaux du pas dan le cas de l’Algérie, cahiers du cread n° 46-47, 4ème 

trimestre 1998 et 1er trimestre 1999, p 43 
3 ONS, rétrospective statistique 1962-2011, op cit, p 54 
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واليت كان من  ،سياسات اخلوصصة وحل املؤسسات اليت رافقت إعمال برامج اإلصالح اإلقتصادي -
أن  عدد املؤسسات اليت مت  حلها منذ العام  1يف اجلزائر، وتشري اإلحصائيات أبرز آاثرها تفاقم ظاهرة البطالة

 212960مؤسسة، ما أد ى إىل تسريح  800جتاوز  1998السداسي األو ل من سنة  إىل غاية  1994
، يضاف إىل 1997من جمموع السك ان النشطني يف القطاع املهيكل عام  %5عامل أي ما يقل قليال عن 

-3)من أحيلوا على البطالة التقنية، اجلدول مل بني من تركوا مناصبهم طوعاً و عا 151540هذا العدد حنو 
يض عدد العم ال حسب كل قطاع نشاط خالل السداسي يرسم صورة عن حصيلة عمليات ختف، أدانه(13

، حيث تشري إحصائياته أن  قطاع البناء واألشغال العمومية والسكن أييت يف مقد مة 1998األو ل من العام 
ث  الصناعة أبكثر من  %21، يليه قطاع اخلدمات بنحو %60القطاعات املسر حة للعم ال بنسبة جتاوزت 

إىل عمليات حل املؤسسات تشري إحصائيات البنك الد ويل . %2وأييت قطاع الفالحة أخريًا بنحو  17%
 .2من جمموع عم ال القطاع العمومي %40عامل أي حنو    320.000العمومية إجنر  عنها تسريح  

 .1998حصيلة عمليات ختفيض عدد العم ال حسب كل قطاع نشاط يف السداسي األو ل  : (13-3) اجلدول 
  القطاع القانوين 

مؤسسات عمومية  
 إقتصادية 

 
% 

 
مؤسسات 
 عمومية حملية 

 
% 

 
مؤسسات 

 خاصة 

 
% 

 
 اجملموع 

 
% 

 قطاع النشاط 

 1.8 3819 35.6 370 1.5 1234 1.7 2205 الفالحة 
واألشغال البناء 

 العمومية والسكن
76514 56.6 51557 61.7 195 18.8 128266 60.2 

 20.7 44017 14.5 150 29.3 24522 15.2 19345 اخلدمات 
 17.3 36868 31.1 232 7.5 6310 23.6 30235 الصناعة 
 100 212970 100 1038 100 83623 100 128299 اجملموع 
، دار اخللدونية،  1999السداسي األو ل –، جملة دراسات إقتصادية، العدد األو ل اجلزائريتقارير حول اإلقتصاد  : املصدر

 . 194ص 

 :القدرة الشرائية    .2-2-2-2
تفشي ظاهرة البطالة يف اجملتمع اجلزائري كنتيجة مباشرة لربامج اإلصالح اإلقتصادي، إنعكس سلباً           

على الظروف املعيشية لألسر اجلزائرية، فحسب دراسة مشرتكة بني الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم  
(ANAT( وبرانمج األمم املتحدة للتنمية  )PNUDقد ر عدد فقراء اجلزائر بـ ،)فقري سنة  6360 000

 
 .194 دار اخللدونية، ص، 1999السداسي األو ل –تقارير حول اإلقتصاد اجلزائري، جملة دراسات إقتصادية، العدد األو ل  1

2 La banque mondiale,  à la recherche d’un investissement public de qualité –une revue des dépenses 

publique , volume 1, 15 aout 2007, p 4 



 .النهج التنموي يف اجلزائر: من إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية. ..الفصل الثالث.

 

148 

 

 سنة    %10من جمموع عدد السك ان، علمًا أن  هذه النسبة مل تتجاوز  %22.6، أي حنو 1995

الت عن االحنراف املتوسط ملدا خيل العائ الذي يعرب  إحنراف الفقر مؤشر  إرتفع يف ذات السياق  ،19881
  -1988خالل املدى الزمين  ع،الفقر يف اجملتممبعىن آخر عمق أو عتبة الفقر( الفقرية ابلنسبة خلط الفقر )

) أنظر الشكل  %7حيث بلغت    1995ماراً أبعلى نسبة له  سنة    %0.5إىل   %0.4  منتقاًل من،  2000
، وجاء يف تقرير صادر عن اجمللس عاكسا بذلك تدهور األوضاع املعيشية لألفراد خالل تلك الفرتةأدانه(، 

مليون  12، أن  أكثر من 1998اإلجتماعي لسنة واإلجتماعي عن الوضع اإلقتصادي و الوطين اإلقتصادي 
مليون يعانون من مظاهر  2من السكان يعيشون احلرمان، من بينهم أكثر من  %40.2جزائري أي حنو 

  .2الفقر املدقع

 . 2000-1988خالل الفرتة  تطو ر مؤشر إحنراف الفقر يف اجلزائر  : (3-3)  الشكل

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

-    Le gouvernement algérien, Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement, Alger, 2005, p 19. 
- Le gouvernement algérien, 2eme  Rapport national sur les objectifs du Millénaire  pour 

le développement, Alger,  2010, p 25. 

  

دى خالل امل %18فيما بلغت معد الت التضخم مستويت قاربت يف املتوسط  يف سياق متصل، و         
؛ ويف وقت تراجع فيه نصيب الفرد اجلزائري من الناتج الد اخلي (أنظر اجلدول أدانه) 1999-1990 الزمين

يوان ؛ أك د  حتقيق للد   2000العام  4دوالر 1800.6إىل   1990سنة  3دوالر 2400اخلام منتقال من 
ملداخيل األسر اجلزائرية   أن  القدرة الشرائية، 1998الوطين لإلحصائيات تعل ق مبستوى معيشة األفراد سنة 

 %23.33إىل  1994-1986كمتوسط للفرتة من  %45.0)فئة املرتبات واألجور( قد اخنفضت من 

 
1 ANAT, PNUD,  carte de la pauvreté en Algérie, mai 2001, p 14 
2 CNES , Rapport de conjoncture pour le deuxième semestre de l'année 1998, site d’internet : www.cnes.dz. 
3 NATIONS UNIES, le premier rapport sur les objectifs de développent du millénaire pour l’Algérie, 2004 , p. 7  
4 CNES,  Rapport national sur le développement humain-Algérie , Alger, 2007, p.106 
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ص من مشرتيهتا من الل حوم من األسر اجلزائرية تقل    %56، ما جعل حنو 1998-1994خالل الفرتة 
 .19931والفواكه والزيوت بداية من العام  

 . يف اجلزائر  1999-1990: تطو ر معد ل التضخم خالل املدى الزمين ( 14-3) اجلدول 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات 

 2.6 5 5.7 18.7 29.8 29.0 20.5 31.7 25.9 17.9 معّدل التضخم 

 املصدر: 
- Office national des statistique, retrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 105. 

عطفاً على ماسبق، من اإلجراءات اليت تضمنتها برامج اإلصالح اإلقتصادي واليت كان هلا ابلغ األثر         
السليب على القدرة الشرائية لألسر اجلزائرية، سياسة حترير األسعار وإلغاء دعم املواد اإلستهالكية مبا فيها 

بداية التسعينات إىل  ي للقطعة الواحدةدينار جزائر  1.5األساسية، فسعر اخلبز على سبيل املثال إنتقل من 
لحليب والذي لنسبة لاب نفس الشيء، 21996جانفي  3دينار بداية من  7.5 إىلث   1994دينار العام  4
دينار  5 ـلوحدها ب 1996فقد إرتفع سعره خالل سنة  ،عد أيضاً من أساسيات اإلستهالك لألسر اجلزائريةيُ 

أكتوبر  10دينار بداية من  20دينار للكيس الواحد بداية شهر أفريل إىل  15جزائري منتقاًل من 
الكبرية يف أسعار الواحد مع بداية األلفية الثالثة؛ هذه الزيدات دينار للكيس  25، ليستقر عند 31996

 ة. سلع اإلستهالك الواسع فاقمت من آتكل القدرة الشرائية لألسر اجلزائري

 عودة النهج التّدخلي للّدولة::  العمومية  ستثماريةسياسة الربامج اإل  -املبحث الثالث
جتربٍة تنمويٍة طموحة إمتدت لنحو عشرين سنة يف كنف اإليديولوجية اإلشرتاكية والفكر بعد            

حفز النمو جلهة حتقيق الرتاكم و  التد خلي املهيمن للد ولة، توجت إبقامة نسيج صناعي على أمهيته وإجيابيته
منخفض الفعالية واإلنتاجية ويشتغل دون املستويت ظل إال  أن ه ، اإلقتصادي وحتقيق التوازن اجلهوي

ثقل كاهل ( ابت يُ 1989مليار دوالر سنة  28.2فت رصيدًا من الد ين اخلارجي )بلغ املخطط هلا، وخل  
مساهتا أزمٌة متعددُة األبعاد  )إقتصادية، إجتماعية وأمنية(  اإلقتصاد الوطين، تلتها عشرية كان من أبرز  

ل عن النهج التنموي أضفت الكثري من الغموض حول املستقبل التنموي يف اجلزائر، وأس ست لبداية التحو  

 
 . عائلة 2000 مشل  1998 لإلحصائيات سنةإستقصاء للديوان الوطين  1

 .1996-23، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد 1996أفريل  13، بتاريخ 132-96من املرسوم التنفيذي  02املادة  2

 أنظر: 3
، حيدد أسعار احلليب املبسرت عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل التوزيع، اجلريدة 1996أبريل  15يف، املؤر خ  137-96املرسوم التنفيذي  -

 ..96-24الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
، حيدد أسعار احلليب املبسرت عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل التوزيع، اجلريدة 1996أكتوبر  08، املؤر خ يف  335-96املرسوم التنفيذي  -

 .96-60اجلزائرية، عدد الرمسية للجمهورية 
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اإلشرتاكي، وألقت إبقتصاٍد فاقٍد للتوازن مثقٍل أبعباء الد ين اخلارجي يف كنف مؤسسات "برينت وودز" 
 ؛ اهليكلي والتعديل   اإلقتصادي   للثيبت   "إصالحاً" وهتُيئه لولوج إقتصاد الس وق من خالل برامجَ  تعيث فيه

 -يف النصف الثاين من عشرية التسعينات ا املطبقهالسيما من -مك نت برامج اإلصالح الليبريالية تلك 
ا أفرزت واقعًا إجتماعيا مرتد يً، مساته معد الُت بطالٍة  اإلقتصاد اجلزائري من إستعادة توازانته الكلية، إال  أهن 

 وآتكل حاد للقدرة الشرائية لألسر اجلزائرية.  %30قاربت  

شك ل املورد الذي يُ  -حتس ن أسعار النفط  زهاأفر  مع بداية األلفية الثالثة ويف ظل مالءة مالية         
هنج تدخ لي لكن هذه املر ة وفق منظور   -، ابشرت اجلزائر هنجًا تنموًي جديدًا -األساسي للميزانية العامة

لرسم سياسة التنمية اإلقتصادية واإلستثمار العمومي، يف حماولة منها إلرساء دعائم إقتصاد فع ال  -كينزي
لى اإلندماج مع اإلقتصاد العاملي أو على األقل مع اإلقتصاد اإلقليمي، من خالل إنعاش وتنافسي وقادر ع

 . 1القدرات اإلنتاجية الوطنية وفق أسس مستدامة، وخلق الشروط اهليكلية الضرورية لتحفيز مناخ األعمال

 اإلنعاش اإلقتصادي:  برامجالسياق العام للوضع اإلقتصادي يف اجلزائر قبيل إطالق    . 3-1
إستهل اإلقتصاد اجلزائري األلفية الثالثة وقد بدأت معامل التعايف من األزمة اخلانقة اليت مر  هبا خالل          

 %1.6الد اخلي اخلام  فمن إقتصاد مل يتجاوز فيه معد ل منو الناتج ؛تسعينات القرن العشرين ابلظهور
فيه نسبة   وجتاوزت ، 1999-1990كمتوسط سنوي خالل الفرتة خارج قطاع احملروقات( 0.73%)

كمتوسط خالل نفس الفرتة،  %19الت التضخ م ومعد   ،%53 خدمات الد ين اخلارجي إىل الصادرات
؛ إىل إقتصاد حيقق فيه الناتج الداخلي اخلام 1999مليار دوالر سنة  29ورصيد دين خارجي يف حدود 

(   %0.3) %1ما دون وينخفض فيه معد ل التضخ م إىل ، 2000سنة  %2.4معد الت منو إجيابية بلغت 
مليار دوالر، يف حني بلغت إيرادات   25.3ويرتاجع فيه رصيد الد ين اخلارجي إىل  ،خالل نفس السنة

إيرادات قطاع احملروقات( وهو ما يعين زيدة قدرها  % 76.9مليار دينار جزائري )  1578.1املوازنة العامة 
مليار دينار جزائري العام  400، األمر الذي رفع رصيد املوازنة العامة إىل 1999ابملقارنة مع سنة  66%

 11.2ب قد ر  )مبا فيه أرصدة احلساابت اخلاصة للخزينة وصايف قروض اخلزينة( يف مقابل عجزٍ  2000
 .  1998مليار دينار العام  101.3و 1999مليار دينار جزائري سنة  

الصرف األجنيب )دون الذهب( يف ، بلغ إحتياطي (2000) وخالل نفس السنة يف ذات السياق       
ن يف إحتياطي شهر من الواردات، هذا التحس   15مليار دوالر، وهو ما يغطي أكثر من  11.9اجلزائر 

ن الذي عرفته أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية، اليت األجنيب يرجع ابألساس إىل التحس  الصرف 
دوالر  28، لتتجاوز عتبة 1999دوالر للربميل سنة  17.8إىل  1998دوالر سنة  13انتقلت من أقل من 

 
1 Hamid A.Temmar, l’économie de l’Algérie –les politiques de relance de la croissance, op cit, p 85 . 
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 1999عر الذي رفع عائدات صادرات البرتول اخلام بنحو الضعف مابني سنيت وهو الس  ، 2000العام 
، فيما بلغت عائدات مليون دوالر 4815.1مليون دوالر أمريكي إىل  2724.3إذ إنتقلت من ، 2000و

مليون دوالر سنة  11904.9مقابل  1مليون دوالر 21061.3قطاع احملروقات ككل يف السنة األخرية 
1999.    

على إنشاء صندوق لضبط املوارد مبوجب  تشجعهذه املؤشرات اإلجيابية املرتبطة بقطاع احملروقات          
إستيعاب فوائض القيم اجلبائية الناجتة عن  من أجل 20002من قانون املالية التكميلي لسنة  10نص املادة 

احملددة عن طريق قانون املالية  إرتفاع أسعار احملروقات، وهبدف ضبط نفقات وتوازن املوازنة العامة للد ولة
ما يفوق  2000السنوي وختفيض الد ين العمومي؛ لإلشارة فقد بلغ خام إيرادات الصندوق هناية العام 

سعر صرف الدينار اجلزائري استمر يف الرتاجع مقابل الد والر ، مع مالحظة أن  3مليار دينار جزائري 453
دينار للدوالر  66.6، منتقاًل من 2000و  1999من قيمته بني سنيت   %12األمريكي، إذ فقَد حنو 

 .4دينار للدوالر 75.3حنو  الواحد إىل
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

1 Rapport annuel de la banque d’Algérie 2002, site d’internet : www.bank-of-algeria.dz, date de visite : 

15-03-2015. 
بعنوان  302-103على" يفتح يف كتاابت اخلزينة حساب ختصيص خاص رقم  2000من قانون املالية التكميلي لسنة  10نصت املادة  2

اإليرادات فوائض القيم اجلبائية الناجتة عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات على تلك صندوق ضبط املوارد، يقيد يف هذا احلساب يف ابب 
طريق املتوقعة ضمن قانون املالية وكل اإليرادات األخرى املتعل قة بسري الصندوق؛ يف ابب النفقات ضبط نفقات وتوازن امليزانية احملددة عن 

 قانون املالية السنوي، وختفيض الدين العمومي". 

3 Rapport annuel de Banque d’Algérie  2002, op cit. 
4  La banque mondial,  a la recherche d’un investissement publique de qualité , une revue des 

dépenses publique, volume II : annexes et supplément statistiques, p i. 

http://www.bank-of-algeria.dz/


 .النهج التنموي يف اجلزائر: من إقتصاد اخلطط املركزية إىل سياسة الربامج اإلستثمارية. ..الفصل الثالث.

 

152 

 

 .2000: وضعية أهم مؤشرات اإلقتصاد اجلزائري العام ( 15-3اجلدول )
 القيمة  املؤّشرات

 4123.5 الناتج الد اخلي اخلام )مليار دينار اجلزائري(
 2507.2 الد اخلي اخلام خارج احملروقات ) مليار دينار جزائري( الناتج 

 1578.1 إيرادات املوازنة العامة )مليار دينار جزائري(
 1213.2 منها إيرادات احملروقات    -
 453.2 إيرادات صندوق ضبط املوارد )مليار دينار جزائري(   -

 27.3 ( %الدا اخلي اخلام )إيرادات املوازنة العامة كنسبة من الناتج 
 400.0 رصيد املوازنة العامة )مليار دينار جزائري( 

 25.3 الدين اخلارجي )مليار دوالر أمريكي(
 46.1 ( %الدين اخلارجي كنسبة من الناتج الداخلي اخلام )

 1022.9 الدين العام الد اخلي )مليار دينار جزائري(
 24.8 ( %الناتج الد اخلي اخلام )الد ين العام الد اخلي كنسبة من 

 0.3 ( %معد ل التضخم )
 29.5 ( %معد ل البطالة )

 : معطيات ابإلعتماد على   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Ministre des finances- direction générale de la prévision et des politiques. 

- Rapport annuel de la banque d’Algérie 2002.  

السابق اإلشارة إليها، سج لت مؤش رات  -الرغم من هشاشتهاعلى  –يف مقابل املؤش رات اإلجيابية         
إقتصادية أخرى مستويت أداء متواضعة، فعلى سبيل املثال مل يتجاوز تدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة 

مليون دوالر، فيما بلغ احلجم اإلمجايل لإلستثمارات  60، 1998-1992إىل اجلزائر خالل املدى الزمين 
مليار دوالر، هذا احلجم اإلستثماري وحسب بياانت البنك العاملي مل يساهم يف تكوين  0.42األجنبية 

،  ومن بني عوامل أخرى كان لتعقد وعدم وضوح %2.471رأس املال الثابت يف اجلزائر سوى بنسبة 
ابلغ  اإلطار التشريعي وكذا التنظيمي املتعلق ابإلستثمار، إضافة إىل هشاشة الوضع اإلقتصادي واألمين

األثر السليب على مناخ اإلستثمار يف اجلزائر، يف هذا الصدد جاء يف كلمة لرئيس اجلمهورية موج هة 
الـمستثمرين األجانب جاؤوا إىل بالدان ث عادوا يف  ذ أن  إ "... 2001أفريل  26إلطارات األم ة بتاريخ 
الت ال التفاعو  ،اإلطار التنظيـمي الـمالئم اللـم جيدوا ال اإلطار التشريعي و  مألهن   ،معظمهم من حيث أتوا

 ."طمئنان على مصري استثمارهماخلية اليت تبعثهم على اإلّ  الد 

 
ستثمار يف اجلزائر يف بعنوان )حتليل سياسة اإل 2004 لعام UNCTADحسب التقرير الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  1

 .%3.79  اجلزائر( بلغت هذه النسبة
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مليار دينار جزائري سنة  364.9طاع احملروقات يف سياق آخر، بلغ إمجايل اإليرادات خارج ق        
عن سنة  %2من جمموع إيرادات املوازنة العامة، بزيدة مل تتجاوز  %23.1شك ل وهو ما يُ ، 2000
من جمموع  %31، هذه النسب املتواضعة لإليرادات خارج احملروقات جعلتها ال تغطي سوى 1999

مليار دينار  856.2من جمموع النفقات اجلارية الذي بلغ  %42.6نفقات املوازنة العامة للد ولة، و 
 . 1جزائري

ثر أل راجع ابألساسوهذا  ،  %29نسبة  2000 إجتماعياً، جتاوزت معد الت البطالة يف اجلزائر سنة
ستمرار منو الفجوة إلبرامج اإلصالح اإلقتصادي السابق اإلشارة إليها على سوق الشغل يف اجلزائر، وأيضًا 

يف هذا الصدد تشري بياانت الد يوان الوطين لإلحصائيات أن  عدد طلبات  ؛لب عليهبني عرض العمل والط  
  24.533 بلغ عدد املناصب املستحدثة يف حنيطلب،  101.520بلغ  2000سنة العمل املسج لة 

 .2ؤق تممنصب شغل   19.201منصب، منها  

حساابت التخصيص اخلاص كآلية للتسري املايل واحملاسيب لربامج اإلستثمار العمومي يف اجلزائر  .3-2
 : 2014-2001خالل الفرتة  

لتعقيدات امليزانية العامة حبثًا عن الفعالية واملرونة يف تسيري برامج اإلستثمار العمومي، وتفادًي           
لطات العمومية يف اجلزائر يف حساابت ، وجدت الس  هاوتنفيذ هامجود القواعد اليت حتكم إعدادللد ولة،  و 

سيب لإلستثمارات العمومية املربجمة خالل التسيري املايل واحملاالتخصيص اخلاص مالذاً حماسبياً مرانً من أجل 
أييت جنوح السلطات العمومية إىل إعتماد آلية حساابت التخصيص اخلاص من و، 2014-2001الفرتة 

بعد أن أعاد ، هذه الفرتةأجل أتطري العمليات املالية واحملاسبية املتعل قة ابإلستثمارات العمومية خالل 
، تعريف حساابت 2000املتضمن قانون املالية لعام  1999ديسمرب  23املؤر خ يف  11-99القانون رقم 

التخصيص اخلاص، وَرَبطها مبفاهيم الربامج واألهداف احملددة اليت يتعني  بلوغها ضمن آجال حمددة، يف 
من هذا القانون على النحو التايل" تكون حساابت التخصيص اخلاصة  89هذا الصدد جاء نص املادة 

معد من طرف اآلمرين ابلصرف املعنيني حتدد فيه، ابلنسبة لكل حساب، األهداف  موضوع برانمج عمل
املسط رة وكذا آجال اإلجناز..."، هذا التصور اجلديد الذي صاغه املشر ع حلساابت التخصيص اخلاص، 

من مرونة يف  57و 56املتعل ق بقوانني املالية السيما يف مادتيه  173-84إضافة إىل ما أق ره القانون العضوي 
تسيري هذه احلساابت، جيعل منها اآللية األكثر فعالية من أجل متويل عمليات إستثمارية حبجم برامج 

 
1 Rapport annuel de la banque d’Algérie 2002, op cit. 
2 Emploi et chômage entre 1990 et 2001, (évolution de marché de travail de 1990 à 2001), site 

d’internet : www.ons.dz 
 . 1984-28 يتعل ق بقوانني املالية، اجلريدة الرمسية عدد 1984يوليو  7املؤر خ يف  17-84القانون رقم   3
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اإلنعاش اإلقتصادي؛ لكن يف مقابل هذه الفعالية، فإن  كون هذه احلساابت تشك ل خروجاً )إستثناءاً( على 
ة و مبدأ عدم التخصيص( ئ العامة اليت تقوم عليها املوازنة العامة للد ولة )السيما مبدأ السنوية واحلد املباد

متتعها بدرجة عالية من املرونة جتعلها يف منأى عن عديد األمناط الرقابية اليت أقر ها املشرع على من جهة، و 
ية حول م ة تنفيذ اإلنفاق العام من جهة أخرى، يطرح تساؤالت جد  دى شفافية العمليات املالية املسري 

 واملنف ذة يف إطار حساابت التخصيص اخلاص.   

، هذه األخرية اليت يتم 1تُعد حساابت التخصيص اخلاص واحدة من احلساابت اخلاصة للخزينة          
النفقات واإليرادات  فتحها مبوجب أحكام متَضم نة يف قانون املالية، وُتسج ل العمليات املالية للد ولة ) 

واليت  نظراً خلصوصيتها )مؤقته غري هنائية( ولإلعتبارات التقنية املرتبطة هبا  2املطابقة هلا( ذات الصبغة املؤقتة
)أمكانية ترحيل األرصدة لسنوات الحقة( ال ميكن إدراجها ضمن بنود امليزانية العامة، لتشك ل بذلك 

؛ مثال ذلك كفاالت حسن التنفيذ اليت يُلزم املقاولون بدفعها 3يزانيةإستثناءًا أو خروجًا على مبدأ وحدة امل
ميكن إعتبارها من قبيل   للمصاحل املتعاقدين معها، كضمان للتنفيذ الكامل واملرضي للمشروع، واليت ال

ملزمة برد   هذه اإل يرادات العامة، لُتسج ل بذلك كعمليات خارج امليزانية، كون أن  املصلحة املتعاقدة تكون 
ة الضمان إذا مل تظهر أي ة عيوب مرتبطة بتنفيذ املشروع خالل هذه املد ة؛ وعلى  الكفاالت بعد إنقضاء مد 
الرغم من أن  احلساابت اخلاصة للخزينة تشك ل إستثناءًا على مبدأ وحدة امليزانية، إال  أن  إقرار العمليات 

 .      4ق نفس الشروط املطبقة على عمليات امليزانية العامة للد ولةاخلاصة هبا والرتخيص هبا وتنفيذها يتم  وف

املتعل ق بقوانني املالية يف اجلزائر، تعريفًا حمد دًا حلساابت  17-84مل يتضم ن القانون العضوي رقم         
سري منه، القواعد العامة اليت حتكم  57و 56التخصيص اخلاص، لكن يف املقابل تضم نت املاد تني رقم 

 يلي:  حساابت التخصيص اخلاص، واليت نوجزها فيما

 
املتعلق بقوانني املالية مايلي: " ال جيوز فتح احلساابت اخلاصة للخزينة إال  مبوجب  17-84من القانون العضوي رقم  48جاء يف نص املادة  1

 -3حساابت التخصيص اخلاص  -2احلساابت التجارية  -1قانون املالية وال تشمل هذه احلساابت اخلاصة سوى األصناف التالية:
 األجنبية. حساابت التسوية مع احلكومات  -5حساابت القروض  -4حساابت التسبيقات 

 . 1965واملتضمن قانون املالية بسنة  1965ديسمرب  31املؤرخ يف  320-65من األمر رقم  4مكرر  6من املادة  2الفقرة  2
  مبدأ وحدة امليزانية: يُقصد به أن جُتمع نفقات الد ولة وإيرادهتا وتعرض على السلطة التشريعية للرتخيص هبا ضمن وثيقة واحدة، يف هذا  3

املتعلق بقوانني املالية على "يقر ويرخ ص قانون املالية للسنة، ابلنسبة لكل سنة مدنية، مبجمل  17-84من القانون  3املادة  الشأن تنص 
من القانون  3موارد الد ولة وأعبائها وكذا الوسائل املالية األخرى املخصصة لتسيري املرافق العمومية ..."، يف ذات الس ياق نصت املادة رقم 

ملتعل ق ابحملاسبة العمومية على أن  " امليزانية هي الوثيقة اليت تقد ر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة ابلتسيري ا 90-21
 واإلستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات ابلرأمسال وترخ ص هبا. 

 املتعلق بقوانني املالية، مرجع سبق ذكره.  17-84من القانون رقم  50املاد ة رقم   4
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 الطّابع اخلاص ملوارد حساابت التخصيص اخلاص:    .3-2-1
تُنشأ حساابت التخصيص اخلاص مبوجب أحكام ُمَتَضَمنة يف قانون املالية للسنة املعنية، من أجل         

، مبعىن أن  النفقات 1التسيري املايل واحملاسيب لعمليات ممولة مبوارد خاصة تنفيذًا حلكم صدر يف قانون ملالية
عن طريق إيرادات يتم  حتصيلها خصيصاً  املقي دة ضمن حساابت التخصيص اخلاص ينبغي متويلها وتغطيتها

مبدأ   -من بني مبادئ أخرى–هلذا الغرض؛ هبذا املعىن، وعلى خالف امليزانية العامة للد ولة اليت حيكمها 
"عدم ختصيص اإليرادات" والذي يقضي أبن ه ال ميكن ختصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، بل ينبغي أن 

، فإن  من القواعد األساسية اليت تقوم 2نفقات امليزانية العامة للد ولة بال متييزُتستعمل موارد الد ولة لتغطية 
عليها حساابت التخصيص اخلاص، أن يتم  متويل نفقاهتا إعتمادًا على موارد خمصصة هلذا الغرض؛ مثال 

بعنوان "املوارد النامجة عن عملية اخلوصصة"، حيث مت   302-083ذلك حساب التخصيص اخلاص رقم 
ختصيص هذه املوارد من أجل تسديد الد يون العمومية الد اخلية واخلارجية، ومتويل تعويضات التسريح 
وعمليات إعاد ة اهليكلة املالية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية؛ وكذا حساب التخصيص اخلاص رقم 

ته إىل تغطية " املعنون "الصندوق اخلاص لرتقية الص ادرات" والذي خصصت إيرادابعنوان  084-302
 األعباء املتعل قة بدراسة األسواق اخلارجية، وتقدمي إعاانت من أجل ترقية الصادرات.

أن متو ل حساابت التخصيص اخلاص عن طريق إيرادات خاصة هبا )أو مطابقة هلا حبسب ما         
، اليستبعد إمكانية  السابق اإلشارة إليه( 320-65من األمر  4مكرر 6جاءت به الفقرة الثانية من املادة 

متويل هذه احلساابت ولو بصفة جزئية عن طريق املوارد العادية للد ولة؛ يف هذا الس ياق، أقر  املشر ع من 
، إبمكانية متويل حساابت التخصيص اخلاص عن 17-84من القانون  56خالل الفقرة الثانية من املاد ة 

 دود يرمسها قانون املالية.طريق موارد امليزانية العام ة للد ولة لكن ضمن ح

 احلساابت اخلاصة للخزينة:  الطابع متعدد السنوات    .3-2-2
من بني القواعد األساسية اليت حتكم إعداد وتنفيذ امليزانية العامة للد ولة، قاعد ة السنوية، وينظر إىل         

هذه القاعدة من زواي عد ة، فمن جهة تشري سنوية امليزانية، إىل أن  املبالغ الواردة يف امليزانية العامة للد ولة 
 21-90من القانون  3للسنة املقبلة، وهذا ما نص ت عليه املادة متثل تقديرات لإليرادات والنفقات العام ة 

املتعلق ابحملاسبة العمومية "امليزانية هي الوثيقة اليت تقد  ر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة 
سلطة  ابلتسيري واإلستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأمسال"، ومن جهة اثنية، ويف إطار

لطة التنفيذية( الرقابة اليت منحها املشر ع للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، فإن  هذه األخرية )الس  

 
 . املتعلق  بقوانني املالية، مرجع سبق ذكره 17-84 من القانون  56 املادة رقم  1

 املتعل ق بقوانني املالية، مرجع سبق ذكره.  17-84 من القانون  8املادة رقم   2
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تكون مطالبة كل سنة ابلرجوع إىل ممثلي الشعب من أجل احلصول على رخصة حتصيل اإليرادات ودفع 
على" يُقر  17-84من القانون  03نصت املاد ة النفقات املقد رة يف امليزانية العام ة للد ولة، يف هذا الشأن 

ويرخص قانون املالية للسنة، ابلنسبة لكل سنة مدنية، مبجمل موارد الد ولة وأعبائها وكذا الوسائل املالية 
 األخرى املخصصة لتسيري املرافق العمومية...".

ات متعددة السنوات، على غرار إال  أن  قاعدة السنوية هذه قد تقف عائقًا أمام تنفيذ بعض العملي        
برامج اإلستثمار العمومي واليت تفوق مد ة تنفيذها يف الغالب السنة الواحدة؛ من أجل ذلك أوجد املشرع 
آليات تتيح إمكانية التكفل ابلعمليات متعددة السنوات، من بينها "رخص الربامج" و"اعتمادات الد فع"، 

سج ل نفقات التجهيزات تعل ق ابحملاسبة العمومية على أن "تُ امل 21-90من القانون  06حيث نصت املادة 
العمومية ونفقات اإلستثمارات والنفقات ابلرأمسال يف امليزانية العامة للد ولة على شكل رخص برامج، وتنفذ 
إبعتمادات الد فع؛ متثل رخص الربامج احلد األعلى للنفقات اليت يؤذن لألمرين ابلص رف ابستعماهلا يف 

ون أي حتديد ملد هتا حىت يتم إلغاؤها، ومتثل إعتمادات الد فع تنفيذ اإلستثمارات املخططة، وتبقى صاحلة د
التخصيصات السنوية اليت ميكن األمر بصرفها أو متويلها أو دفعها لتغطية اإللتزامات املربمة يف إطار رخص 

 الربامج املطب قة. 

عاة خلصوصية حساابت التخصيص اخلاص من جهتها تشك ل إستثناءًا على مبدأ السنوية، إذ ومرا        
العمليات اليت تتضم نها، أجاز املشر  ع أن تكون هذه احلساابت متعددة السنوات بدليل إقراره إلمكانية نقل 

حيث  17-84من القانون  57أرصدة هذه احلساابت إىل السنوات املوالية، وهو ما جاءت به املاد ة 
املوارد والنفقات يف حساب التخصيص تكون الفوارق امللحوظة عند هناية السنة بني  ت على أن "نص  

اخلاص، موضوع نقل جديد يف نفس هذا احلساب ابلنسبة للسنة املالية التالية"؛ وعليه فإن  األصل يف 
ا متعد دة السنوات  على  -ما مل ينص قانون املالية على خالف ذلك –حساابت التخصيص اخلاص أهن 

يتجاوز أفقها الزمين السنة الواحدة. جتدر اإلشارة هنا، إىل أن ه عكس املوازنة العامة للد ولة اليت ال ميكن أن 
يف حال حدوث فائض أو عجز يف رصيد حساب التخصيص اخلاص خالل السنة املالية، أاتح املشر ع 

 :1إمكانية رأب هذا اإلختالل إبحدى اآلليتني

طبقاً للتشريع والتنظيم  يف حالة الفائض، ميكن رفع اإلعتمادات يف حدود هذا الفائض يف اإليرادات  -
 املعمول هبما؛

 
 . ذكره املتعلق بقوانني املالية، مرجع سبق 17-84 من القانون   57  املادة  1
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يف حالة العجز، ميكن الرتخيص بفتح مكشوف ضمن احلدود املنصوص عليها يف قانون املالية  -
 وحسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.

حساابت التخصيص اخلاص دى خضوع تطرح خاصية تعدد السنوات، إشكالية هامة تتعلق مب
املختلفة اليت يفرضها املشر ع على إنفاق العام، فاملالحظ هنا أن  رقابة السلطة التشريعية لألمناط الرقابية 

على حساابت التخصيص اخلاص تقتصر فقط على مرحلة إنشاء هذه احلساابت ضمن قانون املالية، يف 
ن حني يبقى إستهالك اإلعتمادات املقررة ضمن هذه احلساابت وترحيلها من سنة إىل أخرى يبقى م

 اختصاصات السلطة التنفيذية.

 :: حدود اإللتزامات2014-2001برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة   .3-3
يف حماولة منها إلرساء دعائم إقتصاد فع ال وتنافسي وقادر على اإلندماج مع اإلقتصاد العاملي أو          

القدرات اإلنتاجية الوطنية وفق أسس مستدامة، وخلق على األقل مع اإلقتصاد اإلقليمي، من خالل إنعاش  
، ويف ظل التحس ن الذي عرفه الوضع املايل للبالد بعد 1الشروط اهليكلية الضرورية لتحفيز مناخ األعمال

تغط ي  اإلستثمار العمومي2مجلة من برامج  إنتعاش سوق النفط العاملية، أقر ت السلطات العمومية يف اجلزائر
الذي  (PSRE)وكانت البداية إبطالق برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  ،2014-2001املدى الزمين 
، ث 2009-2005للفرتة  (PSCE)، تاله برانمج دعم النمو اإلقتصادي 2004-2001يغطي الفرتة 

 :4األهداف التالية، من أجل بلوغ  32014-2010للفرتة     )PCCE(برانمج توطيد النمو اإلقتصادي
 تنشيط الطلب الكلي، والذي يعد اهلدف األهم ألي سياسة إنعاش إقتصادي؛ -
دعم النشاطات املنتجة للقيمة املضافة، واألكثر قدرة على إمتصاص األيدي العاملة عرب رفع  -

 مستوى اإلستغالل يف قطاعات الفالحة واملؤسسات الصغرية واملتوس طة؛
اعدية والبىن التحتية الضرورية لبعث املمارسة اإلقتصادية، ولتنمية املوارد تطوير وأتهيل اهلياكل الق -

 البشرية؛ 
 تنمية املناطق النائية.تعزيز التوازن اجلهوي و  -

 
1 Hamid A.Temmar,  l’économie de l’Algérie –les politiques de relance de la croissance, op cit, p 85 . 

  13املؤرخ يف  227-92يعد ل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  2009ماي  02املؤر خ يف  148-09من املرسوم التنفيذي رقم  04عر فت املادة  2
(، الربانمج أن ه " جمموع املشاريع أو 29/2009املتعلق بنفقات الد ولة للتجهيز )اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد  1998جويلية 

 النشاطات احملددة واليت تصب يف نفس اهلدف". 

3 PSRE: Plan de Soutien à la Relance Economique; PCSC: Programme Complémentaire de Soutien à la 

Croissance; PCCE: Programme de consolidation de la croissance économique. 
4 Le gouvernement algérienne,  objectifs de millénaire pour le développement – rapport national 

2000-2015,  juin 2016, p 17.  
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 : 2001-2004   (PSRE)اإلنعاش اإلقتصادي  دعم  برانمج  .3-3-1
لي للد ولة تنموي تدخ  اإلنطالقة لنهج ، 2004-2001شك ل برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي           

، هبدف للد ولة ن مؤشرات املالية العامة، يف ظل حتس  1أساسه التوس ع يف اإلنفاق العام وفق رؤية كينزية
 اليت أفرزهتا األزمة  و ت مسرية التنمية )اإلقتصادية، اإلجتماعية والثقافية( اليت إعرت تدارك اإلختالالت العديدة  

مت اإلعالن عن برانمج اإلنعاش اإلقتصادي  ، البالد خالل تسعينات القرن العشرينمتعددة األبعاد اليت عرفتها 
وهو يندرج ضمن  ،2هة إلطارات األمةعرب كلمة موج   2001 أفريل 26من طرف رئيس اجلمهورية بتاريخ 

تضمنت املادة  ، فقد مالياً أم ا  ؛2000 برانمج عمل احلكومة الذي مت  تبنيه من قبل الربملان شهر سبتمرب
فتح  ، 2002واملتضمن قانون املالية لسنة  2001ديسمرب  22املؤر خ يف  21-01قم ر من القانون  230

بعنوان " حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية  3023-108حساب ختصيص خاص حتت رقم 
يقيد يف هذا احلساب، يف جانب اإليرادات ابقي  املسجلة بعنوان برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي"

واملتعلقة ابملشاريع املسجلة بعنوان برانمج دعم  2001ديسمرب  31فع احملررة إىل غاية إعتمادات الد  
، وختصيصات امليزانية السنوية يف إطار الربانمج؛ أم ا يف جانب النفقات 2001اإلنعاش اإلقتصادي لسنة 

فتقي د النفقات املرتبطة بتنفيذ مشاريع اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج دعم اإلنعاش 
 .ياإلقتصاد

على  برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، برانمج لإلستثمار العمومي على املدى املتوسط إمتد   إن             
مليار دوالر  7.34مليار دينار جزائري أي حنو  550.78أربع سنوات، خصص له غالف مايل قدره 

، تكون مرتافقة مع مجلة من ، يف صورة نفقات رأمسالية وإعاانت للمؤسسات اإلقتصاديةأمريكي
عصرنة إدارة الضرائب، حماربة األنشطة املوازية والتزوير وإصالح  قبيل مناإلصالحات املؤسساتية والتنظيمة 

 وترقية أداء البنوك الوطنية...إخل.

بلوغ معد الت منو إقتصادي ، إىل 2004-2001برانمج إنعاش النمو اإلقتصادي للفرتة هدف ي           
الصيد جة للقيمة املضافة مثل الزراعة و ، السيما من خالل دعم النشاطات املنتسنويً  %6و  5ترتواح بني 

 
اإلعالن عن برانمج اإلنعاش اإلقتصادي "...لقد إنتهى عهدان  ي تضم نذال  2001أفريل  26رئيس اجلمهورية بتاريخ  خطابجاء يف  1

ابإلقتصاد املخطط، واستقرينا بصفة الرجعة فيها على هنج إقتصاد السوق الذي اليستبعد فكرة التخطيط املركزي وال يسبعد إمكانية متويل 
ة والبىن التحتية... إن  إنعاش اإلقتصاد عن طريق السياسة املالية اليشك ل أي خطر، إذا ترافقت هذه األخرية مع الد ولة للتجهيزات اإلجتماعي

 سياسة نقدية متأنية وصارمة فيما تعل ق بقيمة العملة و مستويت األسعار". 

2 Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 26 avril 2001. 
  2005املتضمن قانون املالية لسنة  2004ديسمرب  29املؤر خ يف   21-04من القانون رقم  78مت غلق هذا احلساب مبوجب نص املادة  3

الذي عنوانه حساب تسيري   302-108(، والذي داء فيه" يقفل حساب التخصيص اخلاص للخزينة رقم 2004-85 عدد)اجلريدة الرمسية 
 ، وحيول رصيده إىل حساب نتائج اخلزينة". 2005ديسمرب  31عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج دعم اإلنعاش  بتاريخ 
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ربانمج الأم ا إجتماعيًا فقد إستهدف ، البحري، وتطوير البنية التحتية الال زمة إلنعاش املمارسة اإلقتصادية
التضخم كبح توفري مناصب الشغل و حتسني الظروف املعيشية للسك ان عرب العمل على  ،على اخلصوص

إنعاش كذا و وتوسيع احلظرية السكنية الوطنية والقضاء على الس كن اهلش،  ة،اجلامح ملعد الت البطال
  ية هنائية هي إنعاش الطلب الكل ي.العام واخلاص بغااإلستهالك  

، يتوزع احلجم اإلستثماري لربانمج دعم اإلنعاش األهداف السابق اإلشارة إليهامن أجل بلوغ          
، متس مخس قطاعات 1( مشروع16000على أكثر من ستة عشر ألف ) 2004-2001اإلقتصادي 

 :أدانه(  16-3)على النحو الذي يوض حه اجلدول  إساسية  

 . 2004-2001ستثمارات برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي القطاعي ال توزيع ال :( 16-3) اجلدول 
(دوالر( 1دينار =  75))الوحدة: مليار دينار/مليار دينار   

  املخصصات )مليار دينار القطاع 
 (جزائري

 املخصصات )مليار دوالر
 ( أمريكي

النسبة 
%  

 13.5 0.99 74.5 دعم القطاعات املنتجة 
 23.4 1.72 129 التنمية احمللية والبشرية 

 38.2 2.81 210.5 ترقية اخلدمات العمومية وحتسني اإلطار املعيشي 
 16.4 1.20 90.28 تنمية املوارد البشرية 

 8.4 0.62 46.5 )دعم اإلصالحات(  السياسات املرافقة
 100 7.34 550.78 اجملموع 

 املصدر: 
- Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie (Rapport national Algérie pour 

le Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002), 2002. pp 36-37 . 

 
مقارنة نقدية"، املؤمتر  –اإلقتصاد اجلزائري من تقييم خمططات التنمية إىل تقييم الربامج اإلستثمارية مبارك بوعش ة، مبارك بوعش ة،   1

، جامعة ( 2014-2001الدويل )تقييم برامج اإلستثمارات العامة وإنعكاساهتا على التشغيل واإلستثمار والنمو اإلقتصادي خالل الفرتة 
 . 12 ص  ، 2013 مارس  12-11، 01 سطيف
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 . (15-3من إعداد الطالب ابإلعتماد على معطيات اجلدول ) املصدر: 

( أن  برانمج دعم اإلنعاش 4-3شكل )كذا الظ من خالل بياانت اجلدول أعاله، و املالح          
، أوىل أمهية خاصة للشق اإلجتماعي، على إعتبار أمهية املخصصات املالية 2004-2001اإلقتصادي 

اليت يرصدها الربانمج للمجاالت القطاعية من احلجم اإلستثماري املخطط ضمن الربانمج(  %78)اهلامة 
د ذات الصلة ) التنمية احمللية والبشرية، تطوير اخلدمات العمومية وحتسني اإلطار املعيشي، تنمية املوار 

الباقية من املخصصات املالية للربانمج بني دعم النشاطات املنتجة  %22يف حني تتوزع نسبة البشرية(، 
يف اآليت ، %8.4السياسات املرافقة )اإلصالحات املؤسساتية والتنظيمية( بنسبة راوحت ( و 13.5%)

 :1املخصصات املالية على كل حمورنستعرص احملاور الكربى لربانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي وكذا توزيع  

 اخلدمات العمومية وحتسني اإلطار املعيشي للسّكان:  عزيزت.  3-3-1-1
كما سبقت اإلشارة إليه، فقد شكل تعزيز وترقية اخلدمات العمومية وحتسني اإلطار املعيشي            

للسك ان األولوية ضمن برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، حيث يرصد الربانمج حجما إستثمارًي  قدره 
يتوز ع هذا احلجم  ،الربانمجمن جمموع إستثمارات  %38هلذا الغرض، أي حنو  مليار دينار جزائري 210.5

 اإلستثماري بني:

 
 :أنظر 1

- Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 26 avril 2001. 
- Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie (Rapport national Algérie pour le 

Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002), pp 36-37. 

38%

24%

16%

14%
8%

-2001برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي التوزيع النسيب الستثمارات(: 4-3)الشكل 
2004.

تعزيز الخدمات اإلجتماعية وتحسين اإلطار المعيشي التنمية المحلية والبشرية

تنمية الموارد البشرية دعم القطاعات النتجة

السياسات المرافقة
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مليار دينار  142.9إبستثمارات تقديرية بلغت  التجهيزات املهيكلة لإلقليم )املناطق الريفية(: أّوالً.
، مليار دينار 31.3بعدد تسعة مشاريع وبتكلفة  جزائري، من أجل تطوير اهلياكل القاعدية للموارد املائية

يف حني ، من أجل تنفيذ سبعة مشاريع  مليار دينار 54بتكلفة تقديرية تفوق  احلديدةالنقل ابلسكك و 
كذا و  مليار دينار لتطوير اهلياكل القاعدية للطرق واملوانئ واملطارات، 55.3خصص غالف مايل قدره 

 ؛اإلتصاالت السلكية والال سلكية

خصص هلذا الغرض مبلغ قدره لواحات: تنشيط الفضاءات الريفية اجلبلية يف اهلضاب العليا وااثنياً. 
وحتقيق  املناطق السهبيةيف األنظمة البيئية األحواض املائية و موج هة حلماية  مليار دينار جزائري، 67.6

يف ذات السياق ومن أجل تشجيع سكان املناطق النائية والريفية على   ،اإلستغالل األمثل هلذه املناطق
العودة إىل مساكنهم اليت كانوا قد نزحوا عنها خالل تسعينات القرن العشرين، يرصد برانمج دعم اإلنعاش 

توفري السكن والربط ابلطاقة والكهرابء مليار دينار جزائري من أجل  9.1اإلقتصادي غالفا ماليا قدره 
  20.000مليار دج، من أجل اجناز  35.6غالف مايل قدر بـ ، يف قطاع السكن دائما مت  ختصيص يفيةالر 

  ."روحدة سكنية وفق الصيغة اجلديدة " البيع ابإلجيا

 التنمية احمللية والبشرية:     .3-3-1-2
إذ أتيت التنمية احمللية والبشرية يف املرتبة الثانية يف قائمة أولويت برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي،            

من اجملموع اإلستثماري املقرر من أجل تنمية  %24مليار دينار جزائري أي حنو  129صص الربانمج خيُ 
 وتطوير اجملاالت القطاعية ذات الصلة، يتوزع  هذا الغالف املايل بني:

خصص هلذا اجملال يف إطار برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي غالف مايل قدره حيث : التنمية احمللية. أّوالً 
مليار دينار جزائري، من أجل تنفيذ برامج التنمية البلدية، تطوير وهتيئة شبكات الطرق احمللية  113

 وشبكات التطهري وكذا التجهيزات القاعدية لإلتصاالت على املستوى احمللي.

ة بلغ حجم االستثمارات املوجهة لقطاع التشغيل واحلماية اإلجتماعي التشغيل واحلماية اإلجتماعية:اثنياً. 
، خمصصة لدعم نشاطات التضامن الوطين ) إقتناء حافالت النقل املدرسي يف مليار دينار جزائري 16

املناطق النائية( ودعم إنشاء اهلياكل واملؤسسات املختصة حلماية الفئات اهلش ة واحملرومة، أم ا يف جمال 
  1HUMO -TUPد العاملة التشغيل فقد حظيت برامج األشغال العمومية ذات الكثافة العالية من الي

يف  ؛ألف منصب شغل دائم 70مليار دينار جزائري من أجل خلق  7إذ يرصد الربانمج مبلغ  إبهتمام ابلغ 

 
، وهو موج ه لتشجيع 1996-07-29املؤرخة يف تتوىل وكالة التنمية االجتماعية تسيري هذا الربانمج مبوجب االتفاقية اإلطار مابني القطاعات  1

 تشغيل اليد العاملة غري املؤهلة من خالل إطالق برامج ذات منفعة عامة يف املناطق األكثر معاانة من ظاهرة البطالة 
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خالل فرتة تنفيذ برانمج دعم اإلنعاش مت  إختاذها اليت  صالحاتذات السياق، جتدر اإلشارة إىل مجلة اإل
وح املقاولة تشجيع ر  اآلليات املعتمدة من أجلواليت مس ت على اخلصوص ، 2004-2001اإلقتصادي 

 :، يف هذا الشأن نذكرتقنيا من أجل إنشاء مشاريع خاصةودعم الشباب ماليا و 

-96اليت مت  إنشاؤها مبوجب املرسوم الرائسي رقم  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ➢
-03املتمم ابملرسوم الرائسي رقم لق بدعم تشغيل الشباب، املعد ل و املتع 1996يوليو  02املؤرخ يف  234
ابلنسبة لالستثمارات   %25متنح الوكالة قروض دون فوائد يف حدود  ،2003سبتمرب  11املؤرخ يف  300

ابلنسبة لالستثمارات اليت ال تتجاوز قيمتها عشرة  %20اليت ال تتجاوز قيمتها مليوين دينار جزائري، و
من جهة أخرى تعمل الوكالة على ختفيض نسب فوائد القروض املمنوحة من قبل البنوك إىل  ؛ماليني دينار

 حسب طبيعة النشاط و املنطقة اليت يتواجد فيها؛  %95و  %80 ،%60مستويت ترتاوح بني 

-13أنشأت مبوجب املرسوم الرائسي رقم  ANGEM الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ➢
املؤرخ يف   2004-14املرسوم التنفيذي رقم  ق آبلية القرض املصغر و املتعل  2004-01-22املؤرخ يف   2004

تتكفل هذه األخرية بتقدمي قروض  ؛، املتعلق إبنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر22-01-2004
ختفيض يف نسبة الفائدة على القرض البنكي يصل من املبلغ اإلمجايل لالستثمار و  %25بدون فوائد بنسبة 

دينار جزائري، أو من الكلفة  400000و  100000، إذا تراوحت قيمة االستثمار بني %70إىل 
 دينار جزائري؛  30000اإلمجالية لشراء املواد األولية اليت ال تتجاوز  

املؤرخ يف  514-03م ، ينظمه املرسوم الرائسي رقCNACالصندوق الوطين للتأمني على البطالة  ➢
سنة  50و 35، املتعلق بدعم إنشاء النشاطات من قبل البطالني البالغني من العمر بني 30-12-2003

شروط ومستويت اإلعاانت الذي حيدد  2004-01-03املؤرخ يف  02-01املرسوم التنفيذي رقم و 
و ختفيض يف  %25إىل  %20حيث يستفيد البطالني من قروض دون فوائد ترتاوح قيمتها من  ،املرصودة

حسب قيمة االستثمار و املنطقة  %80و  %60نسب فوائد القروض اليت متنحها البنوك يرتاوح بني 
  اجلغرافية املقام فيها.

يف اجلزائر، مت  اختاذ   شغلالطلب املتزايد الذي يشهده سوق المن أجل جعل هذه اآلليات تتماشى و         
 :1مجلة من اإلجراءات منها

 ولة عن متويل املشاريع؛ؤ جعل الوكاالت مس -
 

  ، لوطين يف جمال احلكامة تقرير حول حالة تنفيذ برانمج العمل ااآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية اجلزائر، 1
 . 333  ص، 2008
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 إضفاء املزيد من الال مركزية لدى اختاذ قرارات متويل املشاريع؛ -
 تقليص مد ة دراسة ملفات املشاريع إىل شهرين؛ -
قطاعات الن شاط، قصد تسجيلها ضمن سياسات التنمية ضع خريطة للمشاريع حسب الوالية و و  -

 احمللية للمؤسسات؛
 مشروع لكل جهاز.  30000حتديد هدف بلوغ  -

شة كالنساء جتدر اإلشارة إىل أن  اآلليات السابق اإلشارة إليها تضع ضمن أولويهتا الفئات اهل        
 سكان املناطق النائية والريفية. املاكثات يف البيت، و 

 تنمية املوارد البشرية:    .3-3-1-3
ي من أجل تنمية املوارد مليار دينار جزائر  90.28يرصد برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي مبلغ         

التعليم، الصحة، الثقافة والشباب والريضة، هبدف تدارك قطاعات البشرية، يتوز ع هذا الغالف املايل بني 
ر خالل تسعينات القرن هذه القطاعات بعد األزمة متعددة األبعاد اليت عاشتها اجلزائ التأخر الذي مس  

 العشرين، السيما يف املناطق الريفية والنائية.

التأخر الذي  كمليار دينار، من أجل تدار  27خصص لقطاع التعليم غالف مايل قدره  التعليم:أّوالً. 
وتدعيمها القائمة، وكذا إعادة أتهيل هياكل ومنشآت القطاع ع يف املناطق الريفية واحلضرية، يعرفه القطا 

 مبنشآت جديدة )مطاعم مدرسية، داخليات...( مع إعطاء األولوية للمناطق النائية.

مليار دينار، من أجل  9.5إستفاد قطاع التكوين املهين من غالف مايل قدره  التكوين املهين:اثنياً. 
وكما يف قطاع  تعويض العجز الذي يعرفه القطاع على صعيد التجهيزات البيداغوجية واهلياكل القاعدية،

التعليم فإن  األولوية منحت للمناطق الريفية والنائية هبدف إمتصاص الكم املعترب للتالميذ املتسربني من 
شرعت  1999ومنذ منذ سنة من أجل ذلك النظام الد راسي والعمل على إدماجهم املهين واإلجتماعي، 

يتمحور خاصة حول النقاط قطاع و ت واسع ميس خمتلف جوانب الاجلزائر يف تطبيق برانمج إصالحا
 :1التالية

 تعزيز طاقات استيعاب هياكل التكوين املهين إبنشاء هياكل جديدة؛ -

 ؛ةحتسني نوعية التكوين ابألخذ بعني االعتبار التطورات التكنولوجي -

 سوق الشغل. تقوية العالقة مابني التكوين و  -

 
1Fondation européenne  pour la formation ,  Aperçu sur l’enseignement professionnel et la formation 

en Algérie, 2000, p 38 . 
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مليار دينار، موجهة إىل  18.9مبلغ التعليم العايل قطاع خصص ل :والبحث العلمي التعليم العايلاثلثاً. 
اهلياكل واملرسسات اجلامعية، فيما إستفاد قطاع البحث والتحصيل العلمي، و تعزيز  تعليمال ظروفحتسني 

ا من مسايرة همتكينو مليار دينار من أجل تنمية املوارد البشرية للقطاع   12.38العلمي من غالف مايل قدره 
 .التطورات العلمية والتكنولوجية املستجدة

بعد اآلاثر السلبية لنهج اإلصالحات االقتصادية الذي تبنته اجلزائر خالل عقد  :الصحة والسّكانرابعاً. 
على خمتلف جوانب البعد االجتماعي مبا فيها الصحة، عمدت اجلزائر إىل من القرن العشرين التسعينات 

تسطري برانمج عمل إلصالح هذا القطاع تبلورت أهم معامله من خالل ميثاق الصح ة الذي انبثق عن 
 . 1998ماي   28و 27، 26اجللسات الوطنية حول الصحة املنعقدة يف  

 :1و اليت حصرها يف  2005ائر إىل غاية عام  حدد امليثاق أولويت قطاع الصح ة يف اجلز       
االلتزام التام ابلوقاية خاصة فيما يتعلق بصحة األمهات، األطفال، الشباب، الصح ة يف األوساط  -

 اليت تستدعي عناية خاصة واألمراض املزمنة؛

 ترقية الرعاية الصحية األساسية؛   -

 حتسني املؤشرات الصحية للمواطنني؛ -

 من التبعية من خالل دعم وتنمية الصناعات الدوائية الوطنية؛التكاليف و ن  التقليص م -

 إعادة التأكيد على جمانية اإلصحاح؛ -

ة للمنظومة الصحي ة يف ومن أجل بلوغ املرامي السابق اإلشارة إليها، حدد امليثاق املبادئ التوجيهي         
 :2اليت تقوم علىاجلزائر و 

 االقتصادية؛الصحة مع التغريات االجتماعية و   اعتكييف اآلليات التنظيمية يف قط -

 حتسني كفاءته؛افظة على القطاع الصحي العام و احمل -

 بني القطاع العام؛ ارسة الصحية أمام القطاع اخلاص ودعم التعاون بينه و فتح جمال املم -

 تطوير نظام معلومات صحي وطين؛ -

 ت الدوائية الوطنية؛ضمان توافر األدوية األساسية السيما من خالل دعم الصناعا -

     إنشاء جملس وطين للصحة. -

 
1 La charte de la Santé est issue des Conclusions et Recommandations établies lors des Assises Nationales 

de la Santé le 26, 27 et 28 Mai 1998 au Palais des Nations. Site d’internet : www.santé.dz, date de visite : 

15-06-2013. 
 نفس املرجع.   2

http://www.santé.dz/
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لنهج إصالح قطاع الصحة الذي ابشرته اجلزائر، صادق جملس احلكومة على خمطط توجيهي  أتكيداً        
جعلها مطابقة للمعايري اليت حددهتا املنظمة العاملية و  اجلزائرللصحة، يرمي إىل تكييف املنظومة الصحية يف 

 : 1ذلك من خالل، و 2025 للصحة أفق

 ؛والصيدالنية، من أجل تلبية احلاجيات الوطنية يف جمال الصحةشبه الطبية  دعم القدرات الطبية و  -
 تطوير املنشآت االستشفائية املتوفرة؛إعادة أتهيل و  -

تعزيز التحكم فيها عن طريق التلقيح، و  دعم برانمج مكافحة األمراض اليت ميكناحلفاظ على و  -
 ؛األمهاتأمراض األطفال و   مكافحة

 يق توفري اخلدمات الال زمة خالل الفرتة النفاسية.األطفال عن طر ختفيض وفيات األمهات و  -

من  والسك ان  إستفاد قطاع الصحة، 2004-2001يف إطار برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي         
اهلياكل اإلستشفائية القائمة من أجل إعادة أتهيل التجهيزات و  مليار دينار 14.7غالف مايل بلغ 

 (....مركز ملكافحة السرطان بعنابةوتدعيمها أبخرى جديدة )إنشاء  

مليار دينا جزائري  4يرصد برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي غالفا ماليا قدره  الشباب والرايضة:خامساً. 
لقطاع الشباب والريضة، من أجل أتهيل اهلياكل واملنشآت الريضية القائمة و إقامة مركبات جوارية 

 للريضة ومراكز شبابية للرتفيه.

مليار دينار جزائري موج هة على اخلصوص  2.3: إستفاد هذا القطاع من مبلغ صالالثقافة واإلتاً. سادس
 من أجل:

 ترميم املواقع األثرية يف كل من غرداية وسوق أهراس؛ -

 ترميم دور السنما على املستوى الوطين؛ -

 هتيئة وجتهيز دار الثقافة لوالية معسكر؛ -

 والتلفزي لفائدة املناطق اجلنوبية.إقتناء حمطات للبث اإلذاعي   -

 دعم النشاطات املنتجة:. 3-3-1-4
، وجتسيدا للتوجه اجلديد للسلطات العمومية حنو البحث عن يف إطار دعم النشاطات اإلنتاجية        

 غالف مايل قدره برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي يرصد  بدائل لقطاع احملروقات كمحرك للعملية التنموية،

 
،  2009، 2008 ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة االقتصادية،تماعي، قسم الدراسات اجمللس االقتصادي واالج  1

 .71 ص
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مليار دينار(  65)مبلغ  فالحةمها قطاع الإثنني قطاعني رئيسيني مليار دينار جزائري، يتوز ع بني  74.5
 مليار دينار(.  9.5)  وقطاع الصيد واملوارد السمكية

  الفالحة:  قطاعأّوالً.  
  65عاش اإلقتصادي والبالغة  برانمج اإلن  ضمنإن  املخصصات املالية اليت استفاد منها قطاع الفالحة         

،  2000دعم اإلستثمارات واإلصالحات اليت يشهدها القطاع منذ العام تجاءت ل ،مليار دينار جزائري
الذي مت  اعتماده بداية من  PNDAالوطين للتنمية الفالحية  مخططللضمن اخلطوط العريضة  واليت تندرج

 :  1حول النقاط الرئيسية التالية هأهداف  والذي تتمحور  ،2000شهر جويلية  

 حتقيق األمن الغذائي للسك ان من خالل حتسني اإلنتاج الزراعي؛ -
 احلد من التصحر؛دهور املستمر لألوساط الطبيعية و احليلولة دون الت -
 محاية املوارد الطبيعية والبيئة؛ -
 تكييف الفالحة يف بالدان مع طبيعة املناخ اجلافة؛ -
 الريفية و توفري متطلبات احلياة الكرمية من أجل تثيبت السك ان يف املناطق الريفية.إنعاش املناطق   -

ملوزعة على كامل الرتاب الوطين من أجل جتسيد مجلة هذه األهداف، مت  تسطري العديد من الربامج ا           
 :2من بني هذه الربامج نذكر  ،اليت متس  كل األنشطة املرتبطة بقطاع الفالحةو 

 تكثيف فروع اإلنتاج الزراعي؛ج تنمية و برانم -
 احلرث؛برانمج تكييف أنظمة الزراعة و  -
املخطط الوطين للتشجري، الذي مت  إنشاؤه لفرتة  متتد على عشرين سنة ويهدف للحد من ظاهرة  -

 التصحر ومحاية األحواض املنحدرة؛
 برانمج تثمني و حتسني نوعية األراضي من خالل االستصالح؛ -
 محاية و احملافظة على األراضي الرعوية السهبية و مكافحة التصحر؛برانمج   -
 برانمج تنمية الزراعة الصحراوية. -

الربامج املرافقة له، إبنشاء الصندوق الوطين و  PNDAتدع م الربانمج الوطين للتنمية الفالحية            
 القرض الفالحي التعاوين. و  FNRDA 1للضبط و التنمية الفالحية  

 
1MINISTERE DES AFFAIRE ETREGERES, secteur de l’agriculture et de développement rural,  site 

d’Internet : http://193.194.78.233/ma ,  date de visite :13/08/2013. 
2 HADIBI A, ET AUTRES,  Analyse de la mise en œuvre du plan national de développement 

agricole dans la première tranche du périmètre de la Mitidja Ouest, Algérie , Actes du quatrième 

atelier régional du projet Sirma, Mostaganem, Algérie, 26-28 mai 2008. Cirad, Montpellier, France, 

colloques-cédérom,2008, p 2. 

http://193.194.78.233/ma_fr/stories.php?story=06/11/11/0736216
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الذي  ، PNDAR املخطط الوطين للتنمية الفالحية و الر يفية مت إطالق 2002من العام  بداية         
إىل حتسني الظروف املعيشية لسك ان األريف شروط ممارسة األنشطة الفالحية والر عوية، و  حتسنييهدف إىل 
، وهي عبارة عن مشاريع مدجمة جتمع بني عدة قطاعات، PPDRاجلوارية للتنمية الريفيةاملشاريع من خالل 

 :2عيشهم األصلية من خاللاألريف يف مناطق  ا تثبيت سكان املناطق الن ائية و اهلدف الرئيسي من ورائه

 تعبئة املوارد املائية وحتسينها؛ -
 محاية البيئة الرعوية و تشجيع عمليات غرس النبتات الرعوية؛ -
 االتصاالت؛ين التحتية الضرورية للمواصالت و فك العزلة عن املناطق النائية، من خالل توفري الب -
 على األمالك اخلاصة للدولة.  تشجيع إقامة مستثمرات فالحيه مصغرة من خالل منح االمتياز -

خلق ساس حتقيق تنمية حملية مستدامة و املالحظ أن  املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية تستهدف ابأل         
 .احملليني  نوع من الال مركزية مبسامهة السك ان

 :3من بني املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية نذكر       
على مستوى ست واليت هي:  تيارت،  2004، انطلق عام 2مشروع التشغيل الريفي -

 نسمة. 340 206 1تيسمسيلت، الشلف، املدية، عني الدفلى والبويرة، استهدف املشروع  
الزراعة يف احلوض املنحدر لوادي الصفصاف، الذي انطلق سنة مشروع لتنمية الزراعة اجلبلية و  -

قسنطينة  بلديت ( و  03هكتار تتوزع بني والييت سكيكدة ) 110 34 بـعلى مساحة تقدر  2003
 نسمة. 23000ميس  بلدية(  و   01)

 الصيد البحري واملوارد السمكية:اثنياً.  
املوارد السمكية من غالف ري و طار برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي إستفاد قطاع الصيد البحإيف 
 أجل:مليار دينار جزائري، السيما من  9.5مايل قدره  

 ؛ FNAPAAمتويل الصندوق الوطين للصيد احلريف وتربية املائيات     -

 منح قروض لفائدة الصيادين ومريب املائيات؛ -

 مسح ديون الصيادين؛ -

 
1 OMAR BESSAOUD,  la stratégie de développement rural en Algérie , Options Méditerranéennes, 

Séré. A / n°71, 2006, p  83. 
2 Omar Bessaoud, la stratégie de développement rural en Algérie, op cit, p 84. 

، طين يف جمال احلكامةتقرير حول حالة تنفيذ برانمج العمل الو  ،اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية اجلزائر  3
 .407 مرجع سبق ذكره، ص
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 ابإلضافة إىل إقرار أحكام جبائية وشبه جبائية لفائدة الصيادين ومريب املائيات. -

 السياسات املرافقة:.  3-3-1-5
جاء يف كلمة رئيس اجلمهورية اليت تضم نت اإلعالن عن إطالق برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي           

"...إن  هذا الربانمج لن ميك ن من إحداث حركية تنموية حقيقية، إال  إذا مت  الشروع 2001أفريل   26بتاريخ 
 
ُ
املصريف واملايل، الطاقة،  القطاع علن عنها بداية من هذه السنة، إصالحات متس  يف تنفيذ اإلصالحات امل

، التعريفة اجلمركية، العقار الصفقات العمومية تنظيماإلتصاالت، قطاع اإلقتصاد العام، الضرائب، 
الصناعي، تنظيم إجراءات اإلستثمار...وإال  فمن احملتمل أن يتعثر يف الرمال املتحركة للبريوقراطية، عدم 

 مج السابقة".الكفاءة والرشوة مثل أغلب املخططات والربا

مليار   46.5 مبلغ ، 2004-2001من أجل ما سبق، يرصد برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي           
مليار دينار من أجل حتسني قدرة البالد على تعبئة مواردها من خالل عصرنة إدارة  20دينار جزائري، منها 

مليار من  26.5خيصص مبلغ و الضرائب وحماربة األنشطة املوازية والتزوير وكذا تثمني املمتلكات العمومية، 
، إنشاء ار(مليار دين 2)مببلغ  القطاع الصناعي مثل هتيئة املناطق الصناعية سمتأجل تنفيذ إصالحات 

هبدف متويل تكاليف  و آخر للشراكة أو فتح رأس مال الشركات العمومية صندوق لرتقية املنافسة الصناعية
مليار دينار جزائري للصندوقني(، والعمل على حتسني أداء  24.5)مببلغ  متابعة عمليات اخلوصصة
عتمادات املالية على خمتلف السياسات من خالل اجلدول أدانه نتبني  توزيع اإل املؤسسات املالية الوطنية.

 املرافقة على طول فرتة برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي.

 .2004-2001: توزيع اإلعتمادات املالية على السياسات املرافقة لربانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي (17-3) اجلدول 
 اجملموع  2004 2003 2002 2001 القطاعات 

 20 9.8 7.5 2.5 0.2 إدارة الضرائب 
 22.5 5 5 7 5.5 صندوق املسامهة والشراكة 

 2 0.4 0.5 0.8 0.3 صندوق ترقية املنافسة الصناعية 
 2 - 0.7 1 0.3 هتيئة املناطق الصناعية 

 0.08 - - 0.05 0.03 منوذج التنبؤ على املدى املتوسط والطويل
 اجملموع 

 
6.33 11.35 13.7 15.2 46.58 

متاح على  ، 2004-2001ملف برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي احلكومة،  رائسة  مصاحل  املصدر: 
 .2014-05-12اتريخ اإلط الع:  .relance.htm  -www.cg.gov.dz/dossier/planاملوقع:
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 : 2005-2009   (PCSC). الربانمج التكميلي لدعم النمو  3-3-2
دوالر للربميل، 50، كانت أسعار البرتول يف األسواق العاملية قد جتاوزت عتبة 2005حبلول العام 

 %54مليون دوالر أمريكي أي بزيدة قاربت  19340.7رفع صادرات النفط اخلام اجلزائرية إىل ر عهذا الس  
 3082.6إيرادات املوازنة العامة يف حني بلغت ؛ 2003ابملقارنة مع سنة  %150، و2004سنة ب مقارنةً 

، فيما بلغت عائدات صندوق مليار دينار إيرادات قطاع احملروقات 2352.7مليار دينار جزائري منها 
لطات عت الس  شج   املالية العامة للد ولةمليار دينار؛ هذه األرقام اإلجيابية املرتبطة  1368.8 املواردضبط 

مواصلة هنجها التنموي القائم على التوسع يف اإلنفاق العام، من خالل إطالق برانمج  على 1العمومية
مليار  4203 ، بغالف مايل إبتدائي قدره 2009-2005يغطي الفرتة (PCSC) يلي لدعم النمو تكم

سبعة أضعاف حجم املخصصات املالية  ثل أكثر من، وهو ما ميمليار دوالر 55دينار جزائري أي مايعادل 
 . مليار دوالر أمريكي( 7.3) 2004-2001لربانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  

، عن طريق حساب 2009-2005ربانمج التكميلي لدعم النمو عمليات املالية للل ابلالتكف   مت  
 05-05مر رقم من األ 27مبوجب نص املادة الذي مت  فتحه ، 2302-120التخصيص اخلاص رقم 

فتح يف كتاابت الذي جاء فيه " يُ ، 2005 لسنة املتضمن قانون املالية التكميلي 2005يوليو  25املؤرخ يف 
وعنوانه "حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية  302-120اخلزينة حساب ختصيص خاص رقمه 

املسجلة بعنوان الربانمج التكميلي لدعم اإلنعاش"، يقيد يف هذا احلساب يف ابب اإليرادات ابقي  
واملتعلقة ابملشاريع املسجلة بعنوان الربانمج التكميلي  2005ديسمرب  31إعتمادات الد فع احملررة إىل غاية 

 
ضمن برانمج رئيس اجلمهورية، يف هذا الصدد جاء يف الكلمة اليت ألقاها الرئيس أمام  2009-2005يندرج الربانمج التكميلي لدعم النمو  1

واليت تضم نت اإلعالن عن إطالق الربانمج" ...هلذا السبب فقد وجهت احلكومة منذ العام املاضي   2005أفريل  07إطارات األمة بتاريخ 
مس سنوات ويكون يف مستوى حتديت الفرتة املقبلة يف حدود اإلمكانيات إلطالق برانمج وطين لدعم النمو اإلقتصادي، برانمج ميتد خل

 املوضوعية للبالد؛ لقد مت إعداد هذا الربانمج بكل عناية، وأشرفت عليه شخصياَ".

، حيث 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  2017املتضمن قانون املالية لسنة  14-16من القانون  119مت إقفال هذا احلساب مبوجب نص املادة  2
 جاء فيه " إن  حساابت التخصيص اآلتية:

الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان الربانمج التكملي لدعم اإلنعاش   302-120رقم  -
2005-2009 . 

 . 2014-2010انمج دعم النمو الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان بر  302-134رقم  -
الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  302-143رقم  -

2015-2019 . 
ويصب رصيدها يف حساب نتائج اخلزينة، إبستثناء مبلغ ثالمثائة مليار دينار  2016ديسمرب سنة  31تقفل عند اتريخ 

الذي عنوانه "حساب تسيري عمليات اإلستثمارات   302-145( سيتم حتويله حلساب التخصيص اخلاص رقم دج 300.0000.000.000)
 العمومية املسجلة بعنوان ميزانية الد ولة  للتجهيز"". 
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يصات امليزانية املخصصة سنوي يف إطار الربانمج التكميلي لدعم اإلنعاش؛ أم ا يف لدعم اإلنعاش، وختص
 ربانمجالابب النفقات فتقي د النفقات املرتبطة بتنفيذ مشاريع اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان 

 التكميلي لدعم اإلنعاش.
مليار دينار  4203أن  الغالف املايل للربانمج التكميلي لدعم النمو واملقدر ب  اجلدير ابإلشارة،          

 144مليار دينار جزائري أي حنو  8705مافتئ أن تضاعف، ليتجاوز  -جزائري _كما سبق اإلشارة إليه
 ، ويرجع ذلك ابألساس إىل:1مليار دوالر أمريكي

مليار دينار  1071نعاش اإلقتصادي واملقد ر بـ احلجم اإلستثماري الباقي لإلجناز عن برانمج دعم اإل -
 جزائري؛

خمصصات الربانمج التكميلي لفائدة واليت اجلنوب، والذي صادق عليه جملس الوزراء شهر جانفي  -
 مليار دينار جزائري؛ 432واليت قد رت بـ    2006

خمصصات الربانمج اخلاص لفائدة واليت اهلضاب العليا، والذي صادق عليه جملس الوزراء شهر  -
 مليار دينار جزائري؛ 668، واليت قد رت بـ 2006فيفري  

 مليار دينار جزائري؛  1140موارد إضافية حمولة كمخصصات للحساابت اخلاصة للخزينة مببلغ  -
 .مليار دينار جزائري 1191مت إعتمادها مببلغ  إصافية  مالحق متويلية   -

 .2009-2005تطور رخص الربامج وإعتمادات الد فع للربانمج التكميلي لدعم النمو   :( 18-3) اجلدول 
مليار دينار جزائري(.الوحدة:  )  

الباقي لإلجناز   
PSRE 

رخص الربامج 
اإلبتدائية  
PCSC 

برامج 
والايت  
 اجلنوب 

برانمج والايت  
 اهلضاب العليا

خمصصات  
احلساابت اخلاصة 

 للخزينة

جمموع رخص  
برامج 

PCSC 

إعتمادات  
 الدفع

2004 1071 - - - - 1071 - 
2005 - 1273 - - 227 1500 862 
2006 - 3341 250 277 304 417 1979 
2007 - 260 182 391 244 1077 2238 
2008 - 260 - - 205 465 2299 
2009 - 260 - - 160 420 1327 
 8705 8705 1140 668 432 5394 - اجملموع

 املصدر: 
- la banque mondiale,  à la recherche d’un investissement publique de qualité, une revue 

des dépenses publique, volume I, texte principal, p 2. 

 
 17500قارب  2009-2005إىل أن   كلفة املشاريع املسج لة خالل الفرتة  2010ماي  24فيما أشار بيان جملس الوزراء املنعقد بتاريخ  1

 مليار دينار جزائري.
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 : 2009-2005 أهداف الربانمج التكميلي لدعم النمو  .3-3-2-1
يندرج الربانمج التكميلي لدعم النمو ضمن سياسة اإلنعاش اإلقتصادي اليت ابشرهتا اجلزائر سنة          
القدرات اإلنتاجية الوطنية وفق  إنعاشامية إىل ، وهو بذلك أييت يف سياق إستكمال اجلهود الر  2001

، انهيك عن مواصلة العمل على أسس مستدامة، وخلق الشروط اهليكلية الضرورية لتحفيز مناخ األعمال
حتسني الظروف املعيشية للسك ان وترقية وتطوير املوارد البشرية، إذ وعلى الرغم من أمهية النتائج احملققة 

اخلية ، إال  أن 2004-2001ضمن برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  )احلد من عديد التحديت الد 
)إستقطاب اإلستثمار األجنيب واخلارجية  التخلص من التبعية لقطاع احملروقات...(البطالة، توفري السكن، 

املباشر، اإلندماج يف اإلقتصاد العاملي وما يقتضيه من تكييف األداة اإلقتصادية واملالية الوطنية مع املنظومة 
تقتضي بذل املزيد من اجلهد التنموي، يف هذا السياق جاء يف كلمة رئيس اجلمهورية بتاريخ الد ولية...(، 

ألم ة واليت تضم نت اإلعالن عن إطالق الربانمج التكميلي لدعم النمو أمام إطارات ا 2005أفريل  07
إن حجم التحديت اليت يتعني علينا جماهبتها اليزال كبرياً،...صحيح أن  معد الت "... 2005-2009

ن الينبغي إغفال أن  بالدان التزال حتصي أكثر من مليون ونصف مليون بطال، كالبطالة قد تراجعت ل
، أكثر جزائري اليوممليون  32من بني و جيب أال ننسى أيًضا أنه  سنة؛ 30منهم شباب دون سن  73%
املدارس  ، يفحتياجات مستقبلية خالل هذا العقد ، مع كل ذلك ميثل ا17مليون مواطن دون سن  11من 

، أن صادراتنا بقلق، يف كل حلظة  ، جيب أن نذكر أنفسناأخريا  ...، أو يف السكنواجلامعات ، يف الوظائف
ما زالت  إىل اخلارج ، يف حني أن مجيع مبيعاتناوحدها روقاتاملائة من احمليف  98 بنسبة لشك  تال تزال ت

 ".بعيدة عن الوصول إىل مليار دوالر

اليت تسعى اإلستثمارات العمومية اليت تندرج ضمن  1من أجل ذلك، مت  رسم مجلة من األهداف        
 :2إىل بلوغها، واليت من بينها  2009-2005ي لدعم النمو الربانمج التكميل

ترقية وتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني مناخ اإلستثمار من أجل تشجيع اإلستثمار احمللي وإستقطاب  -
 اإلستثمار األجنيب؛

 تكييف األداة اإلقتصادية واملالية الوطنية مع مقتضيات اإلنفتاح على اإلقتصاد العاملي؛ -

 
ا إكتفى بعرض قائمة املشاريع املزمع  2009-2005مل يتضم ن اإلعالن عن الربانمج التكميلي لدعم النمو  1 أهدافا حمددة يتعني  بلوغها، وإمن 

 . الغرضتنفيذها واملخصصات املالية املرصودة هلذا 

 أنظر:  2

- Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 07 avril 2005, site d’internet:  

http://www.el-mouradia.dz/, date de visit: 15- 08-2015. 

 . 14، ص ذكره بقمبارك بوعش ة، مرجع س -

http://www.el-mouradia.dz/
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تشجيع اخلوصصة والشراكة مع القطاع اخلاص، وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال خلق الثروة  -
 والشغيل والتنافسية؛ 

تعزيز القدرات الوطنية يف جمال الصبط والرقابة من أجل احلد من املمارسات السلبية )الغش،  -
 املضاربة...( اليت من شأهنا أن تؤث ر على املمارسة اإلقتصادية السليمة؛

 حتديث وتطوير اخلدمة العمومية؛ -
من خالل خلق مليوين منصب شغل  حتسني الظروف املعيشية للمواطنني وتطوير املوارد البشرية ) -

 (؛ ...مليون وحدة سكنيةو 
 لقطاعات النقل، األشغال العمومية، املوارد املائية...؛  تطوير البىن التحتية -
 معد الت النمو اإلقتصادي.حتسني أداء اإلقتصاد الوطين ورفع   -

 : 2009-2005احملاور الكربى للربانمج التكميلي لدعم النمو    .3-3-2-2
من الناتج الداخلي اخلام لسنة  %57ما ميثل أي ) مليار جزائري 4200بغالف مايل إبتدائي جتاوز            

، 1الناتج الداخلي اخلاممن  %10قدره  2009-2005للفرتة إستثمار عمومي متوقع  د لومع، (2005
يف مسرية  غري مسبوق عمومياً  إستثماريً  حجماَ  2009-2005شك ل الربانمج التكميلي لدعم النمو 

 :( أدانه19-3يعرضها اجلدول )  يتوز ع على مخسة جماالت قطاعية  ،التنمية يف اجلزائر

 . 2009-2005لربانمج التكميلي لدعم النمو التوزيع القطاعي الستثمارات ا : ( 19-3) اجلدول 
مليار دينار جزائري( الوحدة:  )    

 النسبة  املبلغ  القطاعات 

 45.42 1908.5 حتسني ظروف معيشة السّكان 
 40.52 1703.1 تطوير املنشآت األساسية 

 8.02 337.2 دعم التنمية اإلقتصادية 
 4.85 203.9 تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها 

 1.19 50 واإلتصال  لإلعالم  برانمج التكنولوجيات اجلديدة
 100 4202.7 اجملموع 

 ، متاح على املوقع: 2005، أفريل 2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو  املصدر: 
- www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/prog.croissance.pdf, date de visite : 12-
05-2013. 

 
1La banque mondiale,  à la recherche d’un investissement publique de qualité, op cit, p 1. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/prog.croissance.pdf
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 (.18-3)ابإلعتماد على معطيات اجلدول   باحث: من إعداد الاملصدر

، 2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو  برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، يويلكما   ،ن إذ          
من املخصصات املالية للربانمج  % 45أن  أكثر من  أمهية ابلغة لتحسني الظروف املعيشية للسك ان، بدليل

مت  رصدها من أجل توفري السكن والرعاية الصحية والتزويد ابملياه  مليار دينار جزائري 1900أي حنو 
وغريها من القطاعات ذات الصلة املباشرة ابلظروف  الصاحلة للشرب والغاز الطبيعي وعمليات هتيئة اإلقليم

؛ وأييت يف اثين أولويت الربانمج التكميلي لدعم النمو قطاع املنشآت األساسية الذي سك ان املعيشية لل
من اجملموع اإلستثماري املقرر للربانمج تتوزع بني قطاعات النقل، األشغال العمومية   %40إستفاد من حنو 

فقد  2009-2005مو املتبقية من الغالف اإلمجايل للربانمج التكميلي لدعم الن %14و املياه؛ أم ا نسبة 
لوجيات احلديثة ترقية وتطوير التكنو تطوير اخلدمة العمومية و مت  توجيهها حنو دعم التنمية اإلقتصادية، 

توزيع إستثمارات الربانمج التكميلي لدعم النمو  بنوع من التفصيل لإلعالم واإلتصال، يف اآليت نستعرض
 :09201-2005اإلقتصادي  

 املعيشية للسّكان:حتسني الظروف    -أّوال
ت اإلشارة إليه آنفاً، فقد شك ل العمل على حتسني الظروف املعيشية للسك ان األولوية ضمن كما مت           

مليار دينا جزائري  1908.5مبلغ إبتدائي قدره الربانمج التكملي لدعم النمو، حيث خصص هلذا الغرض 

 
 انظر: 1

date de , ministre.gov.dz-www.premier:، متاح على الموقع2005، أفريل  2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو   -
visite : 12-05-2013. 

- Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 07 avril 2005, op cit. 

45%

41%

8% 5% 1%

2009-2005التوزيع النسيب الستثمارات الربانمج التكميلي لدعم النمو(: 5-3)الشكل 

تحسين ظروف معيشة السّكان تطوير المنشآت األساسية

دعم التنمية اإلقتصادية تطوير الخدمة العمومية وتحديثها

برنامج التكنولوجيات الجديدة لإلتصال

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/prog.croissance.pdf
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حة عن أهم يرسم صورة واض اجلدول أدانه، الغالف اإلمجايل اإلبتدائي املخصص للربانمجمن  %45.5أي 
  .املشاريع اإلستثمارية املقرر ضمن الربانمج واليت تستهدف حتسني الظروف املعيشية للسك ان 

 لي لدعم النمو واملوجهة حنو حتسني الظروف املعيشيىة للسك ان. ي املشاريع املقررة ضمن الربانمج التكم  :(20-3) اجلدول 
 ( دينار مليار) املبلغ املشاريع اإلستثمارية 

 555 .1وحدة سكنية  1034500إجناز 
 400 تطوير مؤسسات التعليم والتكوين والتعليم العايل 

مستشفى آخر  70سرير و  200مستشفى بـ  20 ، السيما من خالل إجناز:تعزيز وتطوير هياكل الصحة العمومية
 عيادة متعددة اخلدمات.  130مستشفى و مركزا متخصصا و  260 سرير؛ 200أبقل من 

85 

 65 تزويد أكثر من مليون عائلة ابلغاز الطبيعي والكهرابء
 127 تزويد السك ان ابملياه الصاحلة للشرب )إبستثناء املنشآت األساسية الكبرية( 

 95 لفائدة البط الني. حمل على مستوى كل بلديت الوطن  150000ترقية التشغيل وأعمال التضامن الوطين مبا فيها إنشاء 
 60 الشباب والريضة

 200  (PCD)برامج التنمية البلدية 
 250 تنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا 

 16 الثقافة 
 19.1 تطوير اإلذاعة والتلفزيون 

 10 للعبادة منشآت إقامة 
 26.4 عمليات هتيئة اإلقليم

 1908.5 اجملموع 
 : ابإلعتماد على   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

 .http://www متاح على املوقع: ، 2005أفريل ، 2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو   -

.ministre.gov.dz-www.premier 
- Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 07 avril 2005. 

، ص  2009، 2008ملخص حول الوضع االقتصادي و االجتماعي لألمة ،  قتصادي واالجتماعياجمللس اال -
37. 

 تطوير املنشآت األساسية:  -اثنيا  
من أجل تدارك التأخر الذي تعرفه البالد على صعيد املنشآت والبىن التحتية، يرصد الربانمج          

   %41مليار دينار جزائري أي حنو  1703.1 غالفا ماليا قدره 2009-2005التكميلي لدعم النمو للفرتة 
ياكل القاعدية اهلتطوير وعصرنة إطالق برانمج لمن اجملموع اإلستثماري املقرر ضمن الربانمج، من أجل 

 النقل واألشغال العمومية وهتيئة اإلقليم:لقطاعات الري و 

 
 97800وحدة لواليت اجلنوب،  62000وحدة يف إطار برانجمي تنمية واليت اجلنوب واهلضاب العليا، منها  216500ُيضاف إليها  1

 طار الربامج اخلاصة. يف إ 27500يف إطارالربانمج الوطين المتصاص السكن اهلش و  29500لواليت اهلضاب العليا، 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/prog.croissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/prog.croissance.pdf
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 قطاع الري:  -أ
  12.4، منها  3مليار م 19.2قد ر حجم املوارد املائية يف اجلزائر بنحو الثالثة، مع بداية األلفية           

 .1من هذه األخرية يف اجلنوب  %70جوفية،   3مليار م  6.8سطحية و    3مليار م
ذا املعد ل ال يتجاوز يف غري أهن  سنوي،  3م 640نظري قد ر استهالك الفرد من املياه يف اجلزائر بـ          

سنوي و أقل من ذلك ابلنسبة للجنوب و ذلك يرجع ابألساس إىل العديد من املشاكل  3م 383الواقع 
 اليت تعرتي تسيري املوارد املائية يف اجلزائر؛ فزيدة على ندرة هذه املوارد على اعتبار أن  نصيب الفرد من املياه

لبىن التحتية الالزمة لتعبئتها ا قلة، و 3م 1000يف اجلزائر أقل من عتبة الندرة اليت حيددها البنك الدويل بـ 
 :2السدود(، ميكن أن نسجل)

سنوي،  كمن حجم املياه املوج ه لالستهال %40ترد ي شبكات توزيع املياه الذي يتسبب يف ضياع  -
 من حجم املياه الوجهة للفالحة؛ %50و

من الطاقة اإلمجالية للسدود  %10مشكل األوحال الذي تعاين منه أغلب سدود الوطن، حيث أن   -
 املستغلة حتتلها األوحال.  3مليون م    500أي حنو  

 سوء توزيع املوارد املائية بني خمتلف جهات الوطن؛ -

مليار دينار  393ضمن الربانمج التكميلي لدعم النمو خصص لقطاع الري غالف مايل قدره           
جزائري، من أجل جتسيد إستثمارات جديدة وإعادة بعث إستثمارات سابقة ضمن القطاع تتوز ع على 

 :3خمتلف جهات الوطن، من بني هذه اإلستثمارات نذكر
ماليني شخص ابملياه  4يستهدف تزويد حنو سدود، منها مركب سد بين هارون الذي  8جناز إ   -

بدأ  ،ألف هكتار يف أربع حميطات كربى 40واليت، وسقي ما قارب  06الصاحلة للشرب عرب 
 ؛  2007استغالله شهر سبتمرب  

وهران ونظام سد بين هارون وحتويل -أرزيو -أشغال كربى للتحويالت كتحويل مستغان  80جناز إ -
اجلزائر، حتويل مياه الشط الغريب ) والية النعامة( إىل جنوب والييت تلمسان وسيدي  -اتقصبت

 ؛ 2007بلعباس، وحتويل املياه من السهول العليا لوالية سطيف الذي انطلقت األشغال به هناية  

 حمطة أخرى؛     11حمطات للتصفية وإعادة أتهيل    09جناز  إ -

 حمجر مائي؛  350مساحات للسقي و    06جناز  إ -

 
1 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT,  Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), 2002,  p  41 . 
2Idem, p 40. 

 . 2013-12-03 اتريخ اإلط الع،،  ministre.gov.dz-http://www.premier:موقع االنرتنت 3

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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التكفل مبشكل صعود املياه عمليات نزع األوحال مثال (، و   مباشرة أعمال لصيانة السدود املستغلة ) -
 يف كل من هضبة ورقلة  ووادي سوف.

إىل السهول  سنوي من املياه اجلوفية ابلصحراء 3مليون م 600دراسات لتحويل  مت  الشروع يفكما         
الشمالية، يف هذا الصدد مت  الشروع يف اجناز أنبوب لنقل املياه من عني صاحل إىل مدينة متنراست على 

من املتوقع أن يستلم كلفة إمجالية تفوق مليار دوالر و بت 2006كلم. انطلقت األشغال سنة   750طول 
مشروع حتويل  مت اإلنطالق يف جتسيد من جهة أخرى  ، 2011 1املشروع خالل الثالثي األول من سنة 

  5000ميتد على طول و  مليون مرت مكعب سنوي 600املياه اجلوفية إىل اهلضاب العليا حبجم يقد ر ب 
 كلم.

مليون مرت  2.26ـ حمطة حتلية بطاقة إمجالية تقد ر ب 13جناز إ مت  تسطرييف جمال حتلية مياه البحر،        
 مرت مكعب يف اليوم. 500.000مكعب يوميا، أكرب هذه احملطات ستكون بوهران بطاقة حتلية  

   قطاع األشغال العمومية: -ب
من غالف مايل  2009-2005ستفاد قطاع األشغال العمومية ضمن الربانمج التكميلي لدعم النمو إ      
مليار دينار جزائري، من أجل تدارك التأخر، أتهيل وعصرنة منشآت وهياكل القطاع، السيما  600قدره 

 :2من خالل
، يف هذا الشأن مهيكلة يف إطار جتسيد اخليارات الكربى لتهيئة اإلقليمجناز شبكة طرق عصرية و إ -

  145نشاء ، إكلم من الطرق  15000إعادة أتهيل  ،مواصلة إجناز الطريق السي ار شرق غرب تقرر
 ؛منشأة فنية

 تطوير شبكة الطرق املوجودة وفق متطلبات النقل، الوقاية و األمن؛حفظ و  -

صيانة وتكييف املنشات البحرية األساسية حسب احلاجيات املستقبلية وكذا إنشاء هياكل جديدة  -
يف هذا الصدد مت  إطالق مشروعني، األول مشروع ، ، و للتجارة، الصيد البحري والسياحة

 
1Transfert des eaux du Sahara Septentrional vers les régions du Nord de l'Algérie, site d’Internet: 

http://www.mre.gov.dz, date de visite : 12-03-2014. 
 أنظر: 2

، 2014-2010و برانمج  2009-2005حصيلة  العمومية،خطة عمل وبرامج قطاع األشغال وزارة األشغال العمومية،  -
 . 4 (، ص)تقرير ملخص  ،2009

- Discours du président de la République aux cadres  de la nation,  jeudi 07 avril 2005, op cit. 
 

 

 

http://www.mre.gov.dz/
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VTMIS  ضمان سالمة املوانئ البحرية؛ الثاين يتمثل يف كامل لتسيري و هو عبارة عن نظام متو
 ؛2007جتهيزات امليناء الذي مت  تسليمه هنائيا سنةوطين ألمن وسالمة السفن و ركز الامل

 ةت املطارية من أجل تلبية احلاجيات االقتصادية واإلسرتاتيجيآتطوير اخلصائص اهلندسية للمنش   -
أقطاب جوية  زما يتعلق ابجنا من بني املشاريع املقررة ؛فك العزلة عن املناطق الصحراوية خاصةو 

إعادة هتيئة املطارات القائمة  ما يتعلق بتوسعة، أتهيل و  ، ومنهاةجديدة على غرار مطار تقرت بورقل
 كمطار سطيف، جباية، بسكرة، غرداية وعنابه.

 :وهتيئة اإلقليم  قطاع النقل  -جـ 
مليار  700حجم إستثماري قدره  ،ضمن الربانمج التكميلي لدعم النموالنقل لقطاع  صَ ص   خُ           

دينار جزائري، من أجل إستكمال إجناز املشاريع الكربى للقطاع واملسجلة ضمن برانمج دعم اإلنعاش 
الء أمهية خاصة لقطاع النقل ي، واإلنطالق يف تنفيذ مشاريع جديدة مع إ2004-2001اإلقتصادي 

من جهته ويف إطار مسعى حتقيق التوازن اجلهوي وتنمية املناطق النائية يرصد الربانمج  ؛ابلسكك احلديدية
اليت تندرج ضمن  مليار دينار جزائري لعمليات هتيئة اإلقليم 10.15التكميلي لدعم النمو غالفا مالياً قدره 

-01من القانون  9حسب نص املادة  والذي يهدف ، )SNAT( 2025املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

 :1املتعلق ابلتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم إىل حتقيق مايلي  20

 االستغالل العقالين للفضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكان واألنشطة االقتصادية؛ -

 تثمني و ترشيد استغالل املوارد الطبيعية؛ -

 املنشات البشرية من خالل التحكم يف منو التجمعات السكنية؛ضمان التوزيع املناسب للمدن و   -

 دعم النشاطات االقتصادية حسب األقاليم؛ -

 يكولوجي الوطين؛ محاية وتنمية اإلرث اإل -

 محاية، ترميم و تثمني اإلرث التارخيي الوطين؛ -

 برامج التكامل اجلهوية.اث ترابط بني اخليارات الوطنية و إحد  -

 قتصادية:دعم التنمية اإل  -اثلثا
مليار   337.2يرصد الربانمج التكملي غالفا ماليا قدره  من أجل دعم عملية التنمية اإلقتصادية،         

موجهة لتنمية قطاع الفالحة من الغالف املايل(  %90مليار دينار )أي حنو  300منها دينار جزائري، 

 
1 Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire, 

journal officielle, n°77-2001, p 8. 
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املتبقية على قطاعات الصناعة، السياحة واملؤسسات  %10وحتقيق التنمية الريفية، فيما تتوز ع نسبة 
 الصغرية واملتوسطة.

 
 الفالحة والتنمية الريفية:     -أ

النمو من غالف مايل قدره إستفاد قطاع الفالحة والتنمية الريفية يف إطار الربانمج التكميلي لدعم          
؛ يف هذا القدرات الفالحية الوطنية وتنمية املناطق الريفية ودعم من أجل تعزيز مليار دينار جزائري، 300

إطالق سياسة للتجديد الفالحي والريفي هبدف تعزيز األمن  2008 سنة شهر سبتمرب السياق مت  بداية من
 :1ابلتعاون مع خمتلف الفاعلني، من خالل إطار شراكة بني القطاع العام واخلاص و يفالغذائي،  

غية احلليب(، بُ القمح الصلب و رفع اإلنتاج الوطين من املواد الغذائية ذات االستهالك الواسع )  -
 ؛%75تقل عن   تغطية االحتياجات الوطنية بنسبة ال

 تعميم استعمال التكنولوجيات احلديثة يف األنشطة الفالحية؛ -
 تسويق املنتوجات الفالحية الوطنية؛تنظيم قنوات مجع و تطوير و  -
 900.000مقابل  2014مليون هكتار أفق  106توسيع استخدام السقي الزراعي ليشمل تعميم و  -

 ؛2010سنة  هكتار  
الفحول احليوانية  ذايت يف جمال احلبوب، النبااتت و تطوير القدرات الوطنية من أجل حتقيق االكتفاء ال -

 املعدة للتكاثر؛
 مستدامة.فضاءات ريفية متوازنة، متجانسة و تطوير   -

 الريفي يف اجلزائر على ثالثة مرتكزات أساسية، هي:تقوم سياسة التجديد الفالحي و          
 برنـامج التجديـد الريفي: ➢
األسر اليت تعيش و تعمل يف الوسط الريفي، مع أساسا حنو العائالت و هو عبارة عن برانمج موج ه             

تنويع نشاطاهتا االقتصادية بواسطة تعميم فقرا، من خالل إنعاش و طق األكثر إعطاء أولوية خاصة للمنا
 :  2املشاريع الريفية املدجمة. تتمحور سياسة التجديد الريفي حول أربعة برامج كربى هي

 القصور الصحراوية، من خالل حتسني شروط احلياة يف املنازل الريفية؛عصرنه القرى و  -
 املناطق النائية؛تنويع النشاطات االقتصادية يف   -

 
1 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE,  Présentation de la politique 

de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du programme quinquennal 2010-2014, 2010, p  1. 
"،  ية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية اجلزائر،" تقرير حول حالة تنفيذ برانمج العمل الوطين يف جمال احلكامةاآلل  2

     .405 مرجع سبق، ص
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 احملافظة على وتثمني املوارد الطبيعية؛ -
 محاية وتثمني اإلرث الريفي املادي وغري املادي؛ -

الربامج الثالثة األوىل يتم تنفيذها من خالل املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة، املوزعة عرب           
 كامل الرتاب الوطين.

 :برانمج جتديد االقتصاد الفالحي ➢
خلق نوع من لفالحي هو حتقيق األمن الغذائي و ا جتديد االقتصاد اهلدف الرئيسي من برانمج       

 :1لسوق العاملية يف جمال الغذاء و يتحقق ذلك من خاللا  اإلستقاللية إيزاء
الصناعات الد اعمة للزراعة مثل تشجيع األنشطة املرتبطة و اعي، و خلق بيئة مواتية لالستغالل الزر  -

 الغذائية؛
تطوير أدوات الضبط، خصوصا من خالل نظام ضبط املنتجات الزراعية ذات االستهالك الواسع،   -

 مع ضمان حقوق املنتجني؛
إقامة عشر برامج لتكييف اإلنتاج الفالحي، وبرامج أخرى متخصصة: احلبوب، احلليب، الزيوت،  -

 القتصاد يف املاء وإنشاء األقطاب الزراعية؛التمور، الزرع، اللحوم بنوعيها احلمراء والبيضاء،ا
عالقة تعزيز اإلدارات العمومية ذات الللتطورات اليت يشهدها القطاع، و  ترقية إدارة زراعية تستجيب -

 الريفي مثل إدارة الغاابت، املصاحل البيطرية وغريها.ابلقطاع الفالحي و 

 الّدعم التقين للفاّلحني: تطوير القدرات البشرية و  ➢
الفالحي يف اجلزائر  ي، ترتكز سياسة التجديد الريفي و التجديد الفالحإضافة إىل التجديد الريفي و          

العمل على توفري كل املتطلبات واإلمكانيات و  ،رات ممارسي الفالحة من فال حني ومسريينعلى تطوير قد 
 : 2من هذا املنطلق يتعني   ،اليت تقتضيها الزراعة احلديثة

 حتديث طرق التسيري يف امليدان الفالحي؛ -
االستثمار يف جمال البحث، التكوين وتطوير قدرات الفالحني على حنو ميكنهم من التحكم يف  -

 التكنولوجيات احلديثة املستعملة يف ميدان الفالحة؛
تطوير قطاع هلا كهدف دعم و  دعم و تطوير  القدرات املادية والبشرية للمعاهد واملؤسسات اليت -

 الفالحة؛
 اخلدمات املرتبطة ابلصح ة النباتية.مل على توفري اخلدمات البيطرية و الع -

 
1 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE,  Présentation de la politique 

de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du programme quinquennal 2010-2014, op cit, pp 2-3. 
2idem, op cit, p 8. 
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة:الصناعة و قطاع   -ب 
الصناعة من غالف مايل قدره إستفاد قطاع ، 2009-2005يف إطار الربانمج التكميلي لدعم النمو          

التقييس، تطوير امللكية الصناعية و  مليار دينار جزائري، من أجل حتسني وتثمني أدوات ضبط  13.5
برانمج أتهيل اجلزائرية، يف إطار  ترقية التنافسية بني املؤسسات الصناعيةتأهيل و إضافة إىل مباشرة أعمال ل
 :1تتمثل أهم إجراءاته يف  ، الذي2008-2001املؤسسات الصناعية للفرتة  

تشجيع من خالل تطوير أساليب التكوين واستعمال التكنولوجيات احلديثة و  تنمية اليقظة التجارية، -
 االبتكار؛

 ، إبدخال نظم اإلدارة احلديثة؛حتسني فعالية التسيري -

اإلنتاج وجعلها ستثمار يف املتطور منها، من أجل رفع نوعية اإلو  املستمر لوسائل اإلنتاج التحديث -
 ؛العاملية  مطابقة للمعايري

مليار من أجل ترقية  4.5يف سياق متص ل وضمن الربانمج التكميلي لدعم النمو مت  رصد مبلغ         
وضع حد ملشكل يف هذا الصدد ومن أجل ، اإلستثمار وخلق بيئة جاذبة لإلستثمارات الوطنية واألجنية

-23املؤرخ يف  119-07ملستثمرين، مت  مبوجب املرسوم التنفيذي رقم العق ار الذي طاملا كان عقبة أمام ا
جتاري اتبعة للوزارة ية، و هي مؤسسة ذات طابع صناعي و ، إنشاء الوكالة العقارية الوطن04-20072

 :   3املكلفة برتقية االستثمار، تتلخص مهامها يف
 العقارية العمومية املوج ة لالستثمار؛التسيري، الرتقية، الوساطة والضبط العقاري على كل املمتلكات   -

تضع الوكالة حتت تصرف لعقارية ذات الطابع االقتصادي، و نشر املعلومات حول األصول ا   -
 املستثمرين بنك للمعلومات يربز السوق العقارية احلرة املوجهة لالستثمار؛

تكون قابلة للمراجعة كل  تتابع الوكالة تطورات السوق العقارية، وحتدد أسعار العقار االقتصادي اليت -
 ستة أشهر. 

آخر، إستفاد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوس طة والصناعات التقليدية من خمصصات  على صعيد         
مليار دينار جزائري هبدف دعم إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية  4مالية انهزت 

 
 . 201 ، صذكره بق مرجع س اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية اجلزائر، 1
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و حيدد قانوهنا األساسي، 2007-04-23مؤرخ يف  119-7املرسوم الرائسي رقم  2

 .3، ص 2007-27اجلريدة الرمسية، عدد 
 . 26-25، ص ص 2007، قانون االستثماراألمانة العامة للحكومة،  3
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تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لربانمج ب 2007سنة  كما تدع م القطاع،  الصناعات التقليدية الوطنية
 ـة سنوية تقدر بحتسني حميطها، ويستفيد الربانمج من ميزاني املتوسطة و يستهدف ترقية املؤسسات الصغرية 

 .مليار دينار يف إطار الصندوق الوطين لرفع مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة  01

 قطاع الصيد البحري:      -جـ 
مليار دينار  12يف إطار الربانمج التكميلي لدعم النمو من حجم استثماري قدره إستفاد القطاع          

 هبدف تنظيم الصيد وترقية وتثمني النشاطات املائية.جزائري،  

 السياحة:قطاع السياحة     -د
 استفاد قطاع السياحة من 2009-2005 يف إطار الربانمج اخلماسي لدعم النمو االقتصادي          

تثمني املوروث و  ، 1منطقة للتوسع السياحي 42خصصت لدعم هتيئة  ،مليار دينار 3.2غالف مايل قدره 
يف إطار املخطط الوطين للتهيئة السياحية   2025السياحي الوطين ضمن رؤية مستقبلية متتد إىل أفق 

(SDAT) ،2إىل والذي يهدف: 
ترقية التشغيل واملسامهة يف حتقيق التوازانت االقتصادية جعل السياحة حمرك للتنمية االقتصادية هبدف   ➢

 الكربى، من خالل:

 املعتمد على قطاع احملروقات؛  دترقية اقتصاد بديل لالقتصا -

 تنظيم العرض السياحي على ضوء معطيات السوق الوطنية؛ -

إعطاء اجلزائر بعد سياحي عاملي، وجعلها من أقطاب السياحة يف حوض البحر األبيض  -
 سط؛املتو 

دفع القطاعات االقتصادية األخرى، من خالل خلق نوع من التكامل بني اإلسرتاتيجية السياحية    ➢
التنمية املستدامة املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و  واسرتاتيجيات القطاعات األخرى، يف إطار

 ؛  2025

مراحل عملية إحداث تكامل بني السياحة واحلفاظ على البيئة، بدمج مبادئ االستدامة ضمن كل    ➢
 التنمية السياحية؛

 تثمني اإلرث التارخيي احلضاري والديين للجزائر؛    ➢

 .التحسني املستمر لصورة اجلزائر يف نظر السائح و املستثمر األجنيب    ➢

 
 . 2014-03-06: اتريخ اإلط الع، http://www.premier -ministre.gov.dz:موقع االنرتنت 1

2 Ministère de l’Aménagement du Territoire  de l’Environnement et du Tourisme,  SCHEMA 

DIRECTEUR D’AMENAGEMENTTOURISTIQUE-SDAT 2025, Livre 1 Le diagnostic : audit du 

tourisme algérien,2008,  p p    23- 25. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
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 : 2010-2014  (PCCE)  برانمج توطيد النمو اإلقتصادي    .3-3-3
إيرادات  ويف ظل  طريق التوس ع يف اإلنفاق العام،سياسة االنعاش االقتصادي عن  إطار مواصلة يف         

مت   ،20101 العاممليار دوالر  160إحتياطات صرف جتاوزت مليار دينار و  5.738موازنة عامة بلغت 
حتقيق هبدف  ،2014-2010إطالق برانمج مخاسي اثين هبدف توطيد النمو اإلقتصادي يغط ي الفرتة 

من تنافسيته وهتيئته   الرفع و  اإلقتصاد الوطين فروع تنويع النمو اإلقتصادي عن طريق  تعزيزالتنمية البشرية و 
 .لإلندماج أكثر يف إقتصاد السوق.

ختتلف عن فرتة سابقه )الربانمج اخلماسي لدعم النمو ال برانمج توطيد النموولئن كانت فرتة          
قد تضاعفت بنحو  2010-2010( إال  أن  اإلعتمادات املالية املزمع إنفاقها خالل الفرتة 2005-2009

مليار دينار جزائري أي ما يعادل  21.214إذ بلغت السابقة، مت  برجمته خالل الفرتة  مقارنة مبامخس مر ات 
 تتوز ع هذه املخصصات املالية بني:مريكي؛  مليار دوالر أ 286

جناز )السكك احلديدية، الطرق، السدود...( مببلغ املشاريع الكربى اليت هي يف طور اإلإستكمال  -
من جمموع  %46)حنو  أمريكيمليار دوالر  130مليار دينار جزائري أي ما يعادل  9.700

 ؛  الغالف املايل للربانمج(
 مليار دوالر أمريكي.  156مليار دينار جزائري أي حنو   11.435وإطالق مشاريع جديدة مببلغ     -

مت  التكفل ابلعمليات املالية لربانمج توطيد النمو اإلقتصادي عن طريق حساب التخصيص اخلاص 
ديسمرب  30املؤر خ يف  09-09من القانون رقم  70الذي مت  فتحه مبوجب نص املادة  2302-134رقم 

 
 . 77 ، صاإلقتصادي والنقدي للجزائرالتطور  - 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1

، حيث 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  2017املتضمن قانون املالية لسنة  14-16من القانون  119مت إقفال هذا احلساب مبوجب نص املادة  2
 جاء فيه " إن  حساابت التخصيص اآلتية:

 الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات الربانمج اخلاص ابإلعمار.  302-115رقم  -
الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان الربانمج التتكملي لدعم اإلنعاش  302-120رقم  -

2005-2009 . 
 . 2014-2010برانمج دعم النمو  الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان  302-134رقم  -
الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  302-143رقم  -

2015-2019 . 
ويصب رصيدها يف حساب نتائج اخلزينة، إبستثناء مبلغ ثالمثائة مليار دينار  2016ديسمرب سنة  31تقفل عند اتريخ 

الذي عنوانه "حساب تسيري عمليات اإلستثمارات   302-145دج( سيتم حتويله حلساب التخصيص اخلاص رقم 300.0000.000.000)
 العمومية املسجلة بعنوان ميزانية الد ولة  للتجهيز"". 
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يفتح يف حساابت اخلزينة حساب ختصيص ، والذي جاء فيه" 2010املتضم ن قانون املالية لسنة  2009
وعنوانه حساب تسيري عمليات االستثمارات العمومية املسج لة بعنوان برانمج دعم  302-132خاص رقم 

ملمنوحة ، يقي د يف هذا احلساب يف ابب اإليرادات خمصصات امليزانية ا2014-2010النمو اإلقتصادي 
كل النفقات املت صلة   ويف ابب النفقات، 2014-2010سنوًي يف إطار برانمج دعم النمو اإلقتصادي 

 ".2014-2010بتنفيذ مشاريع اإلستثمارات العمومية املسج لة بعنوان برانمج دعم النمو اإلقتصادي  

 خصائص برانمج توطيد النمو اإلقتصادي:    .3-3-3-1
حبجمه اإلستثماري الضخم والذي كما  2014-2010 للفرتة النمو اإلقتصاديينفرد برانمج توطيد          

  1مليار دوالر 57خمصصات مالية سنوية تفوق  ما يعين مليار دوالر أمريكي، 286اإلشارة إليه بلغ  تسبق
يطرح العديد من التساؤالت اليت تتعل ق هذا احلجم اإلستثماري الضخم ، 2014-2010خالل الفرتة 

وكيفية ضمان اإلدارة السليمة  ،على املدى املتوسطللبالد مبدى إستدامة القدرات التمويلية  اً أساس
اإلستثمارية املربجمة للمشاريع ( املنفعة -التكلفة) العالقةكيفية حتسني ، و لإلعتمادات املالية املرخص هبا

 والرفع من كفاءهتا.
اإلجابة على التساؤالت السابقة، وعلى ضوء جتربة برامج اإلستثمار العمومي للفرتة من أجل         
 ، متت صياغة مجلة الرتتيبات التالية:2001-2009

 قبل الشروع يف تنفيذ أي مشروع؛  التقنية واإلقتصاديةضرورة إستكمال الد راسات   -
 عتمدة؛إلزامية تعبئة األوعية العق ارية الال زمة إلقامة املشاريع امل -
إلزامية احلصول على املوافقة املسب قة لصندوق التجهيزات التابع لوزارة املالية عندما يتعل ق األمر  -

 مليار دينار جزائري؛  20ابلد راسات اليت يفوق مبلغها 
احلد قدر اإلمكان من عمليات إعادة التقييم لرخص الربامج، ويف حالة ما تبني  أهنا ضرورية لبعض  -

 غي أن تكون مسبوقة بعمليات شطب ملشاريع اتبعة للقطاع املعين بنفس املبلغ؛املشاريع فينب
 حتسني إجراءات إبرام الصفقات العمومية والسهر على اإلحرتام الصارم هلا. -

      : 2014-2010احملاور الكرب لربانمج توطيد النمو اإلقتصادي   .3-3-3-2
خيصص ما  هأن  بدليل  ،برانجمًا للتنمية البشرية 2014-2010برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  عد  يُ          

)التعليم، للمجاالت القطاعية  مليار دينار جزائري( 10.000ة )أكثر من املالييقارب نصف إعتماداته 

 
مليار  55واليت بلغت حنو  2009-2005هذه املخصصات السنوية تفوق جمموع اإلعتمادات املالية اإلبتدائية للربانمج التكميلي لدعم النمو  1

 دوالر.
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لويت الربانمج تطوير وأييت يف اثين أو  ،ابلتنمية البشريةذات الصلة املباشرة الصحة، السكن، التشغيل...( 
من جمموع خمصصاته  %30مليار دينار أي أكثر من  6.448تثماري بلغ حبجم إساهلياكل والبىن التحتية 

العمل على حتسني اخلدمة العمومية، ودعم التنمية اإلقتصادية اإلعتمادات بني  ياملالية، يف حني تتوزع ابق
من خالل اجلدول أدانه نستعرض التوزيع   ؛التكنولوجيات لإلعالم واإلتصالترقية البحث العلمي  تشغيل و وال

 .2014-2010القطاعي إلستثمارات برانمج توطيد النمو للفرتة  

 . 2014-2010برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  التوزيع القطاعي الستثمارت   :(21-3)  اجلدول
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(. 

 النسبة  املخصصات املالية  القطاعات 
 : التنمية البشرية

الشباب، الثقافة،  ، السكن،  الصحة، )الرتبية، التكوين والتعليم املهنيني، التعليم العايل( التعليم
 . الشؤون الدينية، اإلتصال، الربط ابلغاز الطبيعي والكهرابء، اجملاهدين

10122 
 

49.6% 

 : تطوير اهلياكل والبىن التحتية
 هتيئة اإلقليم ، النقل، األشغال العمومية

6448 
 

31.5% 

 %8.2 1666 حتسني اخلدمة العمومية 
 دعم التنمية اإلقتصادية 
 . الصناعة  ،ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التنمية الفالحية والريفية

1566 
 

7.7%  
 

 %1.8 360 الشغيل ومكافحة البطالة 
  %1.2 250 احلديثة لإلعالم واالتصال  توالتكنولوجياالبحث العلمي 

 %100 20412 العام اجملموع              

قوام برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية    II ، امللحق ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول،  :املصدر
 .ministre.gov.dz-p://www.premierhtt املوقع: ، متاح على 2010أكتوبر   ،2014-2010ة ابلنسبة للفرت 

 

 

50%

31%

8%
8% 2% 1%

2014-2010التوزيع النسيب الستثمارات برانمج توطيد النمو اإلقتصادي: (6-3)الشكل 

التنمية البشرية تطوير الهياكل والبنى التحتية  

دعم التنمية اإلقتصادية تحسين الخدمة العمومية

التشغيل ومكافحة البطالة البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة لالعالم واإلتصال
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 . (20-3ابإلعتماد على بياانت اجلدول )  باحثمن إعداد ال  املصدر:     

 جماالت قطاعيةعلى ثالث  2014-2010تتوزع إستثمارات برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة          
هي التنمية البشرية، تطوير وعصرنة اهلياكل القاعدية والبىن التحتية وحتسني جودة اخلدمة العمومية، رئيسية، 

سسات الصغرية واملتوسطة والصناعة، ويف كذا دعم التنمية اإلقتصادية ابلرتكيز على قطاعات الفالحة، املؤ و 
 :1جملاالت القطاعية املختلفةتوزيع إستثمارات الربانمج اخلماسي لتوطيد النمو على ااأليت نستعرض  

 التنمية البشرية:  -أّوال
إن كان ال األمهية للتنمية البشرية، فهو و  ابلغ  2014-2010يويل برانمج التنمية املقرر للفرتة          

حيث كانت التنمية البشرية تشك ل   ،2001منذ سنة  مت  تبن يهيضيف جديدا على النهج التنموي الذي 
الر كيزة األساسية ملختلف الربامج التنموية، إال  أن ه انفرد ابلتخصيصات املالية املعتربة اليت رصدت ملختلف 

جمموع املخصصات املالية من  %46 حنو أي مليار دينار جزائري 10.122 عناصرها، و اليت بلغت
لتنمية اب توزيع اإلستثمارات العمومية على اجملاالت القطاعية ذات الصلة؛ يف اآليت، نستعرض لربانمجل

 :2014-2010للفرتة   برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  ضمنالبشرية  

 التعليم:  -أ
من غالف مايل قدره  2014-2010استفاد قطاع الرتبية الوطنية يف إطار برانمج التنمية للفرتة           

  3000مليار دينار، موجهة أساسا حنو تطوير و دعم البىن التحتية للقطاع، من خالل اجناز أكثر من  852
دعم بني داخليات، نصف  منشأة 2000ما يزيد عن كمالية و إ 1000ما يفوق ابتدائية، و مدرسة 

منذ سنوات برانجما موسعا لإلصالح، وين املهين الذي يعرف هو اآلخر و مطاعم. أم ا قطاع التكداخليات و 
مركزا   82معهدا و  220مليار دينار، من أجل إنشاء  178من حنو  2014-2010استفاد للمدى الزمين 

تعزيز اجلهد الوطين املوجه حنو مقابلة الطلب  من أجل، و داخلية. ابلنسبة للتعليم العايل 58للتكوين و 
مليار دينار جزائري لتوفري  868املتزايد على املقاعد البيداغوجية و اهلياكل املرافقة، خصص للقطاع مبلغ 

 مطعم.   44سرير و 400.000مقعد بيداغوجي و 600.000

 
 

 أنظر: 1
 .2010ماي  24مستخرج بالغ جملس الوزراء املنعقد بتاريخ  -
، 2014-2010قوام برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية ابلنسبة للفرتة   II ، امللحقملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول،   -

  :، متاح على املوقع2010أكتوبر  

 fministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pd-www.premier  
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 الصحة:   -ب
، إعتمادات مالية معتربة ضمن الربانجمني السابقنيالذي خصص له من جهته  قطاع الصحة و            

مليار   619غالف مايل قدره من  2014-2010للفرتة  توطيد النمو اإلقتصاديسيستفيد يف إطار برانمج 
منشأة طبية بني مستشفيات، مراكز طبية متخصصة، عيادات متعددة  1600دينار هبدف إقامة حنو 

-2010من املربمج خالل املدى الزمين م ا ما تعل ق بتكوين ممارسي الصح ة، فاخلدمات و قاعات عالج. أ
  مدرسة للتكوين شبه الطيب.  17  ، إنشاء2014

  2014-2010 ة املدرجة ضمن الربانمج اخلماسيّ  اخلاصة بقطاع الصح ستثماراتاإلف تصن           
 الوطن، الصحية بني واليت يف توفري اخلدمات اليت ستستهدف التقليص من الفوارق، حسب األولويت

إستشفائية وهياكل  مؤسساتو عن طريق إجناز معاهد ومستشفيات  خالل ضمان العالج املتخصص من
    موزعة عرب كامل الرتاب الوطين.  متخصصة  جواريه

 السكن:  -جـ 
، و اليت يعد توفري السكن املالئم أحد سك ان التنمية البشرية تقتضي أيضا حتسني الظروف املعيشية ل         

حتد ي إقامة مليوين سكن، منها  2014-2010أبرز متطلباهتا. يرفع برانمج التنمية للمدى الزمين 
سكن ريفي، يف حني خيصص الربانمج  700.000سكن ترقوي،  500.000سكن إجياري،  500.000

ذلك، و ألجل إعادة االعتبار للنسيج سكن توجه للقضاء على السكنات اهلشة؛ ألجل  300.000حص ة 
مليار دوالر سنوي خالل  10مليار دينار جزائري أي حنو  3700العمراين، رصد غالف مايل يربو عن 

 4.861، هذه اجلهود من املتوقع أن تتوج خبفض املتوسط الوطين لشغل السكنات إىل مستوى  مخس سنوات

مليون وحدة  2، وذلك بعد تسليم مليون ومئيت ألف وحدة سكنية من أصل عند هناية الربانمج اخلماسي
بيت ريفي ابلطاقة  220.000حنو ربط مليون بيت ابلغاز الطبيعي، و يف سياق ذي صلة من املزمع و  ؛املقررة

 الكهرابئية. 

       وحتسني اخلدمة العمومية:تطوير اهلياكل والبىن التحتية    -اثنيا
مليار دينار  8114قدره غالفًا ماليًا  2014-2010يرصد برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة             

من جمموع خمصصاته املالية، من أجل تطوير وأتهيل اهلياكل القاعدية  %39.75جزائري أي ما يناهز 
يف هذا السياق  ،العموميةاخلدمات والبىن التحتية )الطرق، املوانئ، املطارات، السكك احلديدية(، وحتسني 

 
1Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme,  La revue de l’habitat, n°4, septembre 2009, p 74. 
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الرفع من الطاقة اإلستعابية ن أجل توسيع وعصرنة شبكة الطرق و مليار دينار م 3100مت  ختصيص مبلغ 
البنية التحتية   مليار دينار من أجل حتديث شبكة السكك احلديدية وعصرنة 2800للموانئ البحرية؛ ومبلغ 

حتسني جودة اخلدمات اليت مليار دينار من أجل  1800؛ فيما مت  رصد مبلغ 1النقل احلضريللمطارات و 
مليار دينار  500، واحمللية، القضاء، إدارة الضرائب...(تقد مها اإلدارات واملرافق العامة )اجلماعات 

وحتقيق التوازن اجلهوي، اجلدول أدانه يعطي صورة عن أهم مشاريع البنية   جزائري لعمليات هتيئة اإلقليم
 :2014-2010التحتية واهلياكل القاعدية املربجمة ضمن برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  

 .2014-2010اهلياكل القاعدية املزمع إجنازها يف إطار برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  :( 22-3) اجلدول 
 اجملموع  نوع اهلياكل

 كلم  3376 ...( رةربط بني الطرق السيا 13طرق سيارة )الطريق السيار للهضاب العليا، 
 كلم  48080 املناطق النائية...( الطرق )صيانة الطرق الوطنية، توسيع شبكة الطرق اإلزدواجية، فك العزلة عن 

 مشروع  62 إجناز موانئ، محاية الشواطئ، إجناز مالجئ لصيد السمك، إجناز مصدات لألمواج...(  اهلياكل البحرية )
 مشروع  26 ة" مطار توقرت"، توسيع مهابط بعض املطارات، أشغال إعادة التأهيل...( داملطارات ) إجناز مطارات جدي

 املصدر: 
- Ministère des travaux publics,  démarche et programme du secteur des travaux publics, 
rapport de synthèse, novembre 2009, p 17 .   

 دعم التنمية اإلقتصادية:  -اثلثاً 
-2010من أجل دعم عملية التنمية اإلقتصادية، يرصد برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة         

من أجل دعم وتنمية مليار دينار جزائري،  3700أي ما يناهز من جمموع خمصصاته املالية  %17حنو  2014
  1000لريفيفة بواقع القطاعات ذات األولوية، إذ يتوز ع هذا الغالف املايل بني قطاعات الفالحة والتنمية ا

مليار دينار، وقطاعات الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وإقتصاد املعرفة مبجموع خمصصات مالية 
 مليار دينار جزائري.  2700بلغت  

 :واملؤسسات الصغرية واملتوسطة  قطاع الصناعة     -أ

مليار دينار  1400 أكثر من منهامليار دينار،  1566بلغ جمموع املخصصات املالية للقطاع حنو 
يف شكل قروض بنكية ميس رة من أجل دعم الصناعات البرتوكيماوية وحتديث املؤسسات  %90حنو أي 

منطقة صناعية  80، وكذا دعم إنشاء الصناعية العمومية وإجناز حمط ات جديدة لتوليد الط اقة الكهرابئية
فيما إستفاد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوس طة من خمصصات مالية ؛ تعزيز قدرات التقييس الصناعيو 

يف صورة إعاانت وقروض بنكية ميس رة من أجل دعم إنشاء ومرافقة هذا النوع  ،2مليار دينار 150بلغت 

 
 . مدينة من شبكة الرتامواي 14من املقرر ضمن الربانمج أن تستفيد  1

 . مليار دينار 300من املتوقع أن تتضاعف هذه املخصصات لتصل  2010ماي  24حسب بيان جملس الوزراء بتاريخ  2
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ات املؤسسات الصغرية واملتوس طة وإقامة هياكل من املؤسسات، وكذا تطوير شبكة مشاتل وحاضن
يها.   متخصصة لتكوين وحتسني مستوى مسري 

 قطاع الفالحة: -ب

  ، 2008قطاع الفالحة ويف إطار دعم سياسة التجديد الفالحي والريفي اليت مت ت مباشرهتا سنة          
هبدف إعادة تنظيم السياسة الفالحية  ،مليار دينار جزائري 1000خمصصات مالية بلغت قيمتها إستفاد 

يضاف إليها غالف والريفية وإعطاء األولوية للشعب اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تعزز األمن الغذائي؛ 
مبعد ل  2014-2010مليار دينار خمصص إلعمال برامج التجديد الفالحي خالل الفرتة  600مايل قدره 

 .مليار سنويً   120

إمضاء  2009، مت خالل سنة أهداف سياسة التجديد الريفيمن أجل جتسيد يف سياق متصل و         
تلف واليت الوطن من أجل تطبيق برامج جواريه للتنمية خمارة الفالحة والتنمية الريفية و عقود جناعة بني وز 

، تتوزع هذه املشاريع على األهداف املسطرة على النحو الذي يوضحه 2014-2009الريفية املدجمة للفرتة 
 . أدانه اجلدول

 .2014-9200توزيع املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة حسب األهداف املسطرة   :( 23-3) اجلدول 

 السنوات                             
 األهداف          

 اجملموع  2014 2013 2012 2011 2010 2009

 1608 259 264 274 280 279 252 عصرنة القرى والقصور

 3467 564 582 594 594 577 556 االقتصادية تنويع األنشطة 

 6205 1019 1039 1052 1052 1030 1013 محاية وتثمني املوارد الطبيعية 

 868 135 150 157 157 141 128 محاية وتثمني اإلرث الريفي املادي وغري املادي

 12148 1977 2035 2077 2083 2027 1949 اجملموع 

اإلط الع:  اتريخ ،  http://www.dgf.org.dz :توزيع املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة، متاح على املوقع املصدر: 
08-11 ،2014. 

أم ا عن اآلاثر املزمع إحداثها مبوجب الربامج اجلوارية للتنمية املدجمة خالل نفس الفرتة، فنوردها يف          
 املوايل:اجلدول  
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 . اآلاثر املتوقعة للمشاريع اجلوارية املدجمة يف اجلزائر  : (24-3) ول داجل
 مؤشرات  التأثري           

 األهداف   

عدد 
 البلدايت 

عدد 
التجمعات 

 السكانية 

 عدد السكان  عدد األسر

 املعنيني 

عدد مناصب  
 العمل

املساحات الزراعية  
 املستصلحة )هكتار(

  1559507 258915 1535 727 عصرنة القرى و القصور 

1210000 

- 

 - 2488041 300199 1319 656 تنويع األنشطة االقتصادية 

 8192600 2488041 423973 1663 835 محاية وتثمني املوارد الطبيعية 

محاية وتثمني اإلرث الريفي  
 املادي وغري املادي 

312 575 13133 821054 - 

 8192600 1210000 6687359 1114420 2725 947 اجملموع 

اتريخ اإلط الع:  ،  http://www.dgf.org.dz اآلاثر املتوقعة للمشاريع اجلوارية املدجمة، متاح على املوقع:  املصدر: 
08-11-2014 . 

 حماربة البطالة:   التشغيل    -رابعاً 
-2010اخلماسي للتنمية  ، خيصص الربانمجوتوفري مناصب الشغل البطالةيف إطار جهد حماربة          

مراكز لتمويل آليات خلق مناصب الشغل وإدماج خرجيي اجلامعات و   مليار دينار جزائري  360  حنو 2014
بدعم لة  إجياد اآلليات الكفياملصغرة و  تالتكوين املهين، إضافة إىل توفري البيئة املواتية إلنشاء املؤسسا

 600.000اهلدف املنتظر بلوغه يتمثل يف إحداث ثالثة ماليني منصب شغل مبعد ل  قدرهتا على املنافسة، و 
 :1منصب سنوي موزعة على النحو التايل

 منصب شغل /السنة؛  200.000:  الوكالة الوطنية للتشغيل •

 منصب شغل / السنة؛  300.000جهاز املساعدة على اإلدماج املهين:    •

الصندوق الوطين للتأمني على الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و أجهزة إحداث النشاطات )الوك •
 منصب شغل / السنة.  100.000البطالة(:  

 .2014العام    آفاق ٪10  و ابلتايل سيكون من املتوقع ختفيض نسبة البطالة إىل أقل من

 
 

 خالصة الفصل:

 
 ، مرجع سبق ذكره.2010ماي  24مستخرج بالغ جملس الوزراء املنعقد بتاريخ  1
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جتربة  حيث تناولنا بدايةً ، جلزائروي يف االتنم نهجالر تطو  إستعرضنا من خالل هذا الفصل 
اليت  التخطيط املركزيبني مرحلة مي زان حيث ، 1967املخططات التنموية اليت ابشرهتا اجلزائر منذ العام 

 املرحلة من جهةمتي زت هذه  ؛وعرفت تطبيق ثالث خمططات تنموية 1979و 1967امتدت بني سنيت 
ابلغة لقطاع الصناعة بدليل احلجم اإلستثماري إيالء أمهية ومن جهة اثنية  ،ركزية قرار التنمية اإلقتصاديةمب

نسيج  تـُو جت هذه املرحلة إبقامةالضخم الذي مت  ختصيصه للقطاع السيما ضمن املخططني الرابعيني؛ 
، لكن يف املقابل تحقيق نتائج طيبة على الصعيد اإلجتماعيب، و تراكم رأمسايل معترب حتقيقو صناعي مهم 

لصاحل قطاع  القطاعي الال توازن إحداث نوع من الت لعل  أبرزها كان بعض اإلختالهذه املرحلة  اعرتت
صحيح أن ه ال خيرج  ،شهدت تبين هنج تنموي، فقد 1980اليت انطلت سنة و أم ا املرحلة الثانية  ؛الصناعة

، لكنه يتمي ز عن 1967عن السياق العام للتوج ه اإلشرتاكي القائم على التخطيط املعمول به يف اجلزائر منذ  
تنفيذ املخططات التنموية؛ املالحظة األبرز خالل هذه هذا األخري يف كونه يعتمد الال مركزية يف إعداد و 

التخلي عنها  مت   1989-1985ستثمارية املربجمة خالل الفرتة املرحلة هو كون أن  العديد من املشاريع اإل
 .بعد أن  عرفت أسعار النفط تراجعا حاداً أث ر سلباً على القدرة التمويلية للبالد

، وأضعف قدراهتا التمويلية فاقم من حد ة أزمة املديونية يف اجلزائر 1986إخنفاض أسعار النفط سنة 
اإلتصاالت السر ية ث  العلنية مع املؤسسات املالية الد ولية، هذه األخرية اليت ألزمت ما اضطرها إىل ربط 

 ؛لإلقتصاد الوطين التوازانت النقدية واملاليةإستعادة  هدفهابرامج لإلصالح اإلقتصادي تطبيق اجلزائر ب
نظر املؤسسات املالية من حتقيق نتائج إقتصادية مرضية من وجهة   ،مكنت برامج اإلصالح اإلقتصادي تلك

ا خل فت واقعا إجتماعياً مرتد ي.   الد ولية، غري أهن 
العامة الرئيسي للموازنة  موللذي عرفته أسعار النفط املمع بداية األلفية الثالثة ويف ظل التحس ن ا

حتسني الوضع جا تنمويً أساسه التوس ع يف اإلنفاق العام وهدفه إنعاش اإلقتصاد و للد ولة، ابشرت اجلزائر هن
، تاله برانمج مخاسي لدعم 2004-2001اإلجتماعي للساكنة، فكان إطالق برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

، لتتدعم سياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر بربانج مخاسي اثين 2009-2005اإلنعاش اإلقتصادي 
مليار دوالر وحبجم إستثماري سنوي  286بغالف مايل انهز  2014-2010لتوطيد النمو اإلقتصادي 

ا وعلى خالف  املالحظةمليار دوالر؛  57متوسط جتاوز  األهم على برامج اإلنعاش اإلقتصادي هذه أهن 
ا أولت أمهية ابلغة للرأمسال اإلجتماعي، برتكيزها على التنمية  خمططات التنمية السابق اإلشارة إليها، فإهن 

أم ا عن نتائج تنفيذ هذه الربامج وإخفاقات التنمية خالل املدى الزمين البشرية وتطوير البىن التحتية؛ 
 فهو ما سنتطر ق إليه يف الفصل املوايل.  ،2001-2014
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 متهيد:
)برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي،  للمحاور الكربى لربامج اإلنعاش اإلقتصاديالعرض السابق 

اليت مّت تنفيذها يف اجلزائر خالل الفرتة  الربانمج التكميلي لدعم النمو والربانمج اخلماسي لتوطيد النمو(
مليار دوالر  350الية اليت مّت رصدها هلذا الغرض واليت انهزت ، وكذا حلجم الوسائل امل2001-2014
خّصصات اإلبتدائية(  أمريكي

ُ
يف يُعطي صورة واضحة عن حجم اجلهد التنموي العمومي اليت مّت إعماله )امل

بعد على أرض الواقع ، ويقودان إىل التساؤل عن طبيعة اإلجنازات اليت حتّققت خالل هذه الفرتةاجلزائر 
 إعمال هذا احلجم اإلستثماري الّضخم.

، معّدالت منو إجيابيةبلوغ و  مستقل عن قطاع احملروقات إقالع إقتصادي حقيقي حتقيق شّكل لقد
الت التضّخم ضمن مستوايت ضبط معدّ قم ظاهرة البطالة و ااحلد من تف، إضافة إىل مستقرّة ومستدامة

أهم األهداف املعلنة ، )توازن ميزان املدفوعات( اخلارجي اإلستقراريف ظل وإقتصاداي ،  مقبولة إجتماعيا  
 وعرب لفصلمن خالل هذا ا ؛2014-2001اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل املدى الزمين  سياسةل

على اليت حتققت طبيعة اإلجنازات  اإلحصائيمّث اإلقتصادي  تحليلابل تناولنساملباحث األربعة األوىل 
ومن خالل املبحث األخري من هذا  ،هذا التحليل وعلى ضوء نتائج  مثّ  ؛األربعة املؤّشراتصعيد هذه 

وحتليل  متثيل من خالل ،يف اجلزائر خالل فرتة الدِّراسة اإلنعاش اإلقتصاديسياسة  تقييمسنحاول الفصل 
، (2004-2001)ثالث فرتة من الفرتات ال كلِّّ ابإلقتصاد اجلزائري خالل ربع "كالدور" اخلاص م
 .برامج اإلنعاش اإلقتصادي السابق اإلشارة إليهااليت شهدت تنفيذ    (2014-2010)و  (2005-2009)
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 : 2014-2001خالل الفرتة    أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على النمو يف اجلزائر  -املبحث األّول

حفز النمو اإلقتصادي وحتقيق معّدالت منو إجيابية هدفا كما سبقت اإلشارة إليه، فقد شّكل             
تبيّن سياسة إنفاقية من خالل ، 2014-2001خالل الفرتة  أساسيا لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر

 -ابإلضافة إىل الطلب اخلاص -سهم ضايف )إستهالكي واستثماري( يُ توّسعية تفضي إىل خلق طلب عام إ
ية لإلقتصاد الوطين و دفع معّدالت منو يف رفع مستوايت الطلب الكلّي ومن مّث حتسني القدرات التشغيل

يف اآليت سنتناول ابلتحليل أثر سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام خالل  الناتج الوطين حنو مستوايت مقبولة.
اجلزائر، واتليا  سنحاول تدعيم التحليل اإلقتصادي بتحليل قياسي  فرتة الّدراسة على النمو اإلقتصادي يف

 إحصائي هلذا األثر.

يف اجلزائر خالل اإلقتصادي على النمو  برامج اإلنعاش اإلقتصاديالتحليل اإلقتصادي ألثر  .1-1
 . 2014-2001الفرتة  

صورة واضحة عن منو الناتج الّداخلي اخلام يف أدانه  (1-4ترسم البياانت الواردة يف اجلدول )          
املالحظ هو أّن معّدالت النمو احلقيقية خالل فرتة الّدراسة على و (، 2014-2001اجلزائر خالل الفرتة )

وال تعكس احلجم  (( 1-4وغري مستقرة )أنظر الشكل )إاّل أّّنا كانت دون املستوايت املتوقّعة  ،إجيابيتها
ففي مقابل منو مطّرد لإلعتمادات املالية اليت مّت رصدها الذي مّت إعماله خالل هذه الفرتة، اإلستثماري 

من  -حسب اإلحصائيات الرمسية –واليت انتقلت  2014-2001للفرتة   ضمن برامج اإلستثمار العمومي
-2005 خالل الفرتةمليار دينار  14209.9، إىل 2004-2001خالل الفرتة مليار دينار جزائري  525

ما فتء معّدل منو  ؛مليار دينار ضمن الربانمج اخلماسي لتوطيد النمو اإلقتصادي 15059.5مّث  2009
تراجع  ،2004-2001كمتوسط خالل الفرتة   %5الناتج الّداخلي اخلام يتباطىء، فبعد أن بلغ مستوى 

 .2014-2006خالل الفرتة كمتوسط   .%3  ليستقر يف حدود

يف املتوسط مبعّدل سنوي قدره منى الناتج الّداخلي اخلام  أنّ  إىل ،املتاحة أيضا   عطياتشري املتُ           
سنة  %3.0من  الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار الثابته نقلت معّدل منو ، إذ وبعد وترية تصاعدية3.7%

نم عن آاثر إجيابية حمتملة لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام إثر وهو ما ي - 2003سنة  1%7.2إىل  2001
 أخذت ،-على الناتج الّداخلي اخلام 2004-2001إعمال إستثمارات برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

  ، 2014 سنة %3.3 إىل 2005 سنة % 5.9من  منتقلة   ،2006بداية  العام  التباطؤيف معّدالت النمو 
حىت من تلك املسّجلة خالل الفرتة وهي مستوايت أدىن ، 2009سنة  (%1.6مستوى هلا )لتسّجل أدىن 

1995-1999. 
 

 أعلى نسبة منو يسّجلها اإلقتصاد الوطين منذ عشريتني.   1
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فيد البياانت املتاحة أّن الناتج الّداخلي اخلام سّجل معّدالت منو سنوية تُ  قطاع احملروقات،خارج           
الذي شهد  2009مع مالحظة أّن العام  ، 2014-2001خالل الفرتة  %6.5جتاوزت يف املتوسط   ،أفضل

أعلى معّدل لنمو الناتج الّداخلي اخلام خارج  شهد حتقيق، حتقيق أدىن معّدل منو للناتج الداّخلي اخلام
، وكان لقطاعي اخلدمات املسّوقة والبناء واألشغال العمومية الّدور األبرز يف  %9.6قطاع احملروقات بلغ 

 .ةبلوغ هذه النسب

احمللي  اهات منو الناتجيف ذات إجتّ ( إىل أنّه 1-4يف سياق ذي صلة، تشري بياانت اجلدول )          
، تراوحت بني أيضا   اإلمجايل وبنسب متواضعة وغري مستقرة لينصيب الفرد من الناتج احمل ى، مناإلمجايل

املّؤشر خالل كأدىن مستوى يسّجله هذا  2009سنة  % 0.1-و  2003كأعلى مستوى هلا سنة  5.9%
مل  انية خالل نفس الفرتةمع اإلشارة إىل أّن متوسط معّدل الزايدة السكّ ، 2014 -2001 املدى الزمين

إلقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الّدراسة تواضع النتائج املتعلقة ابلنمو ايؤّكد على  وهو ما، %1.8 يتجاوز
 لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام. إستجابتهاواخنفاض مستوى  
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 .2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة    واإلنفاق اإلستثماري  تطور منو الناتج الّداخلي اخلام  (:1-4)  اجلدول
 
 
 

 السنوات 

الناتج احمللي 
اإلمجايل  

ابألسعار اجلارية  
)مليار دينار  

 جزائري(

الناتج احمللي 
اإلمجايل  
ابألسعار  

الثابتة )مليار  
 دينار جزائري( 

نصيب الفرد من 
الناتج الّداخلي 
اخلام ابألسعار 
الثابتة )دينار  

 جزائري(

اإلنفاق 
  اإلستثماري

ابألسعار  
)مليار  اجلارية  
 دينار( 

معّدل منو 
اإلنفاق 

 اإلستثماري 
(% ) 

 

معدل منو 
الناتج  

الداخلي 
اخلام  

احلقيقي 
(% ) 

معّدل منو 
نصيب الفرد 
من الناتج  
الّداخلي 

 (%اخلام )

معّدل منو 
الناتج  

الداخلي اخلام 
خارج قطاع  
احملروقات  

(% ) 
2000 4123.5 3361.9 107809.2 339.2 - - - - 
2001 4260.8 3463.0 109616.6 522.4 53.3 3.0 1.7 6.2 
2002 4537.7 3657.3 114307.6 575.0 10.0 5.6 4.3 6.5 
2003 5264.2 3920.7 120995.2 628.1 9.2 7.2 5.9 6.6 
2004 6126.7 4089.3 124556.4 640.7 2.0 4.3 2.9 5.0 

 6.0 3.7 5.0 18.6 2004-2001متوسط معّدل النمو خالل الفرتة  
2005 7519.0 4330.9 130102.5 806.9 26.0 5.9 4.4 6.0 
2006 8512.2 4403.8 130377.0 1015.1 25.8 1.7 0.2 5.4 
2007 9408.3 4552.4 132722.8 1434.6 41.3 3.7 1.8 7.0 
2008 11042.3 4659.8 133670.3 1973.3 37.5 2.4 0.7 6.7 
2009 10034.3 4735.9 133534.4 1946.3 -1.3 1.6 -0.1 9.6 

 7.0 1.4 3.0 25.8 2009-2005متوسط معّدل النمو خالل الفرتة  
2010 12049.5 4908.1 135889.7 1807.9 -7.1 3.6 1.7 6.3 
2011 14348.8 5049.9 137154.0 1974.4 9.2 2.8 0.9 6.1 
2012 16209.6 5220.4 138965.9 2234.0 3.5 3.3 1.3 7.1 
2013 16647.9 5364.8 139933.6 1892.6 13.1 2.8 0.7 7.3 
2014 17228.6 5568.1 142359.0 2501.4 32.1 3.8 1.7 5.6 

 6.5 1.3 3.3 10.2 2014-2010متوسط معّدل النمو خالل الفرتة  
 على:  ابإلعتماد  باحثمن إعداد ال  املصدر: 

- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapports annuelles 

2005-2010-2016 

- Banque mondial, Indicateurs du développement dans le monde , www. 

banquemondiale.org/data/source, date de visite (12-10-2015). 

- Ons,  les comptes économiques en volume de 2000 a 2012 , n 648, p 2 . 

- Ons, rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 268 

أهم  أداءنستعرض يف اآليت ، 2014-2001من أجل حتليل منو الناتج الّداخلي اخلام خالل الفرتة            
 ةكذا مدى مسامهتها يف بلوغ نسب النمو السابق اإلشار و خالل هذه الفرتة، قطاعات النشاط اإلقتصادي 

 إليها:
 
 احملروقات:قطاع     .1-1-1
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من موارد  كثر من الثلثنيمصدرا ألمن صادراته و  %98شّكل احملروقات حنو ، تُ يف إقتصاد ريعي         
صياغة األرقام املتعّلقة مبستوايت النمو ؛ من الطبيعي أن يكون هلذا القطاع الّدور األكرب يف موازنته العامة

 .((2-4)  دولاإلقتصادي يف اجلزائر )أنظر اجل

توسط نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام يف بلغ مُ  2014-2001 خالل الفرتة        
(، توضح أّن أداء القطاع خالل فرتة الّدراسة كان غري مستقر، 2-4معطيات اجلدول ). %36.56اجلزائر 

أين حقق القطاع معّدالت منو إجيابية بلغت أقصاها  2005 -2002ما بني دى الزمين ستثناء املحيث وإب
اليت انتقلت من  اماخلالنفط حتت أتثري التحّسن الذي عرفته أسعار  ، وهذا%9 حيث قاربت 2003العام 
اليت انتقلت وكذا كّميات اإلنتاج ، 12005دوالر للربميل سنة  54.6إىل  2001دوالر للربميل سنة  24.8

سّجل القطاع معّدالت منو سالبة  ؛2خالل نفس الفرتة طنمليون  821.84إىل  طن مليون 862.62 من
، بسبب نقاط مئوية نحو مثانيةيث تراجع منو القطاع بح 2009سنة أدانها  تبلغ، 2006بداية من العام 

من قيمته   %37.7وق العاملية، حيث فقد برميل النفط اخلام الرتاجع الذي شهدته أسعار احملروقات يف السّ 
؛ خالل نفس السنة  %33، يف حني تراجعت أسعار الغاز الطبيعي أبكثر من 20083مقارنة بسنة 

والغازية بنسب اإلخنفاض يف األسعار الزمه أيضا إخنفاض يف الكميات املصّدرة من احملروقات السائلة 
الطلب العاملي تراجع معّدالت النمو العاملي و تباطؤ  حتت أتثري، %8.8و %10.2 بلغت على التوايل

الرغم من اإلنتعاش الذي على  ؛ بعدها و2008 تداعيات األزمة املالية اإلقتصادية خريف العامبسبب 
 8.4و دوالر لربميل النفط 80حيث جتازوت عتبة  2010داية من سنة بوق العاملية عرفته األسعار يف السّ 

واصل قطاع احملروقات أداءه ، ابلنسبة للغاز الطبيعي (BTU)دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
وهي اثين أدىن نسبة منو يسّجلها  ،%6.0 -بنسبة  2013املتواضع مبعّدالت منو سالبة بلغت أدانها سنة 

 .2009بعد تلك املسّجلة سنة   2014-2001القطاع خالل الفرتة  

، توحي يف معظمها سالبة( واليت جاءت 2-4إّن معّدالت منو قطاع احملروقات الواردة يف اجلدول )         
إذ وعلى ، 2014-2001خالل الفرتة  له الذي رصد الضخم بعدم إستجابة القطاع للحجم اإلستثماري 

وفروعها من "سوانطراك"  اخلاصة بشركةاإلستثمارات اإلنتاجية شري البياانت املتاحة أّن حجم تُ سبيل املثال 
د ارهتان قطاع ؤكهو ما يّ و ، 20164-2010مليار دوالر خالل املدى الزمين  70تتجاوز  املتوقع أن 

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2006, p 176. 
2 Ons, rétrospective statistique 1962-2011 , op cit, p 155. 
3 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2009, p 41. 

واالندماج القطاعي بني النظرية الكينزية واسرتاتيجية النمو غري أتثري الربامج اإلستثمارية العامة على النمو االقتصادي صاحل صاحلي،  4
 .20، مرجع سبق ذكره، ص 2014-2001املتوازن للفرتة 
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وارتباطه  وشركائها، وق العاملية وكذا حلدود اإلنتاج اليت تفرضها منظمة الّدول املصّدرة للنفطللسّ  احملروقات
 من جهة أخرى ابجتاهات منو اإلقتصاد العاملي.

-2001خالل الفرتة سامهته يف الناتج الّداخلي اخلام يف اجلزائر تطور معّدل منو قطاع احملروقات ونسبة م(: 2-4اجلدول)
2014  . 

 معّدل النمو القطاعي نسبة املسامهة يف الناتج السنة
2001 33.9 -1.6 
2002 32.5 3.7 
2003 35.6 8.8 
2004 38.2 3.3 

 3.5 35.0 2004-2001متوسط الفرتة  
2005 45.1 5.8 
2006 45.6 -2.5 
2007 43.5 -0.9 
2008 45.3 -2.3 
2009 31.5 -8.0 

 1.6- 42.2 2009-2005متوسط الفرتة  
2010 34.9 -2.2 
2011 36.1 -3.3 
2012 32.9 -3.4 
2013 29.8 -6.0 
2014 27.0 -0.6 

 -3.1 32.1 2014-2010متوسط الفرتة  

 : املصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2005-

2010-2016  

         
ُ
والذي جتاوز يف الناتج الّداخلي اخلام  قطاع احملروقات هعترب الذي يشّكلعلى اعتبار احلجم النسيب امل

للتذبذب يف أداء قطاع فمن الطبيعي أن يكون ، 2014-2001كمتوسط سنوي خالل الفرتة  36.5%
 ،(2-4( و)1-4مقارنة معطيات اجلدولني )، ومن خالل وايت منو الناتجتلغ األثر على مساحملروقات اب

حيث بلغ معّدل منو قطاع  2003سنة  يفيتبنّي جليا  حجم هذا األثر، فعلى سبيل املثال، نالحظ أنّه و 
(، يف حني أنّه ومع تراجع %7.2) سّجل منو الناتج الّداخلي اخلام أعلى مستوايته،  %8.8احملروقات 

هي ج الّداخلي اخلام الت منو الناتأخذت معدّ ، 2006معّدالت منو قطاع احملروقات إبتداءا من سنة 
سّجل فيها القطاع أسوء أداء وهي ذات السنة اليت ، 2009منحى تنازيل بلغ أدىن مستوايته سنة األخرى 

معّدل منو الناتج أدانه نعرض تطّور ( 1-4)من خالل الشكل  .2014-2001خالل الفرتة  (%8.0-)له 
 .2014-2001الّداخلي اخلام وتطور معّدل منو قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة  
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يف اجلزائر خالل الفرتة  وتطور معّدل منو قطاع  احملروقات تطور معّدل منو الناتج الّداخلي اخلام مقارنة   :(1-4الشكل )
2001-2014. 

 

 . (2-4و )  (1-4) ني ابإلعتماد على بياانت اجلدول  باحثمن إعداد ال  املصدر: 
 قطاع اخلدمات:   .1-1-2

أييت قطاع اخلدمات يف اجلزائر يف املرتبة الثانية بعد قطاع احملروقات من حيث مسامهته يف خلق             
خالل الفرتة  %27.5احمللي اخلام فاقت النسبة املتوسطة ملسامهة القطاع يف تشكيل الناتج الثروة، إذ 

يف مقابل  %40( جتاوزت هذه النسبة 2014، مع مالحظة أنّه خالل السنة األخرية )2001-2014
 ؛قطاع اخلدمات خالل فرتة الّدراسةريع الذي حققه  لقطاع احملروقات، هذه النسب توحي ابلنمو السّ  27%

بلغ  ، حيث2014-2001(، ترسم صورة واضحة عن منو هذا القطاع خالل الفرتة 3-4بياانت اجلدول )
  .غري السوقةللخدمات   %4.7قة و  للخدمات املسوّ   ابلنسبة %6.7  القطاع  معّدل منو

خالل فرتة الّدراسة ترجع ابألساس إىل اخلدمات املسّوقة إّن الدينامكية اإلجيابية اليت سّجلها قطاع         
مليون  9.173مرّات منتقلة من  ةدمات اليت تضاعفت قيمتها بنحو ستالنمو املطّرد لواردات السلع واخل

منو يف الواردات حّفز املتزايد هذا النمو ، 12014مليون دوالر سنة  58.580إىل  2000دوالر سنة 
من جمموع املؤسسات املنشأة خالل سنة   %56اليت شّكلت ما نسبته  نشاط مؤسسات خدمات التوزيعو 

 لوحدها. 2008
بدور كبري يف صياغة نسب النمو اإلجيابية اليت  واإلتصاالت يف سياق متصل، ساهم قطاع النقل         

خالل املدى الزمين  %6.6حيث منى هذا القطاع مبعّدل سنوي فاق يف املتوسط  حققها قطاع اخلدمات،
مليار  1559.3مليار دينار إىل  275.9القيمة املضافة للقطاع من  حيث انتقل إمجايل، 2000-2014

 وحسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ،السياق. يف ذات 2دينار خالل نفس الفرتة
(ANDI فقد بلغ عدد مشاريع ) فيما تشري  ، 2013-2002مشروع خالل الفرتة  29145قطاع النقل

عدد مشرتكي شبكة أّن  والرقمنة وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجياتإحصائيات 
 

 .2017، سبتمرب 2، ملحق خمطط عمل احلكومة مصاحل الوزير األّول، 1

2 Ons,  les comptes économiques en volume de 2000 à 2015 , n° 751, pp 11-14. 
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 49 ليتجاوز، 2012 سنة  37.527.703إىل  2000مشرتك ّناية العام  18000 اهلاتف النقال إنتقل من
 .2016مليون مشرتك سنة  

ة العمومية فقد منى هذا ة والذي هتيمن عليه خدمات اإلدار قبقطاع اخلدمات غري املسوّ فيما يتصل         
اجلدير ابإلشارة هنا هو أّن ، 2014-2001خالل الفرتة  %4.7القطاع مبعّدل سنوي بلغ يف املتوسط 

)مقابل  %5.7حيث بلغت يف املتوسط  2009-2005 أعلى نسب منو القطاع مّت تسجيلها خالل الفرتة
إىل  2005سنة  %3.7منتقلة من  ،(على التوايل 2014-2010و 2004-2001 للفرتتني  %4.7و  3.4
 2008-2006منت خالل املدى الزمين وه أيضا إىل أّن نفقات اإلدارة العمومية ن  ، ن ُ 2009سنة  7.0%

ؤّشر على عالقة طردية قوية بني منو قطاع اخلدمات اإلدارية ومنو اإلنفاق العام يُ  ، وهو ما%37أبكثر من 
 على هذا القطاع.

-2001خالل الفرتة  يف اجلزائر تّطور معّدل منو قطاع اخلدمات ونسبة مسامهته يف الناتج الّداخلي اخلام  (:3-4اجلدول)
2014. 

نسبة املسامهة يف  السنة
 الناتج

ل منو قطاع اخلدمات معدّ  قةمعّدل منو قطاع اخلدمات املسوّ 
 غري املسوقة 

2001 33.5 3.8 2.0 
2002 33.7 5.3 3.0 
2003 32.0 4.2 4.5 
2004 31.0 7.7 4.0 

 3.4 5.2 32.5 2004-2001متوسط الفرتة  
2005 27.9 5.6 3.7 
2006 27.9 6.5 3.1 
2007 29.6 6.8 6.5 
2008 29.5 7.8 8.4 
2009 36.7 8.8 7.0 

 5.7 7.1 30.3 2009-2005متوسط الفرتة  
2010  34.8 7.3 5.7 
2011 36.1 7.1 5.4 
2012 37.0 6.4 4.1 
2013 38.3 8.5 3.9 
2014  40.2 8.1 4.4 

 4.7 7.5 37.3 2014-2010متوسط الفرتة  

 : املصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapport annuel 

2005-2010-2016  

- Ons, les comptes économiques en volume de 2000 à 2012, données statistiques, 

n°648. 
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 قطاع الصناعة: .1-1-3
لإلستثمارت غري اإلنتاجية أمهية ابلغة  2014-2001للفرتة  اإلنعاش اإلقتصاديأولت برامج         

والقطاع  ، واحتلت الصناعةتنمية رأس املال اإلجتماعياخلدمات العامة و السيما يف جمال البنية التحتية و 
، ابلنتيجة كان أداء قطاع الصناعة متواضعا خالل هذه مكانة أقل يف سلم أولوايت تلك الربامج اإلنتاجي

لقد بلغت نسبة  الفرتة إن من حيث مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام أو من حيث معّدالت منو القطاع.
وهبذه النسبة املتواضعة تكون  ،الّدراسة فرتةخالل  %5.5مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج الّداخلي اخلام 

 من جهة أخرى .اجلزائر خالل هذه الفرتة يف إمجايل الناتج احمللي الصناعة من أضعف القطاعات مسامهة  
ولعب القطاع الصناعي ، يف املتوسط  %4.2تشري البياانت املتاحة أّن معّدل منو القطاع كان يف حدود 

، يرسم صورة واضحة عن معّدل منو قطاع الصناعة اجلدول أدانه ؛هذه النسبة يف بلوغ كرباخلاص الّدور األ
 .2014-2001)القطاع العمومي والقطاع اخلاص( ونسبة مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة 

خالل الفرتة   : تطور نسبة مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج الداخلي اخلام ومعّدل منو القطاع يف اجلزائر(4-4اجلدول )
2001-2014. 

 ( %معّدل النمو القطاعي ) (%نسبة مسامهة القطاع يف الناتج الداخلي اخلام ) السنوات 
2001 7.3 5.1 
2002 7.2 4.7 
2003 6.5 2.4 
2004 6.0 2.8 

 3.7 6.7 2004-2001متوسط الفرتة  
2005 5.2 3.4 
2006 5.2 3.5 
2007 5.1 3 
2008 4.7 6.2 
2009 5.3 8.5 

 4.9 5.1 2009-2005متوسط الفرتة  
2010 5.1 3.4 
2011 4.6 3.9 
2012 4.5 5.1 
2013 4.6 4.0 
2014 4.9 4.0 

 4.0 4.7 2014-2010متوسط الفرتة  

 : املصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels 

2005-2010-2016 . 
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.2014-2001تطور معّدل منو قطاع الصناعة يف اجلزائر خالل الفرتة    (:2-4) الشكل  

 
(. 4-4ابإلعتماد على بياانت اجلدول )  باحثال: من إعداد املصدر  

( يربزان إستقرار معّدل منو قطاع الصناعة خالل الفرتة 2-4( والشكل)4-4معطيات اجلدول )         
إنتقل معّدل حيث    2009و  2008  سنيت  إبستثناء، %2.4 و 5.1ضمن جمال يرتاوح بني   ،2001-2014

قطاعات صناعة احلديد والصلب لنمو اإلجيايب لخاصة اب مدفوعا   %8.5إىل  %6.2من القطاع  منو
والكهرابئية والصناعات الكيميائية، وأيضا حتت أتثري األداء اجليد لقطاعات الطاقة واإلنشاءات امليكانيكية 

مع ذلك يبقى أداء قطاع الصناعة هو األضعف من بني القطاعات األخرى )حمروقات،  واملياه واملناجم.
 ة يف خلق الثروة خالل فرتة الّدراسة.خدمات، بناء وأشغال عمومية وفالحة( املسامهِّ 

 سياق ذي صلة، معّدالت النمو املتواضعة السابق اإلشارة إليها، واليت تنم عن ضعف إستجابة يف          
املتاحة األرقام  هذا القطاع بفروعه املختلفة لربامج اإلستثمار العمومي املنفذة خالل هذه الفرتة، تفاقمها

ث منت واردات اجلزائر من دخالت وخمرجات القطاع الصناعي، حياملتعّلقة مبعن تطور التجارة اخلارجية 
-2002سنواي خالل الفرتة  %13.8السلع الوسيطية )منتجات خام ومواد أولية( ومعّدات صناعية بنحو 

، 2014مليون دينار سنة  2715482.2إىل  2002مليون دينار العام  352501.7منتقلة من ، 2014
مليون دينار إىل  49670.4من خالل نفس الفرتة  ابملقابل إنتقلت صادرات اجلزائر من نفس السلع 

 67مليون دينار، مع تسجيل تراجع حاد يف قيمة صادرات املعّدات الصناعية أبكثر من  180943.2
 .مليون دينار خالل نفس الفرتة 1305.6مليون دينار إىل    4016.9نقطة مئوية، منتقلة من  

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

عةمعّدل نمو قطاع الصنا



 الفصل الرّابع........  برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2001-2014: طبيعة اإلجنازات. 
 

202 
 

 )مليون دينار جزائري(.   2014-2002 تطور واردات وصادرات القطاع الصناعي يف اجلزائر خالل الفرتة   (:3-4الشكل)

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- ONS, activité industrielle –année 2012,  collections statistiques, n°180, p 36. 

- ONS, activité industrielle –année 2014,  collections statistiques, n°193, p 42. 

أداء القطاع  ز بنييّ ، منُ 2014-2001من أجل حتليل أداء القطاع الصناعي يف اجلزائر خالل الفرتة 
 اع الصناعي اخلاص:الصناعي العام والقط

 القطاع الصناعي العام:    .1-1-3-1
فيما يتصل  ، السيما((4-4وغري مستقر )انظر الشكل) كان متواضعاالقطاع الصناعي العام   منو        

أّن متوسط معّدل منو  بدليل، خالل فرتة الّدراسة ضعيفاها ؤ داأ اليت كان ابلصناعات املعملية والتحويلية 
 له قيمةمسّجال أدىن  %0.3-يف حدود سالبا  و كان  2014-2001خالل املدى الزمين  قطاعهذا ال

يف التفصيل، سجلت أغلب فروع الصناعات التحويلية واملعملية  .%4.5- تبلغ 2005سنة خالل 
على غرار قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج واخلشب اليت منت مبعّدالت سنوية معّدالت منو سالبة، 
األداء السليب لقطاع الصناعات هذا  ،على التوايل %3.5-و  %6.0-، %5.2-بلغت يف املتوسط 

تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي هلذه الصناعات، حيث تراجع  على إنعكس سلبا  املعملية والتحويلية العامة 
 50.4 إىل 65.2منتقال من ، 2014-2002هذا األخري بنحو مخسة عشر نقطة خالل املدى الزمين 

 .يف املتوسط %1.8-انهز  مبعّدل تغري سنوي  
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 . 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة   تطور معّدل منو القطاع الصناعي العام  :( 4-4)الشكل 

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapports annuels 

2005-2010-2016  

- Ons,  activité industrielle- 2005- 2015, série statistiques économiques n°89, novembre 

2016 

خالل فرتة الّدراسة يفّسر يف جانب منه العام قطاع الصناعة معّدالت النمو املتواضعة اليت سّجلها          
إضافة إىل مجود اجلهاز اإلنتاجي وإخنفاض مرونته وعدم إستجابته للطلب اإلضايف املتولد عن التوسع يف  -

، بضعف معّدل إستخدام القدرات اإلنتاجية املتاحة، حيث أّن هذا األخري مل يتعد مستوى -اإلنفاق العام
وهو ما يؤّشر ، ارج احملروقاتابلنسبة للصناعات خ %481ابلنسبة للصناعات املعملية والتحويلية، و 47%

للطلب اإلضايف املتولد عن مبا فيه من طاقات عاطلة على عدم إستجابة القطاع الصناعي العام 
 اإلستثمارات العمومية اليت مّت إعماهلا خالل فرتة الّدراسة.

 صناعي اخلاص:القطاع ال    .1-1-3-2
سّجل القطاع فروع القطاع الصناعي العام، ب لأغيف مقابل معّدالت النمو السلبية اليت حققتها   

ابلنتيجة ، الفرتةنفس خالل كمتوسط  %3 انهزتإجيابية متواضعة لكنها معّدالت منو  الصناعي اخلاص
اإلنتاج الصناعي اخلام للقطاع اخلاص بشكل ملحوظ ومبعّدالت فاقت تلك اليت حققها القطاع العام تطّور 

مليار دينار إىل  403.2من  حيث انتقل، ((5-4)انظر الشكل ) 2014-2002خالل املدى الزمين 
نشأة يف ايف ذات السياق مليار دينار،  1204.3

ُ
من  الصناعي اخلاص لقطاعانتقلت القيمة املضافة امل

   .%11مليار دينار خالل نفس الفرتة، أي مبعّدل منو سنوي فاق   450.5مليار دينار إىل    116.4

 
 أنظر:1

 -ONS, activité industrielle –année 2012-, collections statistiques, n°180, p 24. 

- ONS, activité industrielle –année 2014-, collections statistiques, n°193, p 28  
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)مليون   2014-2002تطور اإلنتاج الصناعي اخلام للقطاعني العام واخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة   :( 5-4)الشكل 
 دينار(. 

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- ONS, activité industrielle –année 2012-,collections statistiques, n°180, p 24. 

- ONS, activité industrielle –année 2014-,collections statistiques, n°193, p 28.  

إّن أداء القطاع الصناعي اخلاص الذي كان أفضل من أداء القطاع العام بدليل املؤّشرات السابق          
، بني اإلستثمار العام واإلستثمار اخلاص يف القطاع الصناعي تناوهلا، يعّد مؤشرا على إخنفاض أثر اإلزاحة

العمومي، حيث أّن جلوء  ستثمارإىل مصدر متويل برامج اإلمن جهة والسبب الرئيسي يف ذلك يرجع 
يف متويل مشاريعها،  -يف ظل وفرهتا– السلطات العمومية إىل املوارد املالية املتأتية عن قطاع احملروقات

بني القطاع العام والقطاع اخلاص على املعروض من رأس املال اإلستثماري الذي توفره أضعف املنافسة 
إىل تركيز برامج اإلستثمار العمومي على قطاعات البنية التحية وتنمية رأس املال  ،، ومن جهة أخرىالبنوك

ة لرتقية تشري بياانت الوكالة الوطنيسياق، هذا ال، يف على حساب القطاعات اإلنتاجية اإلجتماعي
-2002خالل املدى الزمين صرّح هبا من املشاريع املنشأة وامل %98.8، إىل أّن (ANDI)اإلستثمار  

  ما في، %1.1يف حني مل تتعّد مسامهة القطاع العام يف هذا اجملال  ،اتبعة للقطاع اخلاصكانت   2015
 .%0.1خاص( ما نسبته  -شّكلت مشاريع القطاع املختلط )عمومي

 

 . 2015-2002عدد املشاريع املصرّح هبا يف اجلزائر حسب القطاع القانوين خالل الفرتة  (: 6-4)الشكل 
 

 

 .6201-03-24اتريخ اإلّطالع: ،  http://www.andi.dz: الوكالة الوطنية لرتقية اإلستثمار املصدر:   
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 قطاع البناء واألشغال العمومية: .1-1-4
مّت  2014-2001كما سبقت اإلشارة إليه، فإّن األولوية ضمن برامج اإلستثمار العمومي للفرتة         

ابلنتيجة شهدت ، اإلقتصادية واإلجتماعية وتطوير البنية التحتية منحها لتنمية رأس املال اإلجتماعي
نذكر هنا  ، 2014-2001 مطّرد على طول الفرتة بشكل   منوا   اإلعتمادات املالية اليت مّت رصدها هلذا الغرض

كك حديدية، هياكل قطاع البنية التحتية اإلقتصادية واإلدارية )طرق، مطارات، موانئ، سجتهيز أّن نفقات 
، 2014مليار دينار العام  817.94إىل  2006مليار دينار سنة  358.03..( إنتقلت من قاعدية إدارية.

) الصحة، الشباب  اإلجتماعية والثقافيةقطاع البنية التحتية اخلاصة بانتقلت إعتمادت التجهيز  كما
، يضاف إىل 1مليار دينار 112.8مليار دينار إىل  44.76خالل نفس الفرتة من  والرايضة، الثقافة...(

وّجهت يف معظمها إىل تنمية وتطوير البىن هذه املبالغ اإلعتمادات بعنوان العمليات برأس املال واليت 
 التحتية.

مبا فيه  جتاوز متوسط معّدل منو قطاع البناء واألشغال العمومية ،2014-2001خالل املدى الزمين          
ليحقق بذلك قطاع البناء واألشغال العمومية أعلى معّدالت النمو ، %8.8 نفطقطاع الاألشغال املرتبطة ب

منو حققه  مستوىأعلى  خالل هذه الفرتة من بني القطاعات املسامهة يف تكوين الناتج الّداخلي اخلام،
نفقات الذي عرفته نمو ال النسبة،وساهم يف بلوغ هذه  ،%13 بنسبة بلغت 2006القطاع كان سنة 
مقارنة  %26، أي مبعّدل منو قدره مليار دينار 1015.1خالل هذه السنة حيث بلغت التجهيز العمومي 

بني منو نفقات التجهيز العمومي باط طردي قوي تمليار دينار(، وهو مايّؤشر إىل إر  806.9) 2005ابلعام 
  العمومية.منو قطاع البناء واألشغال  و 

خالل فرتة  %8.6بلغت النسبة املتوسطة ملسامهة القطاع يف الناتج الّداخلي اخلام يف سياق متصل         
( من برانمج إستثماري إىل آخر، منتقلة من 5-4بينه معطيات اجلدول )تومنت هذه النسبة كما الّدراسة، 

كموسط   %9.1مث إىل  2009-2005خالل الفرتة  %8.7إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة   7.7%
قطاع البناء واألشغال بذلك ليكون ، 2014-2010خالل فرتة إعمال برانمج توطيد النمو اإلقتصادي 

 اخلدمات ،احملروقات الناتج الّداخلي اخلام بعد قطاعات  القطاعات مسامهة يف تكوينأكرب رابعالعمومية 
 . والزراعة

 
 
 

 
 (.DGT) وزارة املالية، املديرية العامة للخزينة  1
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تطور نسبة مسامهة قطاع البناء واألشغال العمومية يف الناتج الداخلي ومعّدل منو القطاع يف اجلزائر    :(5-4)اجلدول 
 .2014-2001خالل الفرتة  

 السنة  ) %نسبة املسامهة يف الناتج الّداخلي اخلام ( ( %معّدل النمو )
5.2 5.4 2001 

10.3 9.0 2002 
5.6 8.4 2003 
9.4 8.2 204 
2004-2001متوسط الفرتة  7.7 7.6  
9.8 7.4 2005 

13.0 7.9 2006 
8.9 8.8 2007 
8.7 8.7 2008 
8.5 11.1 2009 
2009-2005متوسط الفرتة  8.7 9.8  
8.9 10.5 2010 
5.2 9.2 2011 
8.2 9.3 2012 
6.8 9.8 2013 
6.8 6.8 2014 

27. 2014-2010متوسط الفرتة  9.1   
 املصدر: 

- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 

2005-2010-2016.  

- Ons, les comptes économiques en volume de 2000 à 2012 , données statistiques, 

n°648. 

نسبة مسامهته يف الناتج اليت حققها قطاع البناء واألشغال العمومية من حيث اإلجيابية ؤشرات امل          
 تعكسها على أرض الواقع األرقام، 2014-2001خالل الفرتة احملققة النمو القطاعي  توكذا معّدال

( يرسم صورة عن تطور هذه 6-4ر البىن التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية، واجلدول )املتعلقة بتطوّ  الكّمية
 .2017-2000األرقام خالل املدى الزمين  
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تطور األرقام املتعلقة ببعض البىن التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية يف اجلزائر خالل الفرتة   (:6-4اجلدول )
2000-2017. 

 2017-2000املنجز خالل الفرتة  2017سنة  2000سنة  البنية التحتية 
 : طرق

 والئية، بلدية وطنية،  -
 غرب – قر الطريق السيار ش -
 الطرق اإلجتنابية والسريعة  -

 
 كلم  104450

         - 
 

- 

 
 كلم  124196

 كلم  1123
 

 كلم  3348

 
 كلم   22746

 كلم  1132
 

 كلم  3348
 ملك  2200 كلم  4000 كلم  1800 سكة حديدية 
 101 331 230  املستشفيات

 53 106 53 اجلامعات  
 384 386 02 املكتبات
 37 81 44  السدود

 3585572 - - عدد السكنات املسّلمة 
 75 159 54 معاهد التكوين املهين
 341 798 457 مراكز التكوين املهين 

 384 386 02 املتاحف 
 3758613 5270645 1312032 السكنات املوصولة ابلغاز الطبيعي

 5366745 9135713 3768968 السكنات املوصولة ابلكهرابء
 . 2017، سبتمرب 01، ملحق خمطط عمل احلكومة  مصاحل الوزير األول،املصدر: 

 قطاع الفالحة:   .1-1-5
قالع إ إحداثمن أجل  2014-2001ُعّول عليها كثريا  خالل الفرتة اليت  من بني القطاعات         

إستعرضنا يف حماور سابقة  ؛قطاع الفالحة ،وختفيف حّدة تبعية عملية التنمية لقطاع احملروقات، إقتصادي
إن من حيث اإلعتمادات املالية اليت مّت رصدها  خالل هذه الفرتة به الفالحة اجلهد التنموي الذي ُخصَّت

مّث املخطط الوطين للتنمية الفالحية ضمن  مّت تسطريهااملرافقة واليت  أو من حيث السياسات ،للقطاع
   .سياسة التجديد الريفياتليا     للتنمية الفالحية والريفية واملخطط الوطين 

، تؤّشر إىل عدم إستجابة 2014-2001املتاحة عن أداء قطاع الفالحة خالل الفرتة  البياانت           
 القطاع للجهد التنموي السابق اإلشارة إليه، بدليل عدم إستقرار معّدل منو القطاع على طول فرتة الّدراسة

خالل  1.3-تراجع معّدل النمو إىل  2001املسجلة خالل سنة  %13.2، فمن ((7-4)انظر الشكل )
وهو اثين أعلى معّدل منو ، %19.7ويبلغ  2003ليعاود اإلنتعاش مرّة أخرى خالل سنة  ،السنة املوالية 

، ويرجع الفضل يف %20.0والذي بلغ  2009يسّجله القطاع خالل هذه الفرتة بعد ذلك املسّجل سنة 
مليون طن  5.3 إىل 2008مليون طن سنة  1.8بلوغ هذه النسبة إىل شعبة احلبوب اليت ارتفع انتاجها من 
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( مبعّدل منو قدره  2008أي سنة سنة من ذلك )يف حنّي سّجل القطاع أقوى تراجع له قبل ، 20091سنة 
تباط القوي للقطاع ابلعوامل املناخية عّدم اإلستقرار يف معّدل منو قطاع الفالحة يوحي ابإلر  . 5.3%-

 للتساقطات املطرية.  ابخلصوص  وتبعيته
( إىل أّن نسبة مسامهة قطاع الفالحة يف الناتج 7-4، تشري معطيات اجلدول )ذات السياقيف           

كأدىن مستوى هلا  %6.4الّداخلي اخلام خالل نفس الفرتة شهدت نوعا من اإلستقرار، إذ تراوحت بني 
هذا اإلستقرار جعل من قطاع الفالحة اثلث أكرب  .2010كأعلى مستوى هلا العام  %10و 2008سنة 

  .%8.7فاقت  بنسبة متوسطة   2014-2001القطاعات مسامهة يف الناتج الّداخلي اخلام خالل الفرتة  

تطور نسبة مسامهة قطاع الفالحة يف الناتج الّداخلي اخلام ومعّدل النمو القطاعي خالل  : (7-4) اجلدول
 .2014-2001الفرتة  

 السنة (%نسبة مسامهة القطاع يف الناتج ) ( %معّدل النمو القطاعي )
13.2 9.7 2001 

-1.3  9.2 2002 
19.7 9.7 2003 

3.1 9.4 2004 
2004-2001متوسط الفرتة   9.5 8.7  
1.9 7.6 2005 
4.9 7.5 2006 
5.0 7.5 2007 

-5.3  6.4 2008 
20.0 9.3 2009 
2009-5200متوسط الفرتة   7.7 5.3  
4.9 8.5 2010 

11.6 8.1 2011 
7.2 9.0 2012 
8.2 9.9 2013 
2.5 10.0 2014 
2014-2010متوسط الفرتة   9.1 6.9  

 : املصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 

2005-2010-2016.  

- Ons, les comptes économiques en volume de 2000 à 2012, données statistiques, 

n°648. 

 

 

 
1 Banque d’Algérie ,  évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuelle 2009, juillet 

2010, p 38. 



 الفصل الرّابع........  برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2001-2014: طبيعة اإلجنازات. 
 

209 
 

 .2014-2001تطور معّدل منو قطاع الفالحة يف اجلزائر خالل الفرتة    (:7-4) الشكل

 

.( 7-4ابإلعتماد على معطيات اجلدول )  باحثمن إعداد ال  املصدر:   

يف اجلزائر خالل اإلقتصادي على النمو  اإلستثماريالعام اإلنفاق التحليل اإلحصائي ألثر  .1-2
 : 2014-2001الفرتة  

 منو  التحليل اإلقتصادي ألثر سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام على معّدالتمن أجل تدعيم نتائج           
يت حتليال  إحصائيا  هلذا األثر، تناول يف اآلن، 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة الناتج احملّلي اإلمجايل 

ري يف اجلزائر خالل اإلنفاق اإلستثماي بني الناتج احملّلي اإلمجايل و من خالل تقدير معادلة اإلرتباط اخلطّ 
 .2014-2001الفرتة  

 :تقدير معادلة اإلرتباط اخلّطي بني الناتج احمللي اإلمجايل واإلنفاق اإلستثماري  .1-2-1
نفاق اإلستثماري يف اإلو  اإلمجايل الناتج احمللي بنيتقدير معادلة االرتباط اخلطي للعالقة من أجل 

            :وفق مايليصياغة النموذج اخلطي   ننطلق من  ؛2014-2001اجلزائر خالل الفرتة  
PIBt = β

0
+ β

1
dept + et 

 حيث:

PIB: ؛متغري اتبع)داخلي(   ،الناتج احمللي اخلام 
Dep: ؛متغري مستقل)خارجي( االستثماري،  اإلنفاق 
β0: حد اثبت؛ 
β1:   ؛االحندارمعامل 
et: .حد اخلطأ 
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 اإلفرتاضني التاليني:وخنترب  
  0H:   اإلنفاق اإلستثماري و الناتج الّداخلي اخلام؛توجد عالقة بني  ال  
  1H:   بني اإلنفاق اإلستثماري و الناتج الّداخلي اخلامتوجد عالقة. 

حيث كانت  ،السابع اإلصدار  (EVIEWS)ربانمج ب مّتت اإلستعانة β0و β1إلجياد قيم املعامالت        
 :على النحو املوّضح أدانهالنتائج  

 

 

االستثماري  العمومي اإلنفاقثر لتغريات حجم أ وجود ، إىلشري النتائج اإلحصائية الواردة أعالهتُ 
 Prob) قدرها اخلطأ احتمالقيم استنادا إىل ؛ (PIB) اخلام احملليعلى الناتج  (Dep)احلقيقي

=0.0031β)،  احتمال اخلطأ نّ ألاحلد الثابت يعترب ذو معنوية إحصائية  أنّ كما ( =0.0000βProb   )

  .%5 أقل من

قل من أوهي ذات داللة إحصائية ( F=0.003)فيشر إحصائيةاحتمال  نّ فإمن جهة أخرى، 
  ( 01β: 0H=)نرفض فرضية العدم ومنه  ،التابع واملتغرّي فسر امل عالقة بني املتغرّي  دو هذا يعين وج ،5%

منو  على أثر )عالقة(اليت تنص على أن حجم اإلنفاق العمومي له  (01β: 1H≠) البديلة الفرضيةونقبل 
 الناتج احمللي اخلام.

)اإلنفاق  وجود عالقة طردية بني املتغريين اإلحصائية الواردة أعاله، ُتظهر كذلكالبياانت 
حيث أّن الزايدة يف حجم اإلنفاق  اإلستثماري كمتغرّي مستقل والناتج الّداخلي اخلام كمتغرّي اتبع(،

سياق ذات يف  ،دينار 2.7الناتج الّداخلي اخلام بنحو  ع دينار جزائري من شأّنا أن ترف 1اإلستثماري ب  
اليت تغريات الر يفسّ  اإلستثماري العمومي اإلنفاق نّ فإ  (2R)ومن خالل مالحظة قيمة معامل اإلحندار 

أما (، 2R =52.19%)معامل االحندار % 52.19 متوّسطة بلغت الناتج الوطين اخلام بنسبةتطرأ على 
التغرّيات يف الناتج الّداخلي اخلام تُعزى إىل عوامل أّن فهي ُتشري إىل  % 47.81والبالغة النسبة املتبقية 

ا قد أشران يف التحليل ؛ وكنّ مل يتم إدراجها يف النموذجعوامُل أخرى من غري اإلنفاق اإلستثماري، 
يف صياغة األرقام املتعّلقة ابلنمو اإلقتصادي  ا  مهمّ اإلقتصادي أعاله إىل أّن أداء قطاع احملروقات يلعب دورا  

 يف اجلزائر.

 

PIB = 2828.399  +  2.765 Dep 

       (0.000)           (0.003) 

N=14        R2=0.52     

DW=0.49 
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 :املربعات الصغرى  ةاختبار فرضيات النموذج اإلحصائي املقدر ابستخدام طريق .1-2-2
 ويكون ذلك من خالل:

  :الكشف عن االرتباط الذايت بني األخطاء  .1-2-2-1
 "، ربني واتسون اد"إحصائية  قيمة معاينة من خالل األخطاءالكشف عن اإلرتباط الّذايت بني ميكن 

( LD) قل من احلد األدىنأوهي   (،0.49w-D=) 0.49أّّنا تساوي إىل البياانت الواردة أعاله اليت تشري 

رتباط إنه يوجود وم ،1(  1.35LD=و uD 1.045=و   1K=حيث) %5عند  "داربني واتسن"إلحصائية 
داربني إختبار "من  أفضلوهو  (LM test)منر إىل اختبار  ،كد من ذلكأاالخطاء، وللتذايت موجب بني 

ختبار هذا اإل ،األعلىمن الدرجة  األخطاءرتباط الذايت بني كتشاف اإلقدرته على إمن حيث  "واتسن
                              العالقة التالية:  قياسقائم على  

    

 الفرضيتني التاليتني:إختبار  من خالل 

  0H:   1(0=  توجد عالقة بني البواقي والبواقي املبطاءة لفرتة واحدةال(p ؛ 
  1H: 1(0< ة لفرتة واحدةأتوجد عالقة بني البواقي والبواقي املبطp(  . 

 :كالتايل  اإلصدار السابع  eviews برانمج ابستخداموكانت نتائجه  

 نتائج الكشف عن اإلرتباط الّذايت بني األخطاء.  (: 8-4اجلدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 9.851650     Prob. F(1,11) 0.0094 

Obs*R-squared 6.614493     Prob. Chi-Square(1) 0.0101 

     
 .(Eviews 7)  برانمج ابستخدام  باحثمن إعداد ال  املصدر:      

فرضية الهذا يعين قبول و  ،%5من  قلأفيشر هو  (0.0094) إحصائيةاحتمال  أنتبني لنا  النتائج
 ."داربني واتسن"البديلة، وابلتايل يوجد ارتباط بني حدود األخطاء وهذا يؤكد صحة إحصائية  

 (: P1̂) سبق يتطلب األمر حساب معامل االرتباط يف ضوء ما

 
1 - K ،عدد المتغيرات المستقلة:uDوLD قيم مستخرجة من جدول داربين واتسون باعتبار أن :n=14 
 

Et = p0 + p1Et−1 + ut 
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P1̂ = 1 −
DW

2
= 1 − (

0.49

2
) = 0.755 

عتماد على ، لذا ال ميكن اإل0.755بني األخطاء العشوائية يساوي  طرتبامعامل اإل نّ أوهذا يعين          
النتائج كانت جيدة ومطابقة النظرية   ، ابلرغم من أنّ أعاله حندارالنتائج املتحصل عليها من دالة اإل

وللتخلص من هذه املشكلة ميكن إتباع طرق  ؛االقتصادية، وابلتايل وجب إزالة مشكلة الذايت لألخطاء
 سنستخدم طريقة إدخال متغري جديد وهو إبطاء املتغري التابع إىل النموذج واعتباره متغريا   من بينهاخمتلفة، 

 :، وفق مايليمستقال إضافيا

 

 وابعادة تقدير النموذج كانت النتائج على النحو األيت:

 

 

ج كمتغري مستقل؛ أدى ذ ىل النمو إ (PIBt−1)نه إبدخال إبطاء املتغري التابع أح النتائج السابقة وضّ تُ 
كما أن احتمال اخلطأ إلحصائية فيشر يؤكد معنوية النموذج  ، %99.3إىل ارتفاع قيمة معامل التحديد إىل 

االستثماري ، غري أن احلد الثابت ومعامل اإلنفاق %5معامل الناتج احمللي املبطأ معنوي عند و ككل، 
 أصبحا غري معنواين.

 :نا سنتوصل إىل أنّ فإنّ   ،اجلديدة  نتائجوإبعادة حتليل األخطاء العشوائية وإعادة احلساابت وفق ال        

D-W=2.42 

مع وجود متغريين مستقلني،  13درجة احلرية تصبح  نّ إف 13إىل  ومبا أّن عدد املشاهدات اخنفض
 مها على التوايل:  "داربني واتسن"حصائية  األقصى إلو األدىن    يناحلد يكون  ابلتايل  و 

DL = 0.861, Du = 1.562 

وابلتايل هذا يقضي  ،(Du-4قل من القيمة )أا ( جند أّنّ 2.42عند مقارنة قيمة داربني واتسون )و 
 .(0H)  بني البواقي العشوائية وبذلك نقبل فرض العدمذايت  بعدم وجود ارتباط  

 

PIB = 172.605  +  0.191 Dep   +1.023 PIB(-1) 

(0.158)           (0.207)       (0.000) 

N=14        R2=0.993     DW=2.42 

PIBt = β0 + β1dept + β2PIBt−1 + et 
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 مشكلة ثبات التباين:   .1-2-2-2
و مربع البواقي املبطأة  ،اتبع  يتم ذلك بتقدير املعادلة اليت تدرس العالقة بني مربع البواقي كمتغري

 ختبار الفرضيتني التاليتني:وذلك عرب إكمتغري مستقل،    لفرتة واحدة
    0H  :ثبات التباين؛ 
   1H:  .عدم ثبات التباين 

كانت على النحو الذي يظهر  (ARCH test) بعد اإلعتماد على إختبار املتحصل عليها والنتائج
 :أدانه

 . (ARCH) نتائج إختبار   (: 9-4اجلدول )
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.210919     Prob. F(1,11) 0.6550 

Obs*R-squared 0.244578     Prob. Chi-Square(1) 0.6209 

     
 .(Eviews 7)  برانمج ابستخدام  باحثمن إعداد ال  املصدر:      

  ،(0H) فرض العدم قبول قودان إىل فهذا ي %5من  ( أكرب0.6550) مبا أن احتمالية فيشر و
 يعين صحة ثبات التباين.  ما، (1H)  الفرض البديل  ورفض

 التوزيع الطبيعي للبواقي:     .1-2-2-3
ختبار هذا اإل أنّ  وهنا ننّوه إىل  ،ملعرفة منط توزيع البواقي (jarque-bera)نستخدم إحصائية   

يستخدم يف العينات الكبرية احلجم، رغم ذلك حناول استعماهلا يف دراستنا للتعرف على منط توزيع البواقي،  
 ويتم اختبار الفرضيتني التاليتني:

  0H: بواقي معادلة االحندار موزعة توزيعا طبيعيا؛ 
  1H: .بواقي معادلة االحندار غري موزعة توزيعا طبيعيا  

 حنصل على النتائج التالية: (eviews) برانمج  ابستعمال  دائما  و 
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 . التوزيع البياين للبواقي (:8-4شكل)ال

 
 .(Eviews 7)  برانمج ابستخدام  باحثمن إعداد ال  املصدر: 

من  كربأ (Prob jarque bera)" بريا–جارك " حتمال إحصائيةإ أنّ شري نتائج فحص االختبار تُ         
 البواقي موزعة توزيعا طبيعيا.  نّ أفرض العدم ومنه نقول  هذا يدل على قبول  و  %5 مستوى املعنوية

 : 2014-2001  الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  تشغيلال  علىبرامج اإلنعاش اإلقتصادي   أثر  -املبحث الثاين
( 2000سنة  %29.5)األلفية الثالثة شّكلت معّدالت البطالة املرتفعة املسجلة يف اجلزائر مع بداية           

عند  معّدالهتاضبط اهرة و ظتفاقم هذه ال احلد من كانالتنمية، من أجل ذلك  حتدايت واحدا  من أهم 
  ،مستوايت مقبولة

ُ
، من 2014-2001علنة لربامج اإلستثمار العمومي خالل الفرتة أحد األهداف امل

عد واحدة من أدوات السياسة اإلقتصادية اليت تتيح إمكانية رفع مستوى منطلق أّن برامج اإلنفاق العام تُ 
 التشغيل وابلتايل احلد من تفاقم ظاهرة البطالة.

على التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلقتصاديبرامج اإلنعاش التحليل اإلقتصادي ألثر  .2-1
2001-2004 . 

حيث عن التشغيل يف اجلزائر، تؤّكد تراجع معّدل البطالة على طول فرتة الّدراسة،  املتاحةالبياانت          
 2006-2001، اجلدير ابملالحظة هو أّن الفرتة  2014العام    %10.6  إىل  2001سنة    %27.3من  انتقل  

، لتستقر %12.3 إىل % 27.3نقطة مئوية، منتقلة من  15تراجعا  حادا  ملعّدالت البطالة بواقع شهدت 
أثر إجيايب وجود الفرتة، األمر الذي يّؤشر إىل سنوات لبقية  %12دون بعدها عند مستوى يرتاوح 

على التشغيل يف  2004-2001السيما منها برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي   لإلستثمارات العمومية
-2001( يعرض تطور املؤّشرات املرتبطة ابلتشغيل يف اجلزائر خالل املدى الزمين 10-4اجلزائر؛ اجلدول )

2014. 
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 . 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  تشغيل : تطّور أهم املؤّشرات املتعلقة ابل ( 10-4اجلدول)
القوة النشطة )ابآلالف  السنوات 

 نسمة( 
معّدل البطالة  ( %معّدل التشغيل  ) مستوى التشغيل )ابآلالف نسمة( 

(% ) 
2001 9075 6597 72.7 27.3 
2002 9305 6917 74.3 25.7 
2003 9540 7278 76.3 23.7 
2004 9780 8051 82.3 17.4 
2005 10027 8497 84.7 15.3 
2006 10267 9002 87.7 12.3 
2007 10514 9269 88.1 11.9 
2008 10801 9581 88.7 11.3 
2009 10544 9478 89.9 10.1 
2010 10812 9736 90.0 10.0 
2011 10661 9599 90.0 10.0 
2012 11423 10170 89.0 11.0 
2013 11964 10788 90.1 9.9 
2014 11453 10239 89.4 10.6 
 املصدر: 

- Ons, rétrospective  statistique 1962-2011, édition 2013, p 268. 

شري البياانت املتاحة واملتعلقة بتوزيع القوة العاملة )خارج قطاع الزراعة( يف اجلزائر خالل ، تُ قطاعيا             
قة والتجارة إضافة إىل قطاع البناء ، إىل أّن قطاعات اإلدارة واخلدمات املسوّ 2014-2001املدى الزمين 

رات العمومية املنفذة خالل إجيابية لإلستثماأكثر واألشغال العمومية وهي القطاعات اليت كانت إستجابتها 
حيث شّكلت القوة  ، كانت أكثر القطاعات إستقطااب  لأليدي العاملةكما سبقت اإلشارة إليه  هذه الفرتة

، وهو ما من جمموع القوة العاملة خالل هذه الفرتة %70العاملة املنتسبة هلذه القطاعات يف املتوسط حنو 
   .(9-4)  يربزه الشكل

، هو أنه من بني القطاعات األكثر إستقطااب لأليدي العاملة، حيتل قطاع جتدر اإلشارة إليه أيضا  ما           
اإلدارة الصدارة، وتتجلى أمهية هذا القطاع يف صياغة األرقام املتعلقة ابلتشغيل يف اجلزائر من خالل تتبع 

مليار  810.7إىل  2001مليار دينار سنة  453.4اليت انتقلت من اإلدارية، و  تطور كتلة املرتبات واألجور
من إمجايل كتلة  %46.7 مرتبات وأجور اإلدارة العامة ما نسبته وخالل هذه الفرتة مثلت، 2007سنة 

السيما بعد مراجعة  – منت كتلة املرتبات واألجور اإلدارية بشكل مطّرد 2008األجور؛ إبتداءا من العام 
مليار  1098.4حيث إنتقلت من  -أبثر رجعي 2012سنة  القوانني األساسية ملنتسيب الوظيف العمومي



 الفصل الرّابع........  برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2001-2014: طبيعة اإلجنازات. 
 

216 
 

،  20111مليار دينار سنة  2414.3إىل ( من كتلة املرتبات %51.36أي ما يعادل ) 2008دينار سنة 
 هلذه السنة.من الكتلة اإلمجالية للمرتبات واألجور   %63.23وهو ما ميثل  

 .2014-2001  : تطور توزيع القوة العاملة حسب القطاعات خارج الزراعة يف اجلزائر خالل الفرتة(9-4)الشكل 

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  : املصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, Rapports annuelles  

2005-2009-2012-2016. 

 ،2014-2001يف سياق ذي صلة، ومن أجل حتليل إنتاجية العمالة يف اجلزائر خالل الفرتة               
يقيس التقّدم و هو مؤّشر ، ( تطّور نصيب الفرد العامل من الناتج الّداخلي اخلام11-4يعرض اجلدول )

 الداخلي الناتج إمجايليعرّب عن و  ،دون غريها على صعيد توفري مناصب الشغل املنتجة الذي حترزه الّدول
  .االقتصاد  هذا  يف العمالة  إمجايل على  مقسوما  
ة بني منو الناتج ، يظهر جليا ضعف العالقأدانه (11-4خالل معطيات اجلدول ) منو يف اجلزائر      

حيث أّن معّدل منو نصيب الفرد العامل  ،2014-2001خالل الفرتة  ةلاالعمحجم منو و الداخلي اخلام 
  حترك معّدل منو الناتج الّداخلي اخلام اجتاهيتحّرك يف نفس  من الناتج الّداخلي اخلام على طول فرتة الّدراسة

، 2008، 2006، 2004، 2001) سنوات  كان سالبا   ، غري أنّه إّما(10-4هره الّشكل )ظكما ي
أين  2014ة، ابستثناء سنة (، أو موجبا  لكن مبعّدالت ضعيفة خالل ابقي سنوات الفرت 2013، 2009

ما يعين من جهة، تفاقم ظاهرة خلق مناصب  ؛%8 جتاوز معّدل منو نصيب الفرد العامل من الناتج عتبة
أكثر من واليت مّكنت من خلق   اجلزائر وهو ما يؤكد أّن سياسات حماربة البطالةالشغل غري املنتجة يف 

ن ع ال  يكانت تعتمد املقاربة االجتماعية بد أربعة ماليني منصب شغل من خالل خمتلف آليات التشغيل،  
ذي إىل النصيب املعترب اليف هذا السياق، جتدر اإلشارة و ، يف خلق مناصب الشغل املقاربة االقتصادية

على طول أنّه ، وهنا نذكر مناصب العمل املؤقتة إىل إمجايل عدد مناصب الشغل اليت مّت إستحداثها شّكلته
نمو مناصب الشغل ب تلك املتعلقةمنو مناصب الشغل املؤقتة تفوق  معّدالتكانت  2008-2004الفرتة 

 
1 Office national des statistiques, rétrospective statistique 1962-2011, op cit, p 75. 
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سياسة التشغيل   حتمية مراجعة، فرضت ؛ هذه اإلختالالت اليت عرفها سوق الشغل يف اجلزائر1الّدائمة
مّت من خالل خمطط العمل اجلديد لرتقية التشغيل وحماربة البطالة الذي ما جتّسد  هويف اجلزائر، و  املعتمدة
يهدف إىل حماربة البطالة ابعتماد مقاربة إقتصادية  والذي 2008سنة  بعد مصادقة احلكومة عليهإطالقه 

تعطى من خالهلا األولوية لدعم اإلستثمار املنتج احملدث ملناصب الشغل، وكذا تنمية روح املقاوالتية لدى 
 الشباب الطالب للعمل.

الناتج الضعيفة وغري املستقرة لنصيب الفرد العامل من النمو معّدالت ، تفيد من جهة أخرىو         
بقدر ما يتوقف  ،كّمهاأو ب ّن منو الناتج الّداخلي اخلام ال يرتبط إبنتاجية اليد العاملةأب الّداخلي اخلام،

واليت تتوقف بدورها على الكميات املصّدرة منها وأسعارها يف السوق على عائدات قطاع احملروقات 
معّدل ّدل منو الناتج الّداخلي اخلام و معتطور ات التحليل السابق الجتاه أتييدا  هلذا الطرح، يُظهر العاملية.

أّن تراجع معّدالت البطالة بشكل مستمر خالل فرتة ، 2014-2001البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 
-2005خالل الفرتة  %12.2إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة  %23.5الّدراسة واليت انتقلت من 

له تراجع معّدل منو الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار قاب؛ 2014-2010خالل الفرتة  % 10.3مّث  2009
مّث  2009-2005خالل الفرتة  %3.0إىل  2004-2001خالل الفرتة  %5.0الثابتة الذي انتقل من 

 .2014-2010خالل املدى الزمين   3.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   .62ص    ،2009"،  2008ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة  "    ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي، قسم الدراسات االقتصادية  1
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: تطّور نصيب الفرد العامل من إمجايل الناتج الّداخلي اخلام )تعادل القوة الشرائية ابألسعار الثابتة  (11-4اجلدول )
 . 2014-2001( يف اجلزائر خالل الفرتة 2011للدوالر األمريكي لعام 

 (%)  لنمومعّدل ا نصيب الفرد العامل من الناتج الّداخلي اخلام السنة
2000 50765.8 - 
2001 49264.2 -2.9 
2002 49840.4 1.1 
2003 50715.9 1.7 
2004 47894.6 -5.5 
2005 48206.9 0.6 
2006 46361.6 -3.8 
2007 47812.8 3.1 
2008 46686.6 -2.3 
2009 45967.0 -1.5 
2010 46355.7 0.8 
2011 46764.1 0.8 
2012 47883.7 2.3 
2013 46702.3 -2.4 
2014 50666.7 8.4 

:  ، متاح على املوقعمؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويل البنك الدويل،  :املصدر

http://data.albankaldawli.org2015-12-15 :،   اتريخ االطالع. 

: مقارنة بني تطور معّدل منو الناتج الداخلي اخلام ومعّدل منو نصيب الفرد العامل من الناتج الّداخلي  (10-4الشكل )
 . 2014-2001اخلام يف اجلزائر خالل الفرتة 

 

 (. 1-4واجلدول ) ( 11-4ابإلعتماد على معطيات اجلدول)  باحثمن إعداد ال   املصدر:
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على التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة اإلستثماري التحليل اإلحصائي ألثر اإلنفاق العام  .2-2
2001-2014 : 

دعم نتائج التحليل اإلقتصادي السابق التوصل إليها، نتناول يف اآليت حتليال  إحصائيا  ألثر  من أجل  
 على التشغيل. 2014-2001التوّسع يف اإلنفاق اإلستثماري العام يف اجلزائر خالل الفرتة 

 . تقدير معادلة اإلرتباط اخلطي بني اإلنفاق العام اإلستثماري ومعّدل البطالة:2-2-1
 نصوغ ؛واإلنفاق اإلستثماري العام اخلام الناتج احمللي بنيلتقدير معادلة االرتباط اخلطي للعالقة          

                        :وفق مايليهلذه العالقة   قبل ذلك النموذج اخلطي

 
 حيث:

Chomمتغري اتبع)داخلي( ميثل معدل البطالة؛ : 
Dep:  متغري مستقل)خارجي( ميثل حجم النفقات االستثمارية؛ 
β0:  حد اثبت؛ 
β1:  معامل االحندار؛ 
et:  .حد اخلطأ 

اإلصدار السابع، حيث كانت النتائج   (EVIEWS) ربانمجب نستعني β0و β1 قيم املعامالت إلجياد
 :كاأليت

 
 
 

ثر لتغريات حجم اإلنفاق العمومي االستثماري  أه يوجد أنّ إىل شري النتائج اإلحصائية الواردة أعاله؛ تُ 
 Prob) اخلطأ احتمالقيم إىل  ستنادا  إ وهذا (Chom) معدل البطالةعلى  (Dep)احلقيقي

 810=0.01β)،  احتمال اخلطأ احلد الثابت يعترب ذو معنوية إحصائية النّ  نّ أكما (.00=000βProb  ) 
معامل ) بني هذين املتغريين سالب متوسطرتباط إوجود نالحظ  يف ذات السياق، %5 قل منأوهو 

 . رتباطقوة اإل  من حيث  مقبولابلتايل فالنموذج   ،(.R2 =560 التحديد 

تغريات الفسر يُ  اإلستثماري العمومي اإلنفاقإىل أّن  أيضا ، البياانت اإلحصائية الواردة أعاله تشري
عزى ما يف حني يُ (، 2R=56.90% )معامل االحندار %56.90 بلغت بنسبة معدل البطالةاليت تطرأ على 

Chom = 32.757  -  0.028 Dep 

       (0.000)           (0.0018) 

N=14        R2=0.56     DW=0.87 

Chomt = β0 + β1dept + et 
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إىل عوامل أخرى  2014-2001ستوى التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة من التغرّيات يف مُ  %43.1نسبته 
 مل ُتدرج يف النموذج.

 يدل علىوهذا  ،%5 قل منأ( ذات داللة إحصائية F=0.001فيشر) إحصائيةاحتمال كما أن 
تنص على أن  الفرضية البديلة اليت نقبلومنه  متغري مفسر له عالقة ابملتغري التابع  -على األقل- وجود

-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  البطالة تالمعدّ  له أثر على اإلستثماري كان حجم اإلنفاق العمومي
2014. 

بعيد التحليل ، ويوافق إىل حد أما النموذج من الناحية االقتصادية فهو يعكس النظرية االقتصادية  
 إىل خلق مناصب الشغل يقود اإلقتصادي أعاله، حيث أّن توّسع اإلنفاق االستثماري العام من شأنه أن 

اإلنفاق اإلستثماري على مستوى منو ، غري أّن األثر الذي أحدثه البطالة تالمعدّ تراجع  ُتسهم يف، جديدة
( R، يف حني بلغت قيمة معامل اإلرتباط )(.R2 =560 التحديد معامل )التشغيل كان متوّسطا  حيث أّن 

 .%75.43بني حجم اإلنفاق العام اإلستثماري ومعّدل البطالة  

 :املربعات الصغرى  ةاختبار فرضيات النموذج اإلحصائي املقدر ابستخدام طريق    .2-2-2
ويكون ذلك من خالل الكشف عن اإلرتباط الذايت بني األخطاء، مشكلة التباين وأيضا  إختبار 

 التوزيع الطبيعي للبواقي.

 الكشف عن االرتباط الذايت بني األخطاء:  .2-2-2-1
تقع وهي   Dw=0.87 اليت تشري إىل القيمة إحصائية دوربني واتسون ميكن معرفة ذلك من خالل   

 اجلزم نه ال نستطيع وم ،1(  1.35LD=و 1.045uD= و   K=1)حيث Duو  DLبني نطقة امليف 
من ، (LM test)ابختبار  اإلستعانةوجب علينا وكما احلالة السابقة رتباط من عدمه، ابلتايل إلوجود اب

                                  :العالقة التالية خالل تقدير
 

 من خالل الفرضيتني التاليتني:وذلك 
  0H :  1(0=  توجد عالقة بني البواقي والبواقي املبطاءة لفرتة واحدةال(p؛ 
  1H1 (0<ة لفرتة واحدةأ: توجد عالقة بني البواقي والبواقي املبط(p  . 

 كالتايل:  (eviews)  برانمج  ابستخداموكانت نتائجه  
 

1 - K ،عدد المتغيرات المستقلة:uDوLD " باعتبار أن   داربين واتسون"  : قيم مستخرجة من جدولn=14 
 

Et = p0 + p1Et−1 + ut 
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 نتائج الكشف عن اإلرتباط الذايت بني األخطاء.   (:12-4)  اجلدول
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.346791     Prob. F(1,11) 0.0945 

Obs*R-squared 3.265892     Prob. Chi-Square(1) 0.0707 

     

  باحث داد الم ملصدر: اال    
 .(Eviews 7)  برانمج  ابستخدام

 

 .(Eviews 7)  برانمج ابستخدام  باحثمن إعداد ال  املصدر: 

فهذا يعين قبول فرضية  %5كرب من أ (0.0945) فيشر هو إحصائيةاحتمال  أنتبني لنا  النتائج
بعدم وجود (، 0H)وابلتايل ال يوجد ارتباط بني حدود األخطاء وهذا يؤكد صحة الفرض األول  العدم

 رتباط ذايت بني األخطاء.إ

 مشكلة ثبات التباين:  .2-2-2-2
و مربع البواقي املبطأة  ،اتبع  بتقدير املعادلة اليت تدرس العالقة بني مربع البواقي كمتغري هنا سنقوم

 كمتغري مستقل، من خالل اختبار الفرضيتني التاليتني:  لفرتة واحدة
  0H  :ثبات التباين؛ 
  1H  :.عدم ثبات التباين 

 كاآليت:انت  ك (ARCH test) إختبار  والنتيجة املتحصل عليها بواسطة

 (. ARCH)  إختبار  نتائج  (:13-4)  اجلدول
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     

F-statistic 0.568882     Prob. F(1,11) 0.4665 

Obs*R-squared 0.639256     Prob. Chi-Square(1) 0.4240 

 

 .(Eviews 7) برانمج  ابستخدام باحث من إعداد ال  املصدر:  
فهذا يدل على قبول الفرض العدم ورفض  %10كرب من أ (0.4665" )احتمالية فيشر"مبا أن و     

 يعين صحة ثبات التباين.  ماالفرض البديل،  

 التوزيع الطبيعي للبواقي:  .2-2-2-3
ن هذا أ جيدر التنويه هنا إىل ،ملعرفة منط توزيع البواقي (jarque-bera)نستخدم إحصائية   

ستخدم يف العينات الكبرية احلجم، رغم ذلك حناول استعماهلا يف دراستنا للتعرف على منط توزيع االختبار يُ 
 اختبار الفرضيتني التاليتني:من خالل  البواقي،  
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   0H  :بواقي معادلة االحندار موزعة توزيعا طبيعيا؛ 
   1H:  بواقي معادلة االحندار غري موزعة توزيعا طبيعيا . 

 :( أدانه11-4املبّينة يف الشكل )نتحصل على النتائج   (7Eviews) برانمجابإلعتماد على  

 . التوزيع البياين للبواقي (:11-4شكل)ال

 
 . (Eviews 7) ابستخدام طالب : من إعداد الاملصدر

 ( Prob jarque- bera) "جارك بريا" احتمال إحصائية نّ أتشري نتائج فحص االختبار 
 يدل على قبول الفرض العدم ومنه نقول ان البواقي موزعة توزيعا طبيعيا.هذا  و   %10كرب من  أ (61.78%)

خالل الفرتة  يف اجلزائر أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على املستوى العام لألسعار -املبحث الثالث
2001-2014 : 
حددت السلطات النقدية يف  ،2014-2001مع بداية إعمال برامج اإلستثمار العمومي للفرتة         

اجلزائر ممثلة يف صندوق النقد والقرض هدفا  ضمنيا مستهدفا  ملعّدل التضّخم على املدى املتوسط يف حدود 
كهدف ضمين ( %3)وإضافة إىل حمافظته على معّدل  2007؛ بداية  من سنة 2006إىل غاية العام  3%

 2010يف سنة ؛ و%4و 3حدد جملس النقد والقرض جماال  مستهدفا يرتاوح بني  ،حمدد للسياسة النقدية
وبعد جنوح معّدالت التضخم على املستوى العاملي السيما يف الّدول الناشئة إىل اإلرتفاع بداية من 

فع جملس النقد والقرض يف اجلزائر توقعاته بشأن معّدل التضخم ، ر 2009السداسي الثاين من سنة 
 .%4املستهدف بنقطة مئوية واحدة ليصبح  

 26املؤرخ يف  11-03املعّدل واملتمم لألمر  2010أوت  26املؤرخ يف  04-10بعد صدور األمر          
رحيا  للسياسة النقدية يف أصبح إستقرار األسعار هدفا  أساسيا  وص، املتعلق ابلنقد والقرض 2003 أوت
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اجلزائر، وجاء يف نص املادة الثانية منه "...تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف احلرص على استقرار األسعار 
ابعتباره هدفا  من أهداف السياسة النقدية ويف توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض والصرف 

لى اإلستقرار النقدي واملايل.."، وهو ما شّكل بداية واحلفاظ عليهما لنمو سريع لإلقتصاد مع السهر ع
 2011فعلية لسياسة إستهداف التضّخم يف اجلزائر؛ ابلنتيجة أعلن صندوق النقد والقرض بداية من سنة 

 (.1±مع هامش حترك قدره ) %4 ستهدف للتضخم على املدى املتوسط يف حدودعن معّدل صريح مُ 

ابلتحليل اإلقتصادي مّث اإلحصائي أثر برامج اإلستثمار العمومي خالل الفرتة يف اآليت سنتناول 
 على التغرّيات يف املستوى العام لألسعار يف اجلزائر.  2001-2014

التحليل اإلقتصادي ألثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على املستوى العام لألسعار يف اجلزائر  .3-1  
 : 2014-2001خالل الفرتة  

أمهية خاصة  2014-2001كما سبقت اإلشارة إليه، فقد أولت برامج اإلستثمار العمومي للفرتة           
تراجعت معّدالت البطالة بشّكل  وكما سبق تناوله فقد حملاربة البطالة وزايدة مستوايت التشغيل، ابلنتيجة

حمسوس مقارنة إىل املعّدالت السائدة قبل إطالق هذه الربامج، يف املقابل كان من املتوقع أّن جتنح 
معّدالت التضخم إىل اإلرتفاع خالل هذه الفرتة، مع التسليم ابملنطلقات النظرية ملنحىن "فيليبس" واليت ترى 

 .يف ظل سياسة إنفاقية توسعيةتوى البطالة ومعّدالت التضخم بوجود عالقة عكسية تبادلية بني مس

واليت تظهر يف اجلدول  2014-2001 دى الزمينالبياانت املتاحة عن التضخم يف اجلزائر خالل امل          
)بداية تطبيق   2001تبنّي عدم إستقرار معّدل التضّخم على طول هذه الفرتة، ففي سنة ( أدانه، 4-14)

مبتعدا  عن املعّدل الضمين املستهدف إبحنراف  %4.2نعاش اإلقتصادي( بلغ معّدل التضّخم أول برامج اإل
نقط مئوية، هذا اإلرتفاع يف معّدل  3.9( ب  %0.3) 2000ومرتفعا  عن املعّدل احملقق سنة  %+1.2قدره 

النمو الذي عرفه إىل إضافة إىل اإلرتفاع الذي عرفته أسعار املواد الغذائية؛ يعزى  2001التضّخم سنة 
، مدفوعا ابلنمو الذي عرفه جزائري مليار دينار 177.6حنو  2001الطلب احمللي الذي بلغ سنة فائض 

 جزائري.مليار دينار  2472,3 والذي بلغ هذه السنة    إمجايل اإلنفاق احمللي اإلستهالكي واإلستثماري

نقطة مئوية عن املستوى املسّجل سنة  2.8تراجع معّدل التضّخم بنحو  2002خالل سنة           
بسبب إخنفاض وترية منو أسعار السلع ، (%3) نقطة عن معّدل التضخم املستهدف 1.4، وب  +2001

يف ، 1وتراجع منو الطلب يف قطاع التجارة ابلتجزئة اإلستهالكية حتت أتثري منو املعروض احمللي واملستورد
خبمسة نقاط مئوية مقارنة إىل معّدل النمو املسجل  (M2ذات السياق تراجع معّدل منو الكتلة النقدية )

 
1 Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2002, 

https://www.bank-of-algeria.dz (date de visite 18-03-2015). 

https://www.bank-of-algeria.dz/
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 2004و  2003خالل سنيت اإلرتفاع من جديد  إىل بعدها عاد معّدل التضّخم (.%22.3) 2001سنة 
ي منوه حيث وصل يف ، خالل هذه الفرتة واصل فائض الطلب احمللّ التوايلعلى  %4و  4.3نسبة بلغ  و

الذي )احلكومي واخلاص( مليار دينار مدفوعا خاصة ابإلنفاق اإلستهالكي احمللي  1101.7السنة األخرية 
مليار دينار متثل إستهالك القطاع اخلاص، ابملوازاة مع ذلك  2352.2مليار دينار منها  3238.0بلغ 

، ليبلغ سنة  (%22.3) 2001لثالث سنة على التوايل بعد ( M2منو الكتلة النقدية )تراجع معّدل تواصل 
2004 ،11.4% . 

سنة  %1.4، تراجع معّدل التضخم إىل 2004و 2003بعد اإلرتفاع املسجل خالل سنيت           
( ونسبة السيولة وفائض الطلب M2_ ابلرغم من إستمرار منو الكتلة النقدية )هذا الرتاجع ، 2005

استحدثها بنك اجلزائر بداية من شهر  اليت إسرتجاع السيولةلفعالية آلية  نتيجةيف جانب منه كان   -احمللي
بعنوان سيولة  1مليار دينار جزائري 450مبلغ  من سحب 2005، هذه اآللية مكنت سنة 2002أفريل 

السيولة النقدية وشبه  2005جتدر اإلشارة إىل أّن صايف املوجودات اخلارجية جتاوز ّناية سنة  مسرتجعة،
  النقدية يف اإلقتصاد اجلزائري.

، منتقلة من 2009أخذت معّدالت التضخم منحى تصاعدي إىل غاية سنة  2006بداية من سنة           
-بني خالل هذه الفرتة وترواحت الفجوة بني اهلدف املستهدف واهلدف الفعلي ، %5.7إىل  2.3%
 املستوردة إىل استمرار إرتفاع أسعار السلع ويعزى منو معّدل التضخم خالل هذه الفرتة ، %2.7و 0.7%

انهيك عن النمو املتواصل  ،وكذا أسعار املنتجات الغذائية احمللية )تضخم مستورد( السيما الفالحية منها
 . العموميةقطاع البناء واألشغال  املتصل بالسيما    الطلب احمللي  منونقدية و للكتلة ال

وبعد إعادة صياغة اإلطار القانوين للسياسة النقدية يف اجلزائر شهر   2011-2010بني سنيت           
حيث ، 2009تراجع معّدل التضخم ولو بشكل طفيف عن املستوى املسّجل خالل سنة ، 2010أوت 
حيث عاود معّدل التضخم اإلرتفاع ، هذا الرتاجع مل يعّمر طويال  حيث على التوايل %4.5و  3.9بلغ 

إرتفاع أسعار املنتجات ، 2014-2001وهو األعلى خالل الفرتة  %8.9مستوى  2012ليبلغ سنة 
  .منهاواملنتجات الفالحية الطازجة    املصّنعة  السيما الغذائيةاإلستهالكية احمللية  

إىل مادون  2012تراجع معّدل التضخم عن املستوى القياسي املسجل سنة  2013بداية من سنة            
على التوايل  2014و 2013ليبلغ سنيت  ،1.1-و 0.7-، إبحنراف ترواح بني (%4)املعّدل املستهدف 

 %3.18، 2013عرفه تضخم أسعار املواد الغذائية الذي بلغ سنة نتيجة للرتاجع الذي ، %2.9و 3.3

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapport annuel  2005, avril 2006, p 

149. 
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وكذا الرتاجع الذي عرفته أسعار السلع الغذائية املستوردة السيما ، 2006وهو أضعف مستوى له منذ العام 
تراجعت أسعار القمح الصلب يف السوق العاملية ب   2014األساسية منها، على سبيل املثال خالل سنة 

 ،  %7.191ر زيت دوار الشمس ب   ، وأسعا11.4%
 .2014-2001ل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  : تطور معدّ (14-4)  اجلدول

 (%اإلحنراف  ) (%معّدل التضخم املستهدف ) (%معّدل التضخم الفعلي ) السنوات 
2001 4.2 3 1.2 + 
2002 1.4 3 1.6- 
2003 4.3 3 1.3 + 
2004 4.0 3 1.0 + 
2005 1.4 3 1.6 + 
2006 2.3 3 0.7- 
2007 3.7 3 0.7 + 
2008 4.9 3 1.9 + 
2009 5.7 3 2.7 + 
2010 3.9 4 0.1- 
2011 4.5 4 0.5 + 
2012 8.9 4 4.9 + 
2013 3.3 4 0.7- 
2014 2.9 4 1.1- 

حدد بنك اجلزائر إضافة إىل معّدل التضخم احملدد يف املدى املتوسط  ، 2009-2008-2007ابلنسبة لسنوات  •
 . %4و  3(، جماال مستهدفا يرتاوح بني %3يف اجلدول )هر ظاوال
 املصدر: 

- Office national des statistiques,  rétrospective statistique 1962-2011, édition 2013, p 

105. 

- Banque d’algerie, évolution économique et monétaire en Algéri , rapport annuel 

2015, novembre 2016,  p 116 . 

، بنّي أّن هناك مجلة من 2014-2001ر معّدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة العرض السابق لتطوّ 
وى العام لألسعار حنو اإلرتفاع، األمر املستوأدت إىل حتريك فيما بينها  تضافرتالعوامل واألسباب اليت 

. خصوصية التضخم املستهدف خالل أغلب سنوات الفرتةالذي دفع مبعّدل التضخم الفعلي فوق مستوى 
هذه الفرتة تكمن خاصة يف التوّسع الكبري الذي عرفه اإلنفاق احلكومي بشقيه اجلاري وخاصة اإلستثماري 

 
 نظر يف ذلك:أ  1

- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapport annuel 2013, 

novembre 2014, p p 29-34. 
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2014, juillet 

2015, p 35. 
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دافعا  إاّيه حنو مستوايت غري مسبوقة، ابحملصلة  والذي بدوره وّلد آاثر سحب على إنفاق القطاع اخلاص
 حملي أسهم يف خلق فجوة تضخمية منت على طول فرتة الّدراسة.فقد تّشكل فائض طلب  

لي اإلستهالكي واإلستثماري بشكل مطّرد خالل هذه الفرتة، مل الطلب احمليف ذات السياق، منو 
الذي ظل يشتغل  - لجهاز اإلنتاجي الوطينلالضعيفة اإلستجابة يقابله منو مماثل يف العرض احمللي نتيجة 

املتولد عن برامج اإلنعاش  اإلستهالكي واإلستثماري طلب احملليلل -ستخدامية املتاحةحىت دون طاقاته اإل
اللجوء هذا الواقع فرض حتمية تلبية فائض الطلب احمللي املتشّكل خالل هذه الفرتة عن طريق  ،اإلقتصادي

إستهالكية   ت،واخلدما العرض اخلارجي، وهو ما انعكس يف النمو املطّرد لواردات اجلزائر من السلع إىل 
األمر الذي مل يفاقم اإلختالالت اهليكيلة للجهاز اإلنتاجي الوطين ويّكرس كانت أم جتهيزية إستثمارية، 

تبعية اإلقتصاد الوطين لقطاع احملروقات فحسب، وإمّنا أيضا  ربط القوى التضّخمية الداخلية أكثر بتقلبات 
 األسعار يف األسواق الّدولية.

نعتقد أّّنما أهم مصدرين للتّضخم يف اجلزائر خالل الفرتة اليت نرّكز يف اآليت على إثنني من العوامل 
، فائض الطلب احمللي املتأيت خاصة من توّسع اإلنفاق احلكومي اإلستثماري والتضخم 2001-2014

 املستورد.

 :    2014-2001 التضخمية خالل الفرتةستثماري يف إحداث الفجوة  اإل  عاماإلنفاق ال  دور .3-1-1
بزايدة مماثلة يف حجم اإلنتاج، فإّن خلق الطلب الفّعال يقتضي مقابلته  ما سبقت اإلشارة إليهك         

إىل  األسعارهذا الطلب اإلضايف أن يساهم يف زايدة الضغوط التضّخمية ويدفع مبستوى إاّل فإّن من شأن و 
 . )التضّخم الناشئ عن فائض الطلب(  األعلى
إىل أّن إمجايل فائض الطلب احمللي يف اجلزائر قد (( 15-4) جلدولاملتاحة )انظر ابياانت التشري           

 1101.7إىل  2001مليار دينار سنة  177.6حيث انتقل من  ،الّدراسةعرف منوا  مستمرا  على طول فرتة 
 مليار 11886.8عند  2014 ليستقر سنة 2009مليار دينار سنة  5131.0مث ، 2004مليار دينار العام 

، هذا التزايد يف فائض الطلب احمللي كان خاصة نتيجة للنمو الذي عرفه إمجايل اإلنفاق اإلستهالكي دينار
مليار دينار، يف  89608.2ليبلغ  2001مليار دينار سنة  2472.3احمللي، هذا األخري الذي إنتقل من 

مليار  57من حنو  1ليحني انتقلت مسامهة إمجايل اإلنفاق اإلستثماري احمللي يف تشكيل فائض الطلب احمل
إّن النمو املستمر لفائض الطلب احمللي مؤشر على عدم  مليار دينار. 5343.6، إىل 2001دينار سنة 

 
: مسامهة اإلنفاق االستثماري احمللي يف تكوين عالقةمسامهة اإلنفاق االستثماري احمللي يف تكوين فائض الطلب احمللي حمسوبة من خالل ال  1

 القومي (× إمجايل فائض الطلب احمللي. فائض الطلب احمللي حمسوبة = )إمجايل اإلنفاق االستثماري احمللي / إمجايل اإلنفاق
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مسايرة الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار الثابتة للنمو املطّرد الذي عرفه إمجايل اإلنفاق القومي اجلاري 
 واإلستثماري.

كان واضحا على حجم ، 2014-2001خالل الفرتة  فائض الطلب احملليالنمو الذي عرفه  أثر         
 عن النسبة بني إمجايل فائض الطلب احمللي والناتج الداخلي اخلام ابألسعار الفجوة التضخمية واليت تعرّب 

إذ تفيد بياانت اجلدول أدانه إىل أّن هذه األخرية تضاعفت أبكثر من مخس مرّات خالل الفرتة  ،الثابتة
واستمر هذا املنحى التصاعدي لنمو الفجوة  ،26.94 إىل %5.13حيث انتقلت من  ،2001-2004

ّناية فرتة تنفيذ ة مع إستمرار منو فائض الطلب احمللي، لتبلغ يف االتضخمية لباقي سنوات فرتة الّدراسة ابملواز 
 .  2014 سنة %213.48،  و تنتقل إىل  %108.34(  2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو )

 .2014-2001تطور فائض الطلب احمللي والفجوة التضخمية يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 15-4اجلدول )
                                                                                             (الوحدة: مليار دينار جزائري)                               

 لفجوة التضخمية ا
(6(=)5(/)1 .)  
 

  

إمجايل فائض  
الطلب احمللي 

(5(=)4)-(1 .)  
 

   

 اإلنفاق  يلإمجا
القومي ابألسعار 

اجلارية 
(4(=)3(+)2 .)  

    

إمجايل اإلنفاق  
اإلستثماري 

ابألسعار اجلارية 
(3 .)   

إمجايل اإلنفاق  
اإلستهالكي 

ابألسعار اجلارية 
(2  .)   

الناتج الّداخلي 
اخلام ابألسعار 

(. 1الثابتة )  
  

 السنوات  
  
 
 

     
5.13 177,6 3640,6 1168,3 2472,3 3463,0 2001 

11.85 433,7 4091,0 1402,7 2688,3 3657,3 2002 
14.84 580,7 4501,4 1599,0 2902,4 3920,7 2003 
26.94 1101,7 5191,0 1953,0 3238,0 4089,3 2004 
34.27 1484,5 5815,4 2396,5 3418,9 4330,9 2005 
41.38 1822,3 6226,1 2575,6 3650,5 4403,8 2006 
61.06 2779,7 7332,1 3224,9 4107,2 4552,4 2007 
91.04 4242,6 8902,4 4154,6 4747,8 4659,8 2008 

108.34 5131,0 9866,9 4735,9 5131,0 4735,9 2009 
127.16 6241,3 11149,4 4968,1 6181,3 4908,1 2010 
159.46 8052,9 13102,8 5539,4 7563,4 5049,9 2011 
184.28 9620,6 14841,0 6336,5 8504,5 5220,4 2012 
201.52 10811,4 16176,2 7220,7 8955,5 5364,8 2013 
213.48 11886,8 17454,9 7846,7 9608,2 5568,1 2014 

:  ، متاح على املوقع مؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويل  البنك الدويل،  املصدر: 

http://data.albankaldawli.org،    :2015-12-23 اتريخ االطالع . 
- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports annuelles  

2005-2009-2012-2016. 

http://data.albankaldawli.org/
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نتساءل   ؛لب احمللي وأثره على الفجوة التضّخمية يف اجلزائربعد العرض السابق لتطور فائض الطّ 
وابلتايل يف إحداث الفجوة  احملليعن مدى مسامهة اإلنفاق اإلستثماري العام يف تكوين فائض الطلب 

( أدانه، تظهر تطور مسامهة اإلنفاق 16-4معطيات اجلدول ). 2014-2001التضخمية خالل الفرتة 
املالحظ هو النمو املطرد حلجم مسامهة كل من و علقة بفائض الطلب احمللي، احلكومي يف صياغة األرقام املت

توازاي  مع منو  اإلنفاق اإلستثماري واإلنفاق اإلستهالكي احلكومي يف تكوين فائض الطلب احمللي
العام  انتقلت مسامهة اإلنفاق اإلستثماري يف هذا الصدد ،املخصصات املالية ملختلف الربامج اإلستثمارية

ما يعين معّدل منو سنوي متوسط ، 2014مليار سنة  1213.4إىل  2001مليار دينار سنة  25.5 من
دينار إىل  مليار 30.4انتقلت مسامهة اإلنفاق احلكومي اإلستهالكي من  املقابل، يف %14.0 انهز

مع مالحظة أنه خالل  ،%14.4مبعّدل منو سنوي قدره  مليار دينار خالل نفس املدى الزمين 2276.9
-2010الربانمج اخلماسي لتوطيد النمو و  2004-2001فرتيت تنفيذ برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 

، كانت مسامهة اإلنفاق اإلستهالكي احلكومي يف تكوين فائض الطلب احمللي أكرب من اإلنفاق 2014
مج التكميلي لدعم النمو اليت شهدت تنفيذ الربانو  2009-2004اإلستثماري، أّما خالل الفرتة 

يف تكوين فائض الطلب احمللي كانت أكرب من مسامهة  العام اإلقتصادي فإّن مسامهة اإلنفاق اإلستثماري
يف مقابل  %25.8خالل هذه الفرتة منى اإلنفاق اإلستثماري احلكومي أبكثر من  ؛اإلنفاق اإلستهالكي

من خمصصات هذا الربانمج كانت عبارة  %86للتذكري فإّن حنو  ابلنسبة لإلنفاق اإلستهالكي؛ 14.5%
 .روف املعيشية للسّكان ظطوير املنشآت األساسية وحتسني اليف جمال ت ةعن إستثمارات مباشر 
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 .2014-2001الطلب احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة يف    مسامهة اإلنفاق احلكوميتطّور  : (16-4)  اجلدول
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(                                                                                                                    

 إمجايل الناتج احمللي ابألسعار الثابتة.  –الطلب احمللي= إمجايل اإلنفاق القومي ابألسعار اجلارية إمجايل فائض (:  6)  
،    http://data.albankaldawli.org: متاح على املوقع، مؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويل، البنك الدويل - املصدر:

 . 2015-12-23 :العطّ اتريخ اإل
- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports annuelles  

2005-2009-2012-2016. 

 ،2014-2001خالل الفرتة إلمجايل اإلنفاق القومي النمو املطّرد  ما جيدر التنويه إليه، هو أّن   
مع بداية  بعد التحّسن الذي عرفته أسعار النفط غري الذهب(من ) إضافة إىل منو إحتياطات الصرف

، خلق مناخا  مواتيا  لتوّسع عرض النقود يف اإلقتصاد اجلزائري، وهو ما تربزه األرقام املتاحة األلفية الثالثة
 خالل هذه الفرتة.عن منو الكتلة النقدية  ((  12-4( والشكل )17-4)انظر اجلدول )

 

 

مسامهة 
اإلستهالك  
احلكومي يف 
إمجايل فائض  
 الطلب احمللي

(8(=)4(*)6 )  

مسامهة 
اإلستثمار  

احلكومي يف 
إمجايل فائض  
 الطلب احمللي

(7  = )
(5(*)6 )  

إمجايل فائض  
.الطلب احمللي  

 
(6 )   

نسبة  
اإلستثمار  

احلكومي إىل  
إمجايل اإلنفاق 

=  ( 5القومي )
(2( /)3 ) 

نسبة  
اإلستهالك  
احلكومي إىل  
إمجايل اإلنفاق 

(  4)القومي  
(=1(/)3 ) 

إمجايل اإلنفاق 
ابألسعار    قوميال

 اجلارية. 
 
 
(3  )  

اإلستثمار  
احلكومي  

 ابألسعار اجلارية.
 
(2 )  

اإلستهالك  
احلكومي  
ابألسعار  
 اجلارية. 

 
(1 )  

. السنوات   
 
 
 
  

30,4 25,5 177,6 14.3 17.1 3640,6 522,4 624,6 2001 
74,2 60,9 433,7 14.0 17.1 4091.0 575,0 700,4 2002 
100,3 81,0 580,7 13.9 17.2 4501,4 628,1 777,5 2003 
179,9 135,9 1101,7 12.3 16.3 5191 640,7 847,7 2004 
227,2 205,9 1484,5 13.9 15.3 5815,4 806,9 890 2005 
279,5 297,1 1822,3 16.3 15.3 6226,1 1015,1 954,9 2006 
434,8 543,9 2779,7 19.5 15.6 7332,1 1434,6 1146,9 2007 
693,8 940,4 4242,6 22.1 16.3 8902,4 1973,3 1455,8 2008 
855,4 1012,1 5131 19.7 16.6 9866,9 1946,3 1645 2009 
1156,4 1012,0 6241,3 16.2 18.5 11149,4 1807,9 2065,7 2010 
1853,1 1213,4 8052,9 15.0 23.0 13102,8 1974,4 3015,2 2011 
2134,8 1448,2 9620,6 15.0 22.2 14841 2234,0 3293,2 2012 
2129,2 1264,9 10811,4 11.7 19.7 16176,2 1892,6 3185,7 2013 
2276,9 1703,4 11886,8 14.3 19.1 17454,9 2501,4 3343,5 2014 

http://data.albankaldawli.org/
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)الوحدة: مليار دينار    2014-2001( يف اجلزائر خالل الفرتة M2تطور عرض النقود )  (: 12-4الشكل )
 جزائري(. 

 

 : ابإلعتماد على   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports 

annuelles  2005-2009-2012-2016. 
 (. 16-4اجلدول ) -

) النقد املتداول + الودائع حتت الطلب +الودائع ألجل(  (M2)بلغ معّدل منو الكتلة النقدية   
 (2004-2001) وهي السنة اليت شهدت إطالق برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 2001خالل سنة 

تواصل  و، 2001مليار سنة  2473.5إىل  2000مليار دينار سنة  2022.5حيث انتقلت من ، 22.3%
)أنظر  راسة مبعّدالت موجبة لكن متفاوتةطول سنوات فرتة الدّ على  يف االقتصاد اجلزائريمنو عرض النقود 

إىل أّن أدىن معّدل منو للكتلة النقدية خالل الفرتة  ننّوه، % 14.67بلغ متوسطها  ((12-4الشكل )
  11.5أبكثر من وهو أقل من متوسط الفرتة  %3.1حيث بلغ ، 2009مت تسجيله سنة  2001-2014

خالل حيث بلغت  %6.2، وهذا حتت أتثري تراجع معّدل منو صايف املوجودات اخلارجية إىل نقاط مئوية
 .2008، بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية خريف  1مليار دينار  10886.0هذه السنة  

فرتة يف اجلزائر خالل  2( M1)ر منو النقد ابملفهوم نفس املالحظات ميكن إبداؤها عند حتليل تطوّ            
مليار دينار جزائري  1238.5منتقال من ، %18.9بلغ  منى عرض النقود مبعّدل متوسط حيث، الّدراسة

( خالل سنة M1مع اإلشارة إىل أّن معّدل منو النقود )، 2014مليار دينار سنة   9580.2إىل  2001سنة  
مليار دينار   4949.8خالل هذه السنة  (M1)إبشارة سالبة، حيث بلغ عرض النقود   %0.3بلغ  2009

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2009, juillet 2010, p 

169. 
إىل إليها الودائع حتت الطلب جمموع وسائل الدفع املتداولة يف اجملتمع يف فرتة زمنية معيّنة )العملة املتداولة خارج القطاع املصريف مضافا   2

 للقطاع اخلاص لدى البنوك التجارية(. 
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، وهذا تزامنا مع تراجع منو عرض النقود ابملفهوم املوّسع بسبب 2008مليار دينار سنة  4964.8مقابل 
 تداعيات األزمة املالية العاملية.

أّن  ،يف اإلقتصاد اجلزائري 1(V2)( وV1) دو ظهر حتليل تطور سرعة دوران النقيُ  ذات السياق،يف  
بني  ( و V1ابلنسبة ل  ) 3.4و  1.8، ضمن جمال يرتاوح 2014-2001هذه األخرية تغريت خالل الفرتة 

املالحظ هو تراجع سرعة دوران النقود يف اإلقتصاد اجلزائري ولو بشكل ، 2( V2ابلنسبة ل  ) 1.8و  1.2
كان أكرب   (M2)( وM1ومرّد ذلك هو أّن منو الكتلة النقدية مبفهوميها ) ،2006طفيف بداية من العام 

. من جهة أخرى تؤّشر القيم 2014-2006من منو الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار اجلارية خالل الفرتة 
التوّسع يف عرض ضعف مسامهة  املتدنية واملستقرة نسبيا  لسرعة تداول النقد على طول فرتة الّدراسة إىل

 .خالل هذه الفرتة  اجلزائر  يفلألسعار  يف صياغة األرقام املتعلقة ابملستوى العام  النقود  

 .2014-2001تطور منو الكتلة النقدية وسرعة دوراّنا يف اجلزائر خالل الفرتة   (:17-4)  اجلدول
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(                                                                                                   

سرعة  

 الدوران 

V1 

(1 (/)3 ) 

معّدل النمو  

 )%(  

النقود   

M1 

(3 ) 

سرعة  

الّدوران  

V2 

(1 (/)2 ) 

معّدل النمو  

 )%( 
الكتلة  

النقدية  

M2 

(2 ) 

معّدل النمو  

 %( 
الناتج الداخلي  

الخام باألسعار  

 ( 1)  الجارية

 السنوات 

- - 1048,2 - - 2022,5 - 4098,9 2000 

3.4 18.1 1238,5 1,7 22.3 2473,5 3.3 4235,6 2001 

3.2 14.3 1416,3 1,5 17.3 2901,5 7.2 4541,9 2002 

3,2 15.1 1630,4 1,5 15.6 3354,4 15.9 5266,8 2003 

2,8 32.5 2160,5 1,6 11.4 3738 16.3 6127,5 2004 

3,0 12.8 2437,5 1,8 10.9 4146,9 22.3 7498,6 2005 

2,6 30.3 3177,8 1,7 16.4 4827,6 11.9 8391,0 2006 

2,2 33.2 4233,6 1,5 24.1 5994,6 12.1 9408,3 2007 

2,0 17.2 4964,9 1,5 16.0 6955,9 17.4 11042,8 2008 

2,0 -0.3 4949,8 1,4 3.2 7178,7 -9.1  10034,3 2009 

2,0 16.3 5756,4 1,4 15.3 8280,7 20.0 12049,5 2010 

2,0 24.0 7141,7 1,4 19.9 9929,2 19.4 14384,8 2011 

2,1 7.5 7681,5 1,4 10.9 11015,1 12.7 16209,6 2012 

2,0 7.4 8249,8 1,4 8.4 11941,5 2.7 16647,9 2013 

1,8 16.1 9580,2 1,3 14.4 13663,9 3.5 17228,6 2014 

 : املصدر
- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports annuelles  

2005-2009-2012-2016. 
 . باحثلنسب حمسوبة من قبل ا -

 
1  V1وV2  تعرب عن النسبة بني الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار اجلارية وعرض النقودM1 وM2  .على التوايل 
 ابإلعتماد على: باحثحساابت ال  2

-Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , rapports  annuels  2005-2009-2014. 
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 التضخم املستورد:  .3-1-2
فجوة الطلب احمللي اليت أحدثتها سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  بعد         
 إعتماد الّسوق احمللية علىزاد وعجز منظومة اإلنتاج الوطين عن مواكبة هذه الفجوة؛ ، 2001-2014

لنتيجة عرفت اب ؛من أجل مقابلة فائض الطلب الذي أحدثته برامج اإلنعاش اإلقتصاديوق العاملية السّ 
اخلدمات منوا  مّطردا خالل الفرتة و واملواد األولية ونصف املصّنعة واملصنعة واردات اجلزائر من السلع 

مليون دوالر  9940من تها حيث انتقلت قيم، %14.8سنوي بلغ يف املتوسط مبعّدل  2001-2014
، لتستقر 2009مليون دوالر سنة  39294 مّث إىل، 2004مليون دوالر سنة  18308إىل  2001سنة 

وترية جتدر اإلشارة إىل أّن ؛ و (14-4)انظر الشكل ) مليون دوالر 58580 عند  2014ّناية العام 
، %42.9بلغ  فرتة الّدراسةخالل هلا أعلى معّدل منو ، وسجلت 2008الواردات عرفت تسارعا  حادا  سنة 

ابلنمو الذي عرفته واردات املنتجات الفالحية والتجهيزات الصناعية والفالحية والّسلع  مدفوعا  خاصة
مليار  2.658، وكذا النمو املعترب الذي سّجلته واردات خدمات البناء واألشغال العمومية )نصف املصّنعة
مليار دوالر مقابل  3.413( وواردات خدمات املؤسسات الفنية )2007سنة  1.540دوالر مقابل 

  .1(2007مليار دوالر سنة    1.690

 )الوحدة: مليون دوالر(   2014-2001(: تطور واردات اجلزائر خالل الفرتة 13-4)  الشكل

 

    .02، امللحق رقم 2017خمطط عمل احلكومة لسنة  : ، ابإلعتماد علىباحثمن إعداد ال  املصدر: 

، وإن كان يرجع يف 2014-2001التضخم الذي عرفته فاتورة واردات اجلزائر خالل الفرتة إّن           
انتقل  يف اجلزائر حيث أّن مؤشر حجم الواردات  ؛اردات خالل هذه الفرتةو جانب من إىل منو حجم هذه ال

 فهو يعزى أيضا  إىل ، (100=2000سنة األساس ) 2014 سنة 459.0إىل  2001سنة   114.7من 
اإلرتفاع الذي عرفته أسعار الكثري من السلع املستوردة ويف مقّدمتها السلع اإلستهالكية الزراعية )القمح، 

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie , op cit, p 82. 
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األحفورية كمدخل أساسي الطّاقة  تعتمد مصادرالنب، الصوجا...( والسلع املصّنعة والنصف مصّنعة اليت 
بقسم كبري يف اإلرتفاع الذي عرفته قيمة واردات اجلزائر خالل هذه ارتفاعها ساهم حيث يف إنتاجها؛ 

ملدى بنحو ستة مرّات خالل ا تضاعفمؤشر قيمة الواردات يف اجلزائر  أّن يف هذا الصدد ننوه إىل الفرتة، 
)سنة األساس   2014 سنة  638.7 إىل 2000 سنة 108.4منتقال من  2014-2001 الزمين

عرب  خارج اإلقتصاد الوطينيدّلل على أّن قسما  كبريا  من اإلنفاق العام، قد تسّرب إىل  .1(100=2000
ه إىل ي بدور فضوهو ما من شأنه أن يضعف عمل آلية مضاعف اإلنفاق العام، ما ي ؛قناة التجارة اخلارجية

  إضعاف فعالية برامج اإلنفاق العام.

، تظهر األمهية النسبية اليت احتلتها السلع اإلستهالكية )الغذائية  أدانه (18-4بياانت اجلدول )          
من إمجايل  %35 نسبته شّكلت ماوغري الغذائية( ضمن هيكل واردات اجلزائر خالل فرتة الّدراسة؛ حيث 

مليون دوالر خالل برانمج اإلنعاش  18462وانتقلت واردات السلع اإلستهالكية من واردات الفرتة، 
مليون دوالر خالل الربانمج اخلماسي لدعم النمو  45849إىل  2004-2001فرتة اإلقتصادي ل
، ما يعين معّدل منو 2014-2010مليون دوالر خالل الفرتة  85355، مّث 2009-2005اإلقتصادي 

يعّد مّؤشرا  آخر على عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي الوطين على  وهو ما ،%117.2بلغ يف املتوّسط 
 الغذائية منها وغري الغذائية.  لع اإلستهالكيةلب احمللي على السّ اإلستجابة لفائض الطّ 

إمجايل اإلنفاق  هذا النمو يف واردات السلع اإلستهالكية جاء استجابة للنمو املطّرد الذي عرفه         
مليار دينار جزائري خالل الفرتة  11301من  -كما سبقت اإلشارة إليه–نتقل ا، الذي اإلستهالكي

مليار دينار خالل  40812.9مّث إىل  2009-2005مليار خالل الفرتة  21055.4إىل  2001-2004
، والشكل أدانه يرسم الذي شهد تنفيذ الربانمج اخلماسي لتوطيد النموو 2014-2010املدى الزمين 

 اإلستهالكي يف اجلزائر ومنو الواردات من السلع اإلستهالكية.صورة واضحة عن العالقة بني منو اإلنفاق  

 

 

 

 

 

 
اتريخ ،   http://data.albankaldawli.org: ، متاح على املوقعمؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويلالبنك الدويل،  1

 . 2015-12-25  :االطالع

http://data.albankaldawli.org/
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 2014-2001تطور اإلنفاق اإلستهالكي وواردات السلع اإلستهالكية يف اجلزائر خالل الفرتة  (:14-4الشكل )

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels 

2005-2009-2014. 
 (. 16-4اجلدول رقم ) -

جتاوزت  مبعّدالت مرتفعةهي األخرى خالل فرتة الّدراسة منت  واردات التجهيزات الصناعية          
حيث تشري البياانت املتاحة إىل أّن قيمتها تضاعفت أبكثر من أربع مّرات خالل الفرتة  ،15.3%

-2001دى الزمين جمموعها على طول امل ، يف حني بلغ 2014-2001مقارنة ابلفرتة  2010-2014
تلتها يف ، الفرتة من جمموع واردات %34.2حنو بذلك  شّكلتمليون دوالر، و  146453 حنو 2014

اليت منت هي   املواد نصف مصّنعة %22.6تشكيل هيكل واردات اجلزائر خالل هذه الفرتة وبنسبة 
 2014-2010تضاعف قيمتها بنحو مخس مرّات خالل الربانمج اخلماسي  حيث، %16األخرى مبعّدل 

تعكس تفاقم اإلختالت اهليكلية اليت يعاين رقام هذه األ، 2004-2001خالل الفرتة مقارنة إىل قيمتها 
عجز عن مقابلة و منها القطاع الصناعي يف اجلزائر؛ فإضافة إىل كونه ظّل يعمل دون طاقاته التشغيلية، 

إىل ضعف التكامل بني فروع واضحة إشارة يف  الطلب احمللي املتزايد على السلع الوسيطية والتجهيزية
حيث بلغت  إىل اخلارجالعام قناة مهمة لتسّرب اإلنفاق  شّكل ؛الوطيناإلقتصاد األنشطة اإلنتاجية يف 

، وهو ما  %14مبعّدل منو سنوي فاق مليار دينار  21170.51واردات القطاع الصناعي خالل هذه الفرتة 
تبعية اإلقتصاد الوطين للقطاع الصناعي األجنيب، يف هذا السياق، عرف معّدل التبعية والذي يعرب فاقم من 

 
  نظر:أ 1 

- ONS, activité industrielle –année 2012-,op cit, n°180, p 36. 

- ONS, activité industrielle –année 2005-2015, collections statistiques  n°202/2016, série E : statistique 

économiques n° 89,  p 42. 

0
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عن النسبة بني الواردات من السلع والناتج الّداخلي اخلام، منّوا  مطّردا  خالل فرتة الّدراسة حيث انتقل من 
 . %27.81 عند   2014ليستقر سنة    2009سنة    27.0، مّث  2004سنة    21.1إىل   2001سنة   17.3%

 .2014-2001واردات اجلزائر خالل الفرتة هيكل  تطور  : (18-4) اجلدول 
 )الوحدة مليون دوالر(                                                                                                                          

-2001الفرتة  
2004 

-2005الفرتة 
2009 

-2010الفرتة 
2014 

-2001الفرتة 
2014 

 ( %النسبة )

 18.3 78333 43003 24511 10819 املواد الغذائية 
 3.7 15738 8274 5189 2275 املواد األولية 

 22.6 96735 52478 34219 10038 املواد نصف املصنعة 
 0.8 3432 2101 760 571 التجهيزات الفالحية 
 34.2 146453 75922 51811 18720 التجهيزات الصناعية 

السلع اإلستهالكية غري 
 الغذائية 

7643 21338 42352 71333 16.7 

 3.7 15748 13510 1810 428 املواد الطاقوية 
 100 427772 237640 139638 50494 اجملموع 

 ، ابإلعتماد على: باحث : من إعداد الاملصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels 

2005-2009-20014. 

السابقة املتعّلقة بتطور واردات اجلزائر من خمتلف السلع، تعطي صورة واضحة عن حجم األرقام              
ستوايت األسعار وق العاملية على مالتأثري الذي ميكن أن تلعبه تقلبات أسعار هذه السلع واملواد يف السّ 

يظهر هيمنة ثالث ، يف ذات السياق العرض السابق هليكل الواردات اجلزائرية خالل فرتة الّدراسة ؛احمللية
املواد نصف ستهالكية والتجهيزات الصناعية و لع على الواردات متثلت يف السلع اإلجموعات أساسية من السّ 

ية لإلستهالك ولإلنتاج واليت ر السيما منها الضرو  – من السلع مصّنعة، واملالحظ أّن هذه اجملموعات الثالث
؛ األسعار عند اإلنتاجى مؤشري األسعار عند اإلستهالك و مباشر عل ريأتث اهل -تنخفض مرونة إحالهلا حمليا  

عرف مؤشر أسعار السلع الغذائية الذي تعّده منظمة األمم املتحدة للتغذية والزراعة  ،على سبيل املثال
(FAO)  خالل سنة   ؛201.8إىل  94.6، حيث انتقلت قيمته من 2014-2001منوا  مطّردا  خالل الفرتة

، حيث بلغت 2007بسنة  مقارنة %24.8 انهز سّجل هذا املؤشر أعلى معّدل منو له خالل الفرتة 2008
ابلنسبة للحبوب،  232.1، ابلنسبة للمنتجات اللبنية 223.1، ابلنسبة للحوم 160.7)  201.4قيمته 

الدفع هذا ، 20072املسجلة سنة  161.4ب   مقابل (ابلنسبة للسّكر 181.6للزيوت النباتية و 227.1

 
 (.20-4( و ) 1-4)  نياحث ابإلعتماد على معطيات اجلدولنسب حمسوبة من طرف الب  1

2  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr, date de visite : (12-07-2016). 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr
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ألسعار السلع الغذائية يف األسواق العاملية، ساهم بقسط كبري يف ارتفاع املستوى العام التضخمي القوي 
  .1يف اجلزائر خالل هذه السنة  ألسعار السلع الغذائية املستوردة

اإلستثماري على التضّخم يف اجلزائر خالل الفرتة العام التحليل اإلحصائي ألثر اإلنفاق  .3-2
2001-2014 : 

أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل  ،ابلتحليل اإلقتصاديفيما تقّدم بعد أن تناولنا 
من خالل هذا العنصر حتليل هذا سنحاول  ات يف املستوى العام لألسعار،  على التغريّ   2014-2001الفرتة  

 القياسية.األثر من خالل اإلستعانة ابألساليب اإلحصائية  

تقدير معادلة اإلرتباط اخلّطي للعالقة بني اإلنفاق اإلستثماري العام ومعّدل التضخم يف   .3-2-1
 : 2014-2001اجلزائر خالل الفرتة  

وجب علينا قبل    االستثمارية؛ الناتج احمللي ابلنفقاتلتقدير معادلة االرتباط اخلطي للعالقة اليت تربط  
    :نعرضه وفق مايليذلك صياغة النموذج اخلطي، والذي  

                     

 حيث:  
Inf:   )؛معدل التضخمميثل متغري اتبع)داخلي 

Dep:    )؛االستثماريةميثل حجم النفقات  متغري مستقل)خارجي 
β0:   اثبت؛حد 
β1:   ؛االحندارمعامل 
et: .حد اخلطأ 

النتائج  كانت   و ،اإلصدار السابع  (EVIEWS)ربانمج ب نستعني ،β0و β1قيم املعامالت إلجياد
 :كاأليت

 
 
 

اإلنفاق اإلستثماري عالقة بني وجد ت ال نهأ ، إىلاإلحصائية الواردة يف املعادلة أعالهتشري النتائج          
غري احلد الثابت  نّ أكما   ،( Prob β1=0.094) اخلطأ احتمالقيم أّن إىل  ابلنظر معّدل التضّخمو  العام

Prob β)  حتمال اخلطأإ  أنّ معنوي حيث 
0
 .%5كرب من  أوهو    (0.742=

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2008, p 55. 

Inf = 0.634  +  0.005 Dep 

       (0.742)       (0.094)      

N=14        R2=0.21     DW=2.02 

Inft = β0 + β1dept + et 
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،  (F=0.094) فيشر إحصائيةاحتمال  ، ومن خالل النتائج الواردة أعاله، جند أنّ السياقذات يف         
 املتغري التابع  بني عالقةو ما يؤّكد عدم وجود وه ،%5 قارنة ب ذات داللة إحصائية مليست  أي أّّنا

( اليت تنص 0H) الفرضية األوىلنقبل ومنه )اإلنفاق اإلستثماري العام(،  واملتغري املستقل)معّدل التضّخم( 
املستوى العام لألسعار يف اجلزائر  التغرّيات يف أثر علىله  ليس اإلستثماري حجم اإلنفاق العمومي على أنّ 

  .2014-2001خالل الفرتة  

أنّه حيمل أكرب احتمال خطأ وألّن احلد الثابت غري مقبول إحصائيا  وحيث من أجل ماسبق،   
برانمج احلد الثابت، وذلك ابستعمال  مع استبعادعيد تقدير معادلة االحندار (، فإنّنا ن0.742)
(7eviews)على النحو أدانهوالنتائج كانت   ؛: 

  

 

تشري البياانت الواردة أعاله إىل أّن قيمة ل االحندار؛ الثابت من املعادلة اخنفض معدّ بعد إزالة احلد 
 النفقات أنّ  ، كما%46.45( بني النفقات العامة اإلستثمارية ومعّدل التضخم بلغت rاإلرتباط )

 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة    املستوى العام لألسعارر التغريات يف  احلقيقية تفسّ   اإلستثمارية العامة
لتغرّيات يف معّدل النسبة املتبقية أّن يف حني تعزى  ،2R 0.2 =158حيث أّن  ابملائة 58.12 بلغت بنسبة

 .من الناحية االقتصاديةإىل عوامل أخرى مل يتم إدراجها يف النموذج؛  %78.42واملقّدرة ب   التضخم  

يتوافق مع التحليل اإلقتصادي السابق للعالقة بني اإلنفاق اإلستثماري العام ومعّدل  النموذج
التضّخم، حيث أّن البياانت اإلحصائية الواردة أعاله تفيد بوجود عالقة طردية موجبة بني منو اإلنفاق 

مليار دينار جزائري من  1وأّن زايدة يف اإلنفاق اإلستثماري العام ب  اإلستثماري العام ومعّدل التضخم، 
 .%0.6شأّنا أن ُتسهم يف رفع معّدل التضّخم ب   

 :ختبار فرضيات النموذج اإلحصائي املقدر ابستخدام طريق املربعات الصغرىإ    .3-2-2
 ويكون ذلك من خالل:

 الكشف عن االرتباط الذايت بني األخطاء:    .3-2-2-1
تقع يف وهي   ،D-w=1.97إىل اليت تشري  "واتسون دوربني "إحصائية معاينة قيمة من خالل   

  رتباط بني األخطاء.إ  وجود ما يعين عدم(،  uD-4( و )uDبني )نطقة  امل

 مشكلة ثبات التباين:  .  3-2-2-2

Infr =  0.006 Depr 

           (0.000) 

N=14        R2=0.21     DW=1.97 
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يتم ذلك بتقدير املعادلة اليت تدرس العالقة بني مربع البواقي كمتغري اتبع و مربع البواقي املبطأة   
 كمتغري مستقل، من خالل اختبار الفرضيتني التاليتني:  لفرتة واحدة

    0H  :ثبات التباين؛ 
   1H :.عدم ثبات التباين 

 كاآليت:انت  ( كARCH test)املتحصل عليها بواسطة    والنتائج

 (.ARCH(: نتائج أختبار )19-4)  اجلدول
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     

F-statistic 0.343789     Prob. F(1,11) 0.5695 

Obs*R-squared 0.393983     Prob. Chi-Square(1) 0.5302 
 

 . (7Eviewsمن إعداد الباحث ابإلعتماد على برانمج ) املصدر: 

ورفض الفرض  (0H) فهذا يدل على قبول الفرض العدم %10كرب من أ "فيشر"احتمالية  مبا أنّ   
 يعين صحة ثبات التباين.  ما،  (1H)  البديل

 التوزيع الطبيعي للبواقي:  .  3-2-2-3
اختبار الفرضيتني ، من خالل ملعرفة منط توزيع البواقي jarque-beraنستخدم إحصائية           

 التاليتني:
   0H  :بواقي معادلة االحندار موزعة توزيعا طبيعيا؛ 
   1H:   .بواقي معادلة االحندار غري موزعة توزيعا طبيعيا 

 نتحصل على النتائج التالية:  (7eviews)دائما ابستعمال  و 
 
 
 
 
 

 

 التوزيع البياين للبواقي.  (: 15-4شكل) ال
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 ( Eviews 7 برانمج )   ابستخدام  باحثمن إعداد ال  املصدر: 

كرب من أProb jarque bera" (10.28% )"حتمال إحصائية إ نّ أختبار تشري نتائج فحص اإل
 البواقي موزعة توزيعا طبيعيا.  نّ أفرض العدم ومنه نقول  قبول    عينوهذا ي  5%

يف اجلزائر خالل الفرتة  ميزان املدفوعاتأثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على  -املبحث الّرابع
2001-2014 . 
حيث أّن املكّون من وضعية هشاشة هيكلية،  اإلستقرار اإلقتصادي اخلارجي يف اجلزائريعاين          

اع داء قطواملتمثل يف امليزان التجاري يتوقف رصيده بشكل أساسي على أالرئيسي مليزان املدفوعات 
ما نسبته يف املتوّسط  شّكلت إذ، اجلزائرية صادراتن املهيمن على هيكل الاملكوِّ عّد يُ  الذي احملروقات

 .2014-2001خالل الفرتة    جمموع ما تصدّ ره اجلزائرمن   98%
 

ابلتحليل اإلقتصادي مّث اإلحصائي أثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي من خالل هذا املبحث سنتناول 
 على اإلستقرار اإلقتصادي اخلارجي خالل فرتة الدِّراسة.

 

التحليل اإلقتصادي ألثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل  .4-1
 : 2014-2001  الفرتة

صيد اإلمجايل مليزان املدفوعات خالل الفرتة تطّور الرّ تظهر ( 20-4)األرقام الواردة يف اجلدول          
حقق ميزان املدفوعات  -2014ابستثناء سنة –هذه الفرتة ، وما يالحظ أنّه وعلى طول2001-2014
فائض يبلغه كأعلى  2008مليار دينار سنة  2379.9تراوح بني   -غري مستقر – موجبا  إمجاليا  رصيدا  

مليار دينار سنة  8.5، إذ بلغ رصيده 2013رصيد ميزان املدفوعات، يف حني اقرتب من وضع التوازن سنة 
 2014شّكلت سنة  مافي؛ وهي أدىن قيمة إجيابية لرصيد ميزان املفوعات خالل فرتة الّدراسة 2013

  478.8-بلغت قيمته  رصيدا  سالبا   2000ألّول مرة منذ العام اإلستثناء حيث حقق ميزان املدفوعات 
  .مليار دينار



 الفصل الرّابع........  برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2001-2014: طبيعة اإلجنازات. 
 

240 
 

بني ثالث فرتات أساسية مّر  التمييز( تتيح 20-4اجلدول ) بياانت كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام،        
بنوع من اإلستقرار اّتسمت هذه الفرتة ، 2004و 2001بني  عات؛ األوىليد ميزان املدفو تطّور رصهبا 

الفرتة ، %11.3و  %6.5بني ح ضمن جمال يرتاو بني رصيد ميزان املدفوعات والناتج الّداخلي اخلام  للنسبة
وخالهلا ارتفعت النسبة بني رصيد ميزان املدفوعات والناتج الّداخلي اخلام  2008و 2005الثانية بني سنيت 

فوائض غري مسبوقة يف رصيد امليزان  هذه الفرتة شهدت حتقيق، %21.7و  %15.3إذ تراوحت بني 
، وهو ما مسح بتغذية إحتياطات الصرف الرمسية اليت بلغت التجاري بعد اإلرتفاع املعترب ألسعار النفط اخلام

إىل غاية  2009؛ الفرتة األخرية واليت متتد من سنة 1مليار دوالر 143.102ما قدره  2008ّناية ديسمرب 
حيث اقرتبت مّيزها عدم إستقرار النسبة بني رصيد ميزان املدفوعات والناتج الّداخلي اخلام،  2014سنة 

إقرتب ميزان املدفوعات من وضع التوازن خالل هذه السنة، يف  أن بعد  2013هذه النسبة من الصفر سنة 
 .2011سنة   %10حني جتاوزت  

-2001يف نفس إجتاهات تطّور رصيد ميزان املدفوعات تطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة         
ادرات حيث سّجل أرصدة إجيابية على طول هذه الفرتة نتيجة للتحّسن الذي عرفته قيمة الصّ ، 2014

، ابلرغم من النمو املطّرد الذي عرفته املدفوعة أساسا  ابملنحى التصاعدي ألسعار النفط يف الّسوق العاملية
، ما جتدر اإلشارة إليه هو أّن معّدل التغطية بني الّصادرات والواردات  نفس الفرتةخالل قمية الواردات 

. 2013كأقصى حد سنة  %264و  2013كأدىن حد سنة  %118خالل هذه الفرتة تراوحت بني 
يف ظل تدفق متواضع ، 2007 -2001رأس املال أرصدة سالبة على طول الفرتة سّجل حساب ابملقابل 

استمرار نزيف رؤوس و  مليار دوالر 1.08الذي مل يتجاوز يف املتوسط  شرةلإلستثمارات األجنبية املبا
رصيدا  حقق حساب رأس املال شّكلت اإلستثناء حيث  2008األموال عرب قناة املديونية اخلارجية؛ سنة 

لتحّسن الذي عرفه لكنتيجة مباشرة ، 1990مليار دينار جزائري( ألّول مرّة منذ العام  189.9)+موجبا  
لعمليات التسديد  كذاو  مليار دوالر 2.33اإلستثمارات األجنبية املباشرة الذي بلغ خالل هذه السنة  تدفق

لباقي سنوات الفرتة تواصل حتقق الّرصيد اإلجيايب حلساب رأس املال ؛ 2006سنة املسبق للدين اخلارجي 
مليار دينار بعد الرتاجع الذي عرفه تدفق  11.20-حيث سّجل رصيدا  سالبا  بلغ  2012ابستثناء سنة 

 .2( 2011 مليار دوالر سنة 2.04 مقابل 2012مليار دوالر سنة  1.52)اإلستثمارات األجنبية املباشرة 
 

 . 2014-2001تطور رصيد ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة (: 20-4اجلدول )
 )الوحدة: مليار دينار جزائري( 
رصيد حساب   رصيد امليزان   كنسبة من  رصيد ميزان املدفوعات   الصادرات.  الواردات.  رصيد ميزان    السنوات 

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2008, op cit, p 66. 
2 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel 2012, p 75. 
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 املدفوعات  (%الناتج الّداخلي اخلام ) ( 1) ( 2) التجاري.  رأس املال.
-66.9  742.5 732.4 1474.9 11.3 477.8 2001 
-53.16  533.9 957.20 1491.10 6.5 294.8 2002 
-100.08  860.23 1031.87 1892.10 11.0 583.0 2003 
-134.50  1029.36 1293.61 2322.97 10.9 666.9 2004 
-311.16  1942.31 1456.15 3398.46 16.5 1242.3 2005 
-813.28  2473.53 1502.32 3975.85 15.3 1288.3 2006 
-64.46  2363.45 1828.07 4191.52 21.7 2041.0 2007 

189.09 2562.79 2451.73 5014.52 21.5 2379.9 2008 
250.38 564.84 2716.98 3281.82 2.8 280.6 2009 
243.47 1354.40 2892.93 4247.33 9.5 1149.8 2010 
182.59 1890.06 3418.34 5308.40 10.2 1472.8 2011 

-11.20  1549.96 3998.37 5548.33 5.7 933.9 2012 
60.23 783.66 4360.77 5144.43 0.5 8.5 2013 

281.42 18.86 4799.35 4818.21 -2.8  -478.8 2014 
 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels 
2004-2009-2013-2016. 
 

 : 2014-2001حتليل تّطور رصيد ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة     .4-1-1
مسّجال   مليار دينار جزائري 477.8، 2001بلغت قيمة الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات سنة 

هذا الرتاجع كان خاصة نتيجة للرتاجع الذي ، 2000مليار دينار مقارنة بسنة  92.4بذلك تراجعا  بنحو 
وق العاملية أسعار النفط يف السّ  عرفتهالذي خنفاض عرفه رصيد امليزان التجاري خالل هذه السنة بسبب اإل

يف مقابل اجّتاه تصاعدي ، 2001و  2000بني سنيت  دوالر للربميل الواحد  3.5أكثر من فقدت واليت 
خالل . 2001مليار دوالر سنة  9.48إىل  2000مليار دوالر سنة  9.35لنمو الواردات اليت انتقلت من 

مليار دينار ابلّرغم من التحّسن  294.8ليستقر عند مستوى تواصل تراجع ميزان املدفوعات  2002سنة 
دوالر للربميل سنة  24.85دوالر للربمبل مقابل  25.24اليت بغت  الطفيف الذي عرفته أسعار النفط

، لكن يف املقابل تواصل النمو اجلامح %1والذي مّكن من حتقيق منو يف قيمة الصادرات بنحو ، 2001
 مليار دينار جزائري. 957أكثر من   2002اليت بلغت قيمتها سنة  (  %30)لقيمة الواردات  

يف وحتت أتثري املنحى التصاعدي ألسعار النفط ، 2008وإىل غاية سنة  2003بداية من سنة         
املنحى الرتاجعي لرصيد الّدين و ، دوالر للربميل( 99.9دوالر للربميل إىل  29.0)انتقلت من  السوق العاملية

رصيد  عرف ،2006 و 2004بني سنيت املسبق للديون اخلارجية  التسديد لعملياتاشر كأثر مباخلارجي  
مليار دينار  583حيث انتقل من ، %36مبعّدل انهز خالل هذه الفرتة منوا مطّردا  ميزان املدفوعات 
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خالل نفس الفرتة انتقل رصيد امليزان التجاري من ، 2008مليار سنة  2379.9إىل  2003جزائري سنة 
مليار دينار، مدفوعا  ابلنمو القوي لقيمة الصادرات والذي  2562.79مليار دينار جزائري إىل  860.23
 ابلنسبة للواردات.  %17.4مقابل   %23بلغ حنو  

زانت اخلارجية لإلقتصاد وكنتيجة مباشرة لألزمة املالية العاملية على التوا ،2009خالل سنة         
مليار دينار بعد الرتاجع املسّجل يف رصيد احلساب  280.6اجلزائري، تراجع رصيد ميزان املدفوعات إىل 

يف مليار دينار، هذا الرتاجع كان كنتيجة مباشرة للرتاجع  564.84التجاري الذي بلغ خالل نفس السنة 
، وهو ما انعكس سلبا  يف السوق العامليةدوالر للربميل الواحد  35اليت فقدت أكثر من أسعار النفط اخلام 

مليار دوالر  4951.46مليار دينار مقابل  3225.81على قيمة صادرات اجلزائر من احملروقات اليت بلغت 
يف سياق مّتصل حقق حساب رأس املال رصيدا إجيابيا . استمرار منو معترب للواردات ظليف  2008سنة 

مليار دينار، حتت أتثري منو صايف تدفق اإلستثمارات األجنبية  250.38للسنة الثانية على التوايل بلغ 
دود مليار دوالر وكذا استمرار آتكل رصيد الدين اخلارجي الذي كان يف ح 2.54املباشرة الذي بلغ 

 .1ديون متوّسطة وطويلة األجل  3.921مليار دوالر منها   5.413

، عاود رصيد ميزان املدفوعات 2010بعدها وكنتيجة للّتحسن يف أسعار النفط اخلام بداية من سنة          
غري أّن هذا املنحى التصاعدي لرصيد ميزان ، 2009اإلرتفاع من جديد بعد الرتاجع املسّجل سنة 

واستمّر هذا  2012حيث تراجع بداية من سنة (، 2011و 2010املدفوعات مل يعّمر ألكثر من سنتني )
سنة  2014-2001ستوى له على طول الفرتة ليبلغ الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات أدىن مالرتاجع 

بداية من يف رصيد امليزان التجاري هذا الرتاجع  ،مليار دينار جزائري 478.8-بقيمة سالبة بلغت  2014
مليار دينار جزائري سنة  5548.33لرتاجع قيمة الصادرات اليت انتقلت من  كان نتيجة  2012 سنة

يف مقابل استمرار منو الوادرات اليت بلغت قيمتها خالل السنة ، 2014مليار سنة  4848.21إىل  2012
مليار دينار جزائري، ابلنتيجة اقرتب امليزان التجاري خالل هذه السنة من وضع التوازن  4799.35األخرية 

 مليار دينار جزائري. 18.86إذ مل يتجاوز رصيده  

صادرات احملروقات يف صياغة األرقام املتعلقة  الّدور الكبري الذي تلعبه عائداتممّا تقّدم، نتبنّي          
 حة عن هذا الّدور.والشكل أدانه يرسم صورة واض  برصيد ميزان املدفوعات يف اجلزائر،

 

: العالقة بني تطور عائدات صادرات احملروقات ورصيد ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة  (16-4الشكل )
2001-2014. 

 
 .ذكره قبمرجع س، مؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويلالبنك الدويل،   1



 الفصل الرّابع........  برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2001-2014: طبيعة اإلجنازات. 
 

243 
 

 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels 

2004-2009-2013-2016. 
 

-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  على ميزان املدفوعاتعاش اإلقتصادي أثر برامج اإلن .4-1-2
2014 : 

، 2014-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  العرض السابق لتطّور رصيد ميزان املدفوعاتمن خالل         
بدوره يظهر جليا  ارتباط هذا األخري برصيد امليزان التجاري الذي يعد املكّون الرئيس مليزان املدفوعات؛ 

على قيمة الصادرات اليت حتددها صادرات قطاع احملروقات بنسبة   ،رصيد امليزان التجاري يتوقف من جهة
 إلن كانو . الفرتة منوا  مطّردا   قيمة الواردات اليت شهدت خالل هذهمن جهة أخرى و  %98متوّسطة تناهز 

وق يف السّ  ابإلرتفاع الذي عرفته أسعار النفط اخلام يفّسرقيمة صادرات قطاع احملروقات النمو الذي عرفته 
الواردات خالل فرتة الّدراسة يعزى فإّن النمو الذي سّجلته ، احملروقات املصّدرة ذا إرتفاع كّمياتكو   العاملية

سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام بشّقيه اجلاري الطلب احمللي املتولد عن  فجوةابلّدرجة األوىل إىل 
 واإلستثماري.

 عامر إمجايل اإلنفاق الترصد تطور الواردات اجلزائرية ابلتوازي مع تطوّ  (21-4بياانت اجلدول )
على والواضح هو أثر التوّسع يف اإلنفاق العام بشّقيه اجلاري واإلستثماري  ؛2014-2001خالل الفرتة 

اقرتب   %15.0منو الواردات، حيث أّن معّدل النمو السنوي املتوسط للواردات خالل هذه الفرتة والبالغ 
 . %14.8كثريا  من املعّدل السنوي املتوسط لإلنفاق العام واملقّدر ب   

 

 . 2014-2001ومنو الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاق العام تطّور منو  (: 21-4اجلدول )
 )الوحدة مليار دينار جزائري(. 
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معّدل  
النمو 

(% ) 

معّدل   الواردات 
النمو 

(% ) 

جمموع  
اإلنفاق 

 العام.

معّدل  
 النمو

(% .) 

اإلنفاق 
اإلستثماري 

 العام.

معّدل  
النمو 

(% ) 

اإلنفاق 
اإلستهالكي 

 العام.

 السنوات 

- 703.6 - 899,3  339.2 - 560.1 2000 
4.0 732.4 27.5 1147,0 54.0 522,4 11,5 624,6 2001 

30.7 957.2 11.2 645,8 10,1 575,0 12,1 700,4 2002 
7.8 1031.87 10.1 1405,6 9,1 628,1 11,0 777,5 2003 

25.3 1293.61 5.9 1488,4 2.0 640,7 9,0 847,7 2004 
12.5 1456.15 14.2 1696,9 25,9 806,9 5,0 890.0 2005 

3.2 1502.32 16.1 1970.0 25,8 1015,1 7,3 954,9 2006 
21.7 1828.07 31.0 2581,5 41,3 1434,6 20,1 1146,9 2007 
34.1 2451.73 32.8 3429,1 37,5 1973,3 26,9 1455,8 2008 
10.8 2716.98 4.7 3591,3 -1,3 1946,3 13,0 1645 2009 

6.5 2892.93 7.8 3873,6 -7,1 1807,9 25,5 2065,7 2010 
18.6 3418.34 28.8 4989,6 9,2 1974,4 45,9 3015,2 2011 
16.6 3998.37 10.7 5527,2 13,1 2234,0 9,2 3293,2 2012 

9.0 4360.77 -8.1  5078,3 -15,8 1892,6 -3,2 3185,7 2013 
10.0 4799.35 15.1 5844,9 32,1 2501,4 4,9 3343,5 2014 

 املصدر: 
:  ، متاح على املوقعمؤشرات التنمية األساسية من البنك الّدويل البنك الدويل،  -

http://data.albankaldawli.org :2015-12-23 ،   اتريخ االطالع. 
- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports 

annuelles  2005-2009-2012-2016. 
 نسب حمسوبة من قبل الباحث.  -

 
 

هو اإلرتباط الوثيق بني تطّور ( أدانه، 17-4ومن خالل ما يعرضه الشكل ) ،املالحظ أيضا          
، حيث أّن 2013-2006معّدالت اإلنفاق العام اجلاري واإلستثماري ومعّدل منو الواردات خالل الفرتة 

صاحبه  2008-2006خالل املدى الزمين   %32.8إىل  %16.1 إرتفاع معّدل منو اإلنفاق العام من
خالل نفس الفرتة؛ بينما أّدى تراجع معّدل منو اإلنفاق  %34.1إىل  %3.2عّدل منو الواردات من ملإنتقال 

معّدل منو الواردات من  مقابل يف إىل اخنفاض ، %4.7إىل  2009العام السيما يف شقه اإلستثماري سنة 
 .2009سنة    10.8إىل    2008سنة   34.1%

 2011وإىل غاية سنة  2010وبعد أن عاود معّدل منو اإلنفاق العام اإلنتعاش بداية من سنة بعدها         
، انتعش أيضا  معّدل منو الواردات خالل ذات الفرتة لينتقل من %28.8إىل  %7.8حيث انتقل من 

http://data.albankaldawli.org/
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واليت شهدت تراجع يف معّدل منو اإلنفاق العام حيث  2013- 2012أّما الفرتة  .%18.6إىل  6.5%
 .%9.0إىل    %16.6نقطة مئوية، فقد تراجع خالهلا أيضا  معّدل منو الواردات من    18أكثر من فقد 

ظهر ضعف اإلرتباط بني معّدل منو اإلنفاق العام و معّدل يُ (، 17-4) وإن كان الشكل يف املقابل،        
، إاّل أّن سياسة اإلنعاش اإلقتصادي عن طريق التوّسع 2005-2001منو الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة 

مليار دينار خالل  806.9مليار دينار إىل  339.2منه، والذي انتقل من  ييف اإلنفاق السيما اإلستثمار 
يف ظل صالبة  ، قد أسهمت بشكل فّعال يف رفع الطلب احمللي على واردات السلع واخلدماتالفرتةهذه 

ما اجنر عنه منو وهو ، 1الوضع املايل للبالد املدّعم ابملنحى التصاعدي ألسعار النفط اخلام يف السوق العاملية
 1456.15مليار دينار إىل  703.6حيث انتقلت من ، %16لقيمة الواردات مبعّدل سنوي وسطي فاق 

لسلع اإلستهالكية سّجلت واردات ا (2005-2001مليار دينار؛ جيدر التنويه إىل أنّه خالل هذه الفرتة )
السلع نصف املصّنعة واملنتجات املصّنعة أعلى معّدالت النمو، إذ بلغت على التوايل غري الغذائية و 

 .% 24.8و 21.1%، 19.2%

-2001إلستثماري واإلنفاق اجلاري والواردات يف احلزائر خالل الفرتة تطّور معّدل منو اإلنفاق ا (: 17-4الشكل )
2014. 

 

 (. 21-4ابإلعتماد على معطيات اجلدول )  باحثمن إعداد ال  املصدر: 
 
 

 

 على ميزان املدفوعات خالل الفرتةاإلستثماري العام اإلنفاق التحليل اإلحصائي ألثر . 4-2
2001-2014 : 

 
1 banque d’Algérie, évolution économique et monétaire, rapports annuels de 2002 à 2005. 
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أثر برامج سنحاول حتليل  ومن أجل دعم نتائج التحليل اإلقتصادي، من خالل هذا العنصر
من خالل اإلستعانة ابألساليب الدِّراسة  اإلنعاش اإلقتصادي على ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل فرتة 

 اإلحصائية القياسية.

وجب  االستثمارية؛ الناتج احمللي ابلنفقات تقدير معادلة االرتباط اخلطي للعالقة اليت تربطومن أجل 
 :                   علينا قبل ذلك صياغة النموذج اخلطي، والذي هو

 
 

 حيث:
Balpمتغري اتبع)داخلي( ميثل رصيد ميزان املدفوعات؛ : 
Depمتغري مستقل)خارجي( ميثل حجم النفقات االستثمارية؛ : 
β0  اثبت؛: حد 
β1معامل االحندار؛ : 
et.حد اخلطأ : 

اإلصدار السابع، حيث كانت النتائج    (EVIEWS)نستعني بربانمج   β0و  β1إلجياد قيم املعامالت
 كاأليت:

 

 

العام  منو اإلنفاقشري النتائج اإلحصائية الواردة يف املعادلة أعاله؛ أنه ال توجد عالقة بني تُ 
احلد  نّ أ( كما  0.7561βProb= ) رصيد ميزان املدفوعات استنادا إىل قيم احتمال اخلطأاإلستثماري، و 

، وكذلك نالحظ %5كرب من أ( وهو  0.1661βProb=الثابت هو غري معنوي ألن احتمال اخلطأ)
وجود ارتباط متوسط سالب  بني هذين املتغريين، كما أن اإلنفاق العمومي يفسر تغريات الناجتة يف ميزان 

 %.  2R=0.8االحندار  معامل  حيث أّن   % 0.8املدفوعات بنسبة  

أنّه ، وهذا يعين %5كرب من أ( ذات داللة إحصائية F=0.756احتمال إحصائية فيشر) كما أنّ 
نقبل ومنه  ،لقصر السلسلة( ذلك )قد يرجع له عالقة ابملتغري التابع ضمن النموذج ال يوجد متغري مفسر 

Balp = 555.891  -  0.184 Dep 

       (0.166)           (0.756) 

N=14        R2=0.008     DW=0.85 

Balpt = β0 + β1dept + et  
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ميزان ( مقبولة، واليت تنص على أن حجم اإلنفاق العمومي ليس له عالقة مع رصيد 0H)فرضية العدم 
 املدفوعات.

 :2014-2001الفرتة  ابإلقتصاد اجلزائري خالل    اخلاصكالدور    حتليل مربّع    -املبحث اخلامس
رة وسيلة مبتك، فإّن مربع كالدور يعد يف الفصل األّول من الشق النظري سبقت اإلشارة إليهكما 

إذ يعطي صورة واضحة عن مستوايت  ،بلوغ أهدافها ة السياسة اإلقتصادية وقدرهتا علىلقياس مدى فعالي
سة اإلقتصادية ياواليت تشّكل حبد ذاهتا أهداف السية الكلّ أربعة من املؤّشرات اإلقتصادية األداء على صعيد 

الذي من األفضل و   ، وهي معّدل النموخالل فرتة زمنية معّينة ذو التوّجه الكينزي،  دور"لهة نظر "كامن وج
شأنه يف ذلك  ،معّدل البطالة الذي ينبغي أن يقرتب أكثر ما ميكن إىل الصفر ؛ميكن أكرب ماأن يكون 

كنسبة من الناتج الّداخلي   ميزان املدفوعاتوأخريا  التوازن اخلارجي املعرب عنه برصيد  ؛معّدل التضخمشأن 
إلعطاء  لناتج الّداخلي اخلام، والذي نستعيض عنه يف هذه الّدراسة برصيد امليزان التجاري كنسبة من ااخلام

   .صورة أكثر وضوحا  عن تطّور املبادالت التجارية اخلارجية يف اجلزائر

ربع امل بينها يشّكلووصلها فيما  ،متثيل هذه املؤّشرات األربعة على معلم متعامد ومتجانس  
أنّه كّلما استقامت  اإلشارة إليه،جتدر  . مااخلاص ابقتصاد ما خالل فرتة زمنية معّينة "كالدورالسحري ل"

قرتاهبا أكثر من حتقيق وا لسياسة اإلقتصاديةفعالية أكرب لعلى  دّل ذلكوزادت مساحته  أضالع املربع
 .أهدافها

 

 : 2014-2001خالل الفرتة    مربّع كالدور اخلاص ابإلقتصاد اجلزائري  . متثيل5-1
من خالل رسم  ،2014-2001حناول يف هذا العنصر تقييم أداء اإلقتصاد اجلزائري خالل الفرتة         

مرّبع كالدور السحري املمثل للمؤشرات األربعة السابق اإلشارة إليها خالل الفرتات الثالث اليت شهدت 
إلقتصادي، الربانمج التكميلي إعمال برامج اإلنعاش اإلقتصادي الثالث السابق تناوهلا )برانمج اإلنعاش ا

لدعم النمو اإلقتصادي والربانمج اخلماسي لتوطيد النمو اإلقتصادي(، وهذا ابإلعتماد على بياانت اجلدول 
 ( أدانه.4-22)

 
 
 
 

-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور املؤشرات اإلقتصادية الكلية املشّكلة ملربع كالدور السحري : ( 22-4اجلدول )
2014. 
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متوسط الفرتة   
2001-2004 

متوسط الفرتة  
2005-2009 

متوسط الفرتة  
2010-2014 

 PIB  5.0 3.0 3.3 (%) معّدل النمو
 CHO  23.5 12.2 10.3(%) معّدل البطالة

 INF  3.4 3.6 4.7( %) معّدل التضخم
 ( %)  كنسبة من الناتج الّداخلي الخام الميزان التجاري رصيد 

BTC 
15.6 21.86 7.72 

 : ابإلعتماد  باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels. 
- Ons,  rétrospective statistique 1962-2011 , édition :2013, p 105. 

 . 2014-2001مربع كالدور السحري لإلقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  (: 18-4الشكل )

 

 (. 22-4ابإلعتماد على معطيات اجلدول ) باحث من إعداد ال  املصدر: 

دور السحري لإلقتصاد اجلزائري خالل املدى الزمين لالشكل أعاله املمثل ملربع كامن خالل          
 نتبنّي مايلي:،  2001-2014

   : 2014-2001الفرتة  
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حتقيق معّدل منو ، مّيزها 2004-2001هذه الفرتة اليت شهدت إعمال برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 
البطالة على مستوايهتا العالية ، لكن يف املقابل حافظت معّدالت % 6واملقّدر ب  ر إقرتب من اهلدف املسطّ 

معّدل   ؛2000مقارنة ابملستوايت املسّجلة العام  وإن كانت سّجلت بعض الرتاجع خالل هذه الفرتة
  نقطة (0.4 +)احنرف عن املعّدل املستهدف خالل هذه الفرتة ب   ،خالل هذه الفرتة من جهته التضّخم

كنتيجة مباشرة لفائض الطلب احمللي   ،( نقطة مئوية 3.1وعن املعّدل املسجل قبل إطالق الربانمج ب  )+
 .املتولد عن سياسة التّوسع يف اإلنفاق العام

ُم ثلة للتوازن   ،خالل هذه الفرتة ((18-4) )الشكل مركز احملورعن أبعد نقطة عن          
كانت تلك امل

كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام، يف إشارة واضحة إىل النمو   امليزان التجارياخلارجي واملعرب عنه برصيد 
اليت  حتت أتثري النمو املطّرد لقيمة صادرات احملروقات ،الذي عرفه رصيد ميزان املدفوعات خالل هذه الفرتة

ابحملّصلة فإّن السلبية األهم اليت أثّرت على شكل مربع كالدور  وق العاملية.مافتئت أسعارها تتحّسن يف السّ 
خالل هذه الفرتة متثّلت يف املعّدالت املرتفعة للبطالة، وبدرجة أقل معّدل التضّخم الذي فاق املستوى 

 املستهدف.

 :  2009-2005الفرتة   ➢
متيزت هذه الفرتة إبطالق الربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي الذي كان أهم ما مّيزه هو 

كمعّدل سنوي، يف مقابل منو لإلنفاق   %26النمو املطّرد لإلتفاق اإلستثماري والذي كان يف حدود 
ع كالدور املمثل ، املالحظة األبرز من خالل الشكل أعاله هو أّن مربّ %14.84معّدله  اجلاري مل يتجاوز 

هذا التحّسن يف مساحة املرّبع يرجع ابألساس إىل  ؛ لفرتة السابقةاب مقارنةأكثر إّتساعا  كان هلذه الفرتة  
كمتوسط للفرتة   %12.2الرتاجع املعترب الذي سّجلته معّدالت البطالة خالل هذه الفرتة واليت استقرت عند 

معتربة موجبة ان التجاري يف حتقيق فوائض تمر امليز يف ذات السياق اس ؛للفرتة السابقة %23.5مقابل 
من النتاج الّداخلي اخلام، بسبب استمرار جنوح أسعار النفط  %21.86 سبتهما ن شّكلت يف املتوسط

(؛ يف املقابل تراجع معّدل منو الناتج الّداخلي 2009اخلام إىل اإلرتفاع يف السوق العاملية )ابستثناء سنة 
، حتت أتثري تراجع معّدل منو قطاع احملروقات الذي سّجل اخلام خالل هذه الفرتة بنحو نقطتني مئويتني

من جهتها واصلت معّدالت التضخم خالل هذه الفرتة منحاها قيما  سالبة يف أغلب سنوات هذه الفرتة. 
( نقطة مئوية، حيث كان الرتفاع أسعار الواردات  0.6التصاعدي مبتعدة عن املعّدل املستهدف ب نحو )+

 ل هذه الفرتة دورا  هاما  يف حتديد املستوى العام لألسعار يف السوق الوطنية.من السلع واخلدمات خال

 

   :2014-2010الفرتة   ➢
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خالل الفرتة  عات، تقّلصت مساحة مربع كالدور خالل هذه الفرتة بشكل ملحوظعلى عكس التوقّ 
ففي  وهذا حتت أتثري الرتاجع الذي سّجلته ثالثة من بني املؤّشرات األربعة؛ ،مقارنة ابلفرتتني السابقتني

خالل  %12.2مقابل  %10.3تراجع معّدالت البطالة واليت استقرت عند مستوى  وترية تباطؤمقابل 
نقطة مئوية مقارنة ابلفرتة  0.3الفرتة السابقة؛ والتحّسن الطفيف يف معّدل منو الناتج الّداخلي اخلام بنحو 

الناتج الّداخلي اخلام تراجعا  حاّدا  خالل هذه و رصيد امليزان التجاري  النسبة بني ت، عرف2005-2009
 معّدل منو املسّجلة يف الفرتة السابقة، وهذا حتت أتثري تراجع  %21.86مقابل   %7.72إذ بلغت  ،الفرتة

خالل هذه الفرتة.  %12واردات اليت منت يف املتوسط مبعّدل فاق قيمة الصادرات واستمرار ارتفاع فاتورة ال
هي األعلى على  ،مستوايت 2014-2010، حققت معّدالت التضّخم خالل الفرتة سياق   ذي صلةيف 

 .%4.7طول فرتة الّدراسة بلغت يف املتوسط  

-2001التحليل اإلقتصادي لنتائج متثيل مربّع كالدور اخلاص ابإلقتصاد اجلزائري خالل الفرتة    .5-2
2014 : 
ملربع كالدور اخلاص ابلفرتات الثالث اليت شهدت إعمال برامج اإلنعاش إّن العرض السابق         

هم املؤّشرات اإلقتصادية الكلية لإلقتصاد أل اإلجيابية، ستجابةاإلاإلقتصادي يف اجلزائر، يُظهر جبالء ضعف 
رد ، ففي مقابل منو مطّ 2014-2001اجلزائري لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام املنتهجة خالل الفرتة 

هذه الفرتة، سّجلت هذه املؤشرات  على طولالعتمادات اإلنفاق العام بشّقيه اجلاري واإلستثماري 
 :غري مستقرةمتذبذبة و أداءات  

 2004-2001كمتوسط للفرتة   %5من تراجع خالل فرتة الّدراسة  ،ياحلقيقنمو ال عّدلمل ابلنسبة ➢
حيث أّن و  ؛2014-2010كمتوسط للفرتة   %3.3، مّث 2009-2005خالل الفرتة  %3.0إىل 

، فقد ظل كمتوسط خالل الفرتة  %36.5ت مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج الّداخلي اخلام تعدّ 
السيما يف ظل ضعف إستجابة ابقي القطاعات لربامج ، وقاتر رهنا  أبداء قطاع احملمعّدل النمو 

يرسم صورة واضحة عن حجم أتثري  ،أدانه (19-4الشكل )اإلنعاش اإلقتصادي خالل هذه الفرتة. 
خالل  منو الناتج الّداخلي اخلام يف اجلزائر عّدالتأداء قطاع احملروقات يف صياغة األرقام املتعلقة مب

 .2014-2001املدى الزمين  
 

 

 

-2001تطور معدل منو الناتج الّداخلي اخلام ومعّدل منو قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 19-4الشكل )
2014 
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 .(2-4( و)1-4)ابإلعتماد على بياانت اجلدولني   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

بني سنيت  %23.5معّدل البطالة وإن تراجع بشكل ملحوظ خالل فرتة الّدراسة، منتقال من  ➢
، إاّل أّن إعتماد املقاربة 2014-2010 دى الزمينخالل امل %10.3، إىل 2001-2004

الرابط بني منو أضعف ، 2008اإلجتماعية كمحدد أساسي لسياسة التشغيل يف اجلزائر قبل سنة 
و الناتج الّداخلي اخلام يف إشارة واضحة إىل ضعف إنتاجية مناصب الشغل املنشأة القوة العاملة ومن

المتصاص فائض عرض  امومية مالذ  خالل هذه الفرتة؛ من جهة أخرى فإّن جعل قطاع اإلدارة الع
 اجلاري غري املنتجالعام أسهم بشكل ملحوظ يف منو اإلنفاق  ،العمل يف اجلزائر خالل هذه الفرتة

طلبا  إستهالكيا  خاصا  إضافيا  عجز  ،ما خلق يف املقابل، )السيما البنود املتعّلقة ابلرواتب واألجور(
يف  رض حتمية الّلجوء إىل األسواق اخلارجية ملقابلته.اجلهاز اإلنتاجي الوطين عن مقابلته، ما ف

على  ت مسامهة القطاعات املنتجة يف امتصاص فائض عرض العمل متواضعةمقابل كل هذا ظلّ 
، يف هذا الصدد تشري البياانت املتاحة إىل أّن اليد العاملة يف القطاع الصناعي مل طول فرتة الّدراسة

 .القوى العاملة على طول فرتة الّدراسةموع  جممن  %10.6تشّكل سوى  

 ضبطه ضمن مستوايت مقبولة من أجلمعّدل التضخم وابلرغم من جهود السلطات النقدية  ➢
إن من خالل التدّخالت املستمرة لبنك اجلزائر أو من خالل سياسة استهداف  ،اقتصاداي  واجتماعيا  

  %3.4فرتة إىل أخرى، حيث انتقل من تفع من ، ما فتئ ير 2010التضخم املعلنة بداية من سنة 
، حتت أتثري عاملني 2014-2010خالل الفرتة  %4.7إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة 

وتفاقم تبعية سوق  ؛أساسيني مها منو فجوة الطلب احمللي املتوّلدة عن التوّسع يف اإلنفاق العام احمللي
أثر مباشر ملوجات التضخم العاملية على ن السلع واخلدمات احمللية للسوق األجنبية، وما محله ذلك م

 ؛املستوايت العامة لألسعار حمليا  

-10

-5

0

5

10

معّدل نمو قطاع المحروقات

لخاممعّدل نمو الناتج الّداخلي ا
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هيمنة احملروقات على ، إاّل أّن الّدراسة فرتةي وإن حقق فوائض موجبة على طول رصيد امليزان التجار  ➢
قصور اجلهاز اإلنتاجي الوطين عن مقابلة فائض الطلب احمللي كل الصادرات اجلزائرية من جهة، و هي

 ،من جهة ،، جعل منه رهينة  من جهة أخرى خالل هذه الفرتةعن برامج اإلستثمار العمومي املتولد 
للنمو املطّرد الذي شهدته فاتورة  ،وق العاملية ومن جهة أخرىلتقلبات أسعار النفط اخلام يف السّ 

 ت.لع واخلدماواردات السّ 
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 خالصة الفصل:

الفصل الرّابع من هذه الدِّراسة، استعرضنا طبيعة اإلجنازات اليت حتّققت على مستوى من خالل 
أربعة من املؤّشرات اإلقتصادية الكّلية )معّدل النمو اإلقتصادي، معّدل البطالة، معّدل التضّخم ورصيد 

وما مّت  ؛2014-2001ميزان املدفوعات( بعد تنفيذ برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
 فبالنسبة ملعّدالت النمو اإلقتصادي هذه املؤّشرات؛الوقوف عليه هو تواضع مستوايت اإلجناز على صعيد 

 ، يف املتوّسط %4تبيّ ّنا أّّنا مل تتجاوز عتبة  احلقيقية
ُ
 ؛نقطتني مئويتني جتاوزحدد إبحنراف عن اهلدف امل

، حيث سّجل قطاع احملروقات الذي ساهم أبكثر من من قطاعِّ إىل آخر معّدالت النموقطاعيا  تباينت 
يف  %1.2-منو سالب بلغ معّدل ، 2014-2001الناتج الّداخلي اخلام خالل الفرتة تكوين يف  36.5%

للخدمات  ابلنسبة %6.7بلغ  اخلدمات أفضل، إذ حّقق معّدل منوقطاع يف حني كان أداء  ؛املتوّسط
يف الناتج الّداخلي مسامهته  بلغتالذي  ،قطاع الصناعةمن جهته للخدمات غري السوقة.  %4.7املسّوقة و

أعلى معّدالت النمو  .2014-2001خالل الفرتة  يف املتوسط %4.2مل يتجاوز معّدل منّوه ، %5.5اخلام 
األشغال املرتبطة  حّققها قطاع البناء واألشغال العمومية متضّمن ا 2014-2001القطاعية خالل الفرتة 

قابل؛ كمتوّسط %8.8ب  بقطاع النفط 
ُ
املتاحة عن أداء قطاع الفالحة خالل الفرتة البياانت  ،يف امل

املسجلة  %13.2عدم إستقرار معّدل منو القطاع على طول فرتة الّدراسة، فمن ُتشري إىل ، 2001-2014
خالل السنة املوالية ، ليعاود اإلنتعاش مرّة أخرى خالل  1.3-تراجع معّدل النمو إىل  2001خالل سنة 

وهو اثين أعلى معّدل منو يسّجله القطاع خالل هذه الفرتة بعد ذلك املسّجل ، %19.7ويبلغ  2003سنة 
 .%20.0والذي بلغ   2009سنة  

من  انتقلإذ وإن تراجع بشكل ملحوظ خالل فرتة الّدراسة، الذي عّدل البطالة أّما ابلنسبة مل
، إاّل أّن إعتماد 2014-2010خالل املدى الزمين  %10.3، إىل 2004-2001بني سنيت  23.5%

ابط بني منو القوة العاملة ومنو أضعف الرّ ، 2008سياسة التشغيل يف اجلزائر قبل سنة يف املقاربة اإلجتماعية 
 .الناتج الّداخلي اخلام يف إشارة واضحة إىل ضعف إنتاجية مناصب الشغل املنشأة خالل هذه الفرتة

خالل  %4.7إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة   %3.4من  معّدل التضّخم انتقل من جهته
، حتت أتثري عاملني أساسيني مها منو فجوة الطلب احمللي املتوّلدة عن التوّسع يف 2014-2010الفرتة 

اإلنفاق العام احمللي؛ وتفاقم تبعية سوق السلع واخلدمات احمللية للسوق األجنبية، وما محله ذلك من أثر 
 .حمليا  هالك  اإلستألسعار  ات التضخم العاملية على املستوى العام مباشر ملوج

رصيد امليزان التجاري وإن حقق فوائض موجبة على طول فرتة الّدراسة، إاّل أّن هيمنة احملروقات على 
هيكل الصادرات اجلزائرية من جهة، و قصور اجلهاز اإلنتاجي الوطين عن مقابلة فائض الطلب احمللي 
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رى، جعل منه رهينة ، من جهة، املتولد عن برامج اإلستثمار العمومي خالل هذه الفرتة من جهة أخ
لتقلبات أسعار النفط اخلام يف الّسوق العاملية ومن جهة أخرى، للنمو املطّرد الذي شهدته فاتورة واردات 

 الّسلع واخلدمات.

-2001الشّك أّن تواضع النتائج اليت حّققتها سياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
يف الفصل  ؛اخلزينة العمومية إعتمادات مالية طائلة تقف وراءه العديد من العواملواليت كّلفت ، 2014

اخلامس من هذه الّدراسة سنبحث يف أهم هذه العوامل ويف اآلليات الكفيلة بتحسني كفاءة وفعالية برامج 
 اإلنفاق العمومي يف اجلزائر على النحو الذي يضمن بلوغ أهدافها. 
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 متهيد:
برامج اليت أحدثتها ( ألهم اآلاثر اإلقتصادية الكّلية رابع العرض السابق )من خالل الفصل البعد 

، تبّّي لدينا حمدودية هذه اآلاثر 2014-2001اإلستثمار العمومي اليت مّت إعماهلا يف اجلزائر خالل الفرتة 
سياسة  اإلستهالكي واإلستثماري الذي أحدثتهوضعف إستجابة اإلقتصاد الوطين لكم الطلب اإلضايف 

أحدثت نوعاً  )سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام( هذه األخريةالحظنا أّن حيث التوّسع يف اإلنفاق العام، 
ا تعرضه األسواق ملوق اإلستهالكية احمللية من خالل تكريس تبعية السّ  ، السيمامن اآلاثر الالّكينزية

عمل دون طاقاته إعتماد اجلهاز اإلنتاجي الوطين الذي ظّل يإستمرار األجنبية من سلع وخدمات، وأيضًا 
وهو املستوردة )مواد أّولية، سلع وسيطية وسلع إستثمارية(، العملية اإلنتاجية دخالت اإلنتاجية على م

 ودة خالل هذه الفرتة حنو اخلارج.األمر الذي أحدث تسّرابت هامة للوسائل املالية املرص

سياسة اإلنعاش أضعفت كفاءة يف أهم العوامل اليت بدايًة، من خالل هذا الفصل سنبحث 
علنة ألهدافهاوحالت دون بلوغها وحّدت من فعاليتها اإلقتصادي يف اجلزائر 

ُ
)العوامل( واليت نعتقد أّّنا ، امل

وما  2014-2001 رصده من وسائل مالية خالل الفرتة متّ  لعبت الّدور األهم يف إحداث الفجوة بّي ما
مّت تناوله يف الّشق  ومن خالل ما ،على ضوء ذلكعلى أرض الواقع، لنخلص  من منجزات مّت حتقيقه

 ُمقرتح قياسي ابإلستعانة ابألساليب اإلحصائية الكمية إىل صياغة منوذجأيضًا و  النظري من هذه الدِّراسة
ن فعاليتها وحتسّ  ام يف اجلزائراإلنفاق الع سياسةألهم اآلليات اليت من شأّنا أن ُتساهم يف رفع كفاءة 

 وابلتايل ترشيد اإلنفاق العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل اخلامس..............................  آليات مقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر
 

257 
 

سياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  نتائج تواضعأسباب حتليل  -ّولاملبحث األ
2001-2014   : 

نتناول من خالل هذا املبحث، أهم أوجه القصور اليت اعرتت تنفيذ برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف 
 سامهت بشكل أو آبخر يف جعل النتائج احملققة على أرض واليت ،2014-2001اجلزائر خالل الفرتة 

سواءاً اليت مّت اإلعالن عنها أو الضمنية لسياسة التوّسع يف اإلنفاق  ،الواقع تنحرف عن األهداف األساسية
العام، هذه األخرية )سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام( اليت استهلكت حسب اإلحصائيات الرمسية 

عَلن عن صرفه فعاًل خالل الفرتة  297.912
ُ
شري (، فيما تُ 2014-2001مليار دوالر أمريكي ) املبلغ امل

مليار دوالر  1000خالل هذه الفرتة انهز  صرفها اليت متّ  املالية خرى إىل أّن حجم الوسائلمصادر أ
  أمريكي. 

 

لتسيري العمليات املالية لربامج اإلستثمار العمومي: مرونة حساابت التخصيص اخلاص كآلية  .1-1
 أكثر، شفافية أقل:    

برتخيص من السلطة التشريعية، وجدت السلطة التنفيذية يف اجلزائر ممثلة يف وزارة املالية، يف           
أجل التسيري احلساابت اخلاصة للخزينة وابلتحديد حساابت التخصيص اخلاص، مالذًا حماسبيًا مراًن من 

من قانون املالية  230؛ حيث أقّرت املادة 2014-2001املايل واحملاسيب لربامج اإلنعاش اإلقتصادي للفرتة 
من أجل تسيري عمليات  1302-108فتح حساب ختصيص خاص حتت رقم  2002التكميلي لسنة 

، 2004-2001اإلستثمارات العمومية املسّجلة بعنوان برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي خالل الفرتة 
، فتح حساب ختصيص خاص حتت رقم 2005من قانون املالية التكميلي لسنة  27وتضّمنت املادة 

الربانمج التكميلي لدعم  من أجل تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسّجلة بعنوان 120-2302
، املتضّمن قانون املالية 2009ديسمرب 30املؤرّخ يف  09-09النمو اإلقتصادي، يف حّي تكّفل القانون 

من أجل التسيري  3302-134، بفتح حساب ختصيص خاص حتت رقم 70يف ماّدته رقم  2010لسنة 
-2010ان برانمج توطيد النمو اإلقتصادي املايل واحملاسيب لعمليات اإلستثمارات العمومية املسّجلة بعنو 

2014. 

 
( كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص  2002-33)اجلريدة الرمسية عدد  2002مايو  09املؤرّخ يف  145-02حدد املرسوم التنفيذي   1

 .302-108رقم 
( كيفيات تسيري حساب التخصيص 2005-70)اجلريدة الرمسية عدد  2005أكتوبر  17املؤرّخ يف  403-05حدد املرسوم التنفيذي رقم   2

 . 302-120اخلاص رقم 
( كيفيات تسيري حساب التخصيص 2010-38ية عدد )اجلريدة الرمس 2010يونيو  17املؤرّخ يف  151-10حدد املرسوم التنفيذي رقم   3

 . 302-134اخلاص رقم 



 الفصل اخلامس..............................  آليات مقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر
 

258 
 

جلوءها إىل حساابت التخصيص اخلاص، من أجل التسيري احملاسيب واملايل بّررت السلطات العمومية         
، ببحثها 2014-2001لإلستثمارات العمومية املسّجلة بعنوان برامج اإلنعاش اإلقتصادي خالل الفرتة 

واملرونة يف التسيري والتحرر من مجود القواعد اليت حتكم إعداد وتنفيذ امليزانية العامة للّدولة، عن الفعالية 
الطبيعة متعّددة السنوات لربامج اإلستثمار العمومي. غري أّن قاعدة السنوية اليت ال تتالءم و  السيما منها

على احلساابت اخلاصة للخزينة يف اإلختالالت العديدة اليت التزال تعرتي آليات فتح وتسيري والرقابة 
جوء إىل اجلزائر، وحساابت التخصيص اخلاص ابلتحديد، تطرح تساؤالت جّدية عن مدى رشادة قرار اللّ 

خالل  هذه احلساابت من أجل التسيري املايل واحملاسيب للعمليات املسّجلة ضمن برامج اإلنعاش اإلقتصادي
 هذه اإلختالالت:، وفيما يلي نستعرض أهم 2014-2001الفرتة  

 املتعلق بقوانني املالية:املعّدل واملتمم    17-84خمالفات صرحية ألحكام القانون رقم     .1-1-1
-84من القانون رقم  57و 56ُتسرّي حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر وفقاً ألحكام املادتّي          

من  89، وأيضًا وفقًا ألحكام املادة املعّدل واملتمم املتعلق بقوانّي املالية 1984جويلية  7املؤرّخ يف  17
اليت وكما سبقت ، 2000املتضمن قانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرّخ يف  11-99القانون رقم 

الربامج أعادت صياغة مفهوم حساابت التخصيص اخلاص وربطتها مبفهوم  ،اإلشارة إليه يف الفصل الثالث
 حمّددة األهداف واملدى الزمين، وأوجبت خضوعها لعمليات املتابعة والتقييم.

على أن ُتدرج يف حساابت التخصيص اخلاص العمليات  ،17-84من القانون  56تنص املادة          
َمولة من موارد خاصة، وهذا ما ميُّثل خروجًا عن مبدأ عدم التخصيص الذي حيكم امليزانية العا

ُ
مة للّدولة؛ امل

وابلتايل فإّن األصل يف حساابت التخصيص أن يتّم متويلها مبوارد على عالقة مباشرة ابلعمليات املسّجلة 
ضمنها، كأن مُتّول عمليات صيانة الطُُرق من خالل عائدات قسائم السيارات، أو أن متّول عمليات تسريح 

ارة إىل أّن هذا ال ينفي إمكانية أّن ُتدّعم العّمال من خالل عائدات عمليات اخلوصصة مثالً؛ مع اإلش
موارد حساابت التخصيص اخلاص عن طريق حصص مسّجلة يف امليزانية العاّمة للّدولة، ضمن حدود يقّرها 

 56؛ غري أّن املالحظ، وعلى خالف ما جاءت به املاّدة 1ويرّخص هبا قانون املالية للّسنة املالية املعنية
-خصيص اخلاص يف اجلزائر، تعتمد يف متويلها ابلّدرجة األوىل على مصادر أخرى أعاله، فإّن حساابت الت

من بينها على وجه التحديد امليزانية العامة للّدولة وفوائض اجلباية البرتولية، يف حّي  -غري مواردها اخلاصة
جّدًا إذا ما  أّن مسامهة املوارد اخلاصة حبساابت التخصيص اخلاص يف متويل هذه احلساابت تعدُّ ضئيلة

 ُقورنت ابملصادر سالفة الذكر. 

 
العضوي  مل حيدد املشرّع اجلزائري سقفًا حمدّدا ملسامهة امليزانية العاّمة للّدولة يف متويل حساابت التخصيص اخلاص، يف حّي جند أّن القانون   1

 . %20حّدد هذا السقف بـ  2001الفرنسي املتعّلق بقوانّي املالية لسنة 
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بّّي جملس احملاسبة أنّه وخالل  ، 2015يف تقريره حول املشروع التقييمي لقانون تسوية امليزانية لسنة         
ثالث مصادر  يف يف اجلزائر متويل حساابت التخصيص اخلاص إحنصر، 2015-2012املدى الزمين 

) إعتمادات التسيري واعتمادات التجهيز وحساابت التخصيص اخلاص  أساسية هي: امليزانية العامة للّدولة
 32.5، صندوق ضبط املوارد بنسبة %59.2بنسبة متوّسطة بلغت  "برامج" املمولة من ميزانية التجهيز(

انظر اجلدول ) %8.2خصيص اخلاص ، يف حّي مل تتجاوز نسبة مسامهة املوارد اخلاصة حلساابت الت%
مطابقة متويل العمليات املسّجلة ضمن حساابت وهو ما يثري تساؤالت جّدية حول مدى ، ((5-1)

 التخصيص اخلاص يف اجلزائر للتشريع املعمول به.
 . 2015-2012موارد حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 1-5)اجلدول 

              )الوحدة= مليار دينار(
البنية   2012موارد   السنوات 

%  
البنية   2013موارد  

%  
البنية   2014موارد  

% 
البنية   2015موارد  

%  
حساابت التخصيص  
اخلاص املمولة من  
اعتمادات ميزانية التسيري  

 للدولة.

451.257 7.8 204.403 3.8 268.744 5.0 219.384 5.6 

حساابت التخصيص  
اخلاص املمولة من  
اعتمادات ميزانية التجهيز 

 للدولة.

956.138 10.3 71.249 13.3 608.227 11.4 339.224 8.7 

حساابت التخصيص  
اخلاص "برامج" املمولة من  

 إعتمادات التجهيز. 

1916.088 33.0 1906.042 35.6 2366.339 44.27 2253.265 56.0 

 14.21 552.192 33.9 1810.625 38.5 2062.231 43.7 2535.308 صندوق ضبط املوارد.
متويل خاص من موارد  
خاصة حبساابت  

 التخصيص اخلاص. 

296.341 5.11 470.582 8.8 291.598 5.4 523.088 13.46 

 100 3887.153 100 5345.533 100 5353.507 100 5795.132 اجملموع

   املصدر: 
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de 

loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, p 103. 

اليت تؤّكد على  ،17-84من القانون  56يف سياق ذي صلة، ويف خمالفة أخرى ألحكام املاّدة          
( 320-65من القانون رقم  4مكرر  6ضرورة اإلرتباط )أو التطابق كما نّصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

بّي طبيعة العمليات املسّجلة يف إطار حساابت التخصيص اخلاص ومصادر متويلها، جند أّن العديد من 
حساابت التخصيص اخلاص تؤطِّّر عمليات أو برامج عمل غري مؤّهلة للمطابقة مع املدّونة املوقوفة ضمن 
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املتعّلق ابملشروع التمهيدي  أحكام قانون املالية؛ يف هذا السياق كشف التقرير التقييمي جمللس احملاسبة
، عن عّينة من العمليات اليت متّوهلا حساابت التخصيص اخلاص واليت ال 2014لقانون ضبط امليزانية لسنة 

 :1تتطابق مع مّدونة النفقات املسجلة ضمن هذه احلساابت، منها

مليار  1.392بعنوان الصندوق الوطين للمياه، حيث مّت ختصيص مبلغ  302-079احلساب رقم  -
عّداداً، هذه العملية غري مطابقة  514000دينار جزائري لفائدة "اجلزائرية للمياه" من أجل إقتناء 

اليت حتّدد شروط الّدعم لعمليات اإلستثمار يف  2011من قانون املالية لسنة  143ألحكام املاّدة 
 مياه الّشرب؛

بعنوان "صندوق التمّلك وتطوير تكنولوجيات اإلعالم واإلّتصال"، تكّفل  302-128احلساب رقم  -
هذا احلساب بنفقات اإلستغالل لإلدارة املركزية لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واإلّتصال 

 واملتعّلقة أبجهزة اإلعالم اآليل، أاثث املكاتب، مطابع...؛
ة وتنمية الفنون واآلداب"، على الّرغم من غياب بعنوان "الصندوق الوطين لرتقي 302-092احلساب  -

العتمادات لفائدة النفقات املرتبطة ابإلحتفال خبمسينية اإلستقالل، فإّن  2014التحويل يف ميزانية 
مصاحل وزارة الثقافة خالفوا مبدأ ختصص اإلعتمادات، من خالل اإلقتطاع من هذا احلساب ملبلغ 

 ع الكتب اليت مل تنجز أصالً.مليار دينار لتمويل عمليات طب 1.5
 302-081بعنوان "الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلّوث"، واحلساب  302-065احلساب رقم  -

"بعنوان "الصندوق الوطين لتهيئة اإلقليم"، حيث أّن اإلعاانت املمنوحة استعملت لتمويل النشاطات 
سعار جزافية غري مفّصلة ومتناقضة العادية للهيئات حتت الوصاية عن طريق الصفقات ابلرتاضي وأب

 مع مدّونة النفقات هلذه احلساابت.
 

حتّول حساابت التخصيص اخلاص من إستثناء على مبادئ امليزانية العامة للّدولة إىل  .1-1-2
 ميزانيات موازية هلا:

إظطالع الّدولة أبدوار ووظائف جديدة غري تلك الىت رمستها احلدود الكالسيكية، حتمية فرض   
خروج بعض العمليات املالية للّدولة عن القواعد التقليدية اليت حتكم تسيري وتنفيذ ميزانيتها العامة، ابلنتيجة 

صيص اخلاص، اليت كما تبىن الفكر املايل بعض اإلستثناءات على هذه القواعد، من بينها حساابت التخ
سبقت اإلشارة إليه كسرت مجود قاعدتى السنوية وعدم التخصيص، ومسحت للّدولة ابلقيام ببعض 

 
 انظر:  1

- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi 

portant règlement budgétaire de l’exercice 2014, p 94. 

- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi 

portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, pp 109-110. 
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العمليات املالية وتنفيذ بعض السياسات العمومية خارج ميزانيتها العامة، لكن ضمن ضوابط يقّرها قانون 
 املالية ويرّخص هبا الربملان.

أن أقّر املشرّع إمكانية الّلجوء إىل حساابت التخصيص اخلاص،  يف املمارسة اجلزائرية، وبعد 
أصبحت هذه األخرية مالذًا مرانً للعديد من القطاعات من أجل تنفيذ بعض العمليات املالية والسياسات 

ب، العمومية اخلاصة هبا بعيداً عن تعقيدات امليزانية العامة ولكن أيضاً بعيداً عن الرقابة السنوية ملمثلي الشع
ابلنتيجة شهدت هذه احلساابت تضّخمًا عدداًي خالل السنوات األخرية جعل منها تشّكل أكثر من ثلثي 
احلساابت اخلاصة للخزينة يف اجلزائر، وجعل قوانّي املالية السنوية تفرد هلا فصاًل خاصًا هبا )الفصل الثالث 

ل إىل قاعدة ضمن النظام امليزاين اجلزائري. من القسم الثاين(، ما جعلها خترج  من دائرة اإلستثناءات لتتحوّ 
 .2014-2001اجلدول أدانه يُظهر تطّور عدد حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة  

 

 . 2014-2001(: تطّور عدد حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 2-5اجلدول )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2001 السنة 

 68 71 74 75 77 70 66 64 57 عدد احلساابت 
 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال : املصدر

- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de 

loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, p 60. 
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de 

loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2016, p 154. 

هذا الّنمو املطّرد يف عدد حساابت التخصيص اخلاص، ابإلضافة إىل تعدد مصادر متويلها وعدم           
شّكل ميزانيات موازية للميزانية العاّمة للّدولة، بل أّن إقتصارها فقط على مواردها اخلاصة، جعل منها تُ 

اإلعتمادات املالية املرتاكمة املقّيدة ضمن هذه احلساابت أصبحت تفوق اإلعتمادات املرصودة مليزانييت 
شري البياانت املتاحة، إىل أّن النفقات املتعّلقة التسري والتجهيز ضمن امليزانية العامة للّدولة، يف هذا السياق ت

، %242.48ما نسبته  2014و 2013، 2012حبساابت التخصيص اخلاص شّكلت خالل سنوات 
 %120.57و %128.80، %123.52، ونفقات التجهيزمقارنة بعلى التوايل  %209.84و 227.16%

يف إشارة واضحة إىل األمهية  ؛1العاّمة للّدولة خالل نفس الفرتةة يناز يضمن املاملقّيدة مقارنة بنفقات التسيري 
املتنامية اليت ابتت تكتسيها حساابت التخصيص اخلاص ضمن النظام امليزاين اجلزائري كآلية إلعمال 
 السياسات العمومية بدالً عن امليزانية العاّمة للّدولة، حتت مربرات  معلنة هي البحث عن املرونة والفعالية يف

 التسيري، وأخرى ضمنية تتمثل يف اإلفالت من اخلضوع لألمناط الرقابية املختلفة اليت يقّرها املشرّع.

 
1 Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2015, op cit,  p 92. 
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يف سياق ذي صلة، ويف مقابل التضخم الذي شهدته املخصصات املالية املرتاكمة ضمن حساابت         
ودون إستهالك، ما يعين التخصيص اخلاص يف اجلزائر، بقيت إعتمادات العديد من هذه احلساابت جمّمدة 

كما سبقت –حتميل اخلزينة العمومية تكلفة فرصة بديلة، السيما وأّن اجلزء األهم إليرادات هذه احلساابت 
 متأيت من خمصصات امليزانية العامة للّدولة وفوائض اجلباية البرتولية.  -اإلشارة إليه

، نذكر احلساب رقم 2014حساابت التخصيص اخلاص اجملّمدة إىل غاية ّناية سنة  وكمثال عن         
برصيد مايل قدره  2005بعنوان "صندوق دعم الصحافة املكتوبة"، والذي مل حُيّرك منذ سنة  093-302
مليون دينار،  5.209بعنوان "صندوق الشراكة" برصيد قدره  302-106مليون دينار، احلساب رقم  390
مليار دينار  0.983بعنوان "الصندوق الوطين للتهيئة العمرانية" برصيد قدره  302-081ب رقم احلسا

 21.105بعنوان "الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي" برصيد قدره  302-133جزائري، واحلساب رقم 
املقّررة من قبل احلكومة، نذكر . هذه الوضعية سامهت يف بطء وترية إجناز العديد من الربامج 1مليار دينار

 :2يف هذا الصدد

املشاريع املتعّلقة بتنمية تربية املائيات يف مناطق اهلضاب العليا واجلنوب املمولة من طرف الصندوق  -
 الوطين لتنمية الصيد البحري وتربية املائيات؛

 طرقات السريعة؛املشاريع املتعّلقة ابألشغال املمولة من الصندوق الوطين اخلاص ابلطرقات وال -
 معاجلة ملّفات أتهيل املؤسسات املمولة من طرف صندوق أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوّسطة؛ -
برانمج إعادة أتهيل املناطق الصناعية ومناطق النشاطات املمولة من طرف صندوق التنافسية   -

 الصناعية؛
 (؛e-Algérieمشاريع تطوير تكنولوجيات اإلعالم واإلّتصال يف إطار اسرتاتيجية ) -
 (، والذي أتّخر ملّدة سنتّي.2013-2011الربانمج الوطين الثالثي للتحّكم يف الطّاقة ) -
َموَّل يف إطار الصندوق الوطين للتنمية الزراعية، إذ وإىل  -

ُ
التأخر يف إنطالق برانمج مكننة الزراعة امل

 . مكينة 5000و 2500مكينة من بّي أهداف مسّطرة بّي   800مّت جتديد  2014ديسمرب    31غاية  

 
 

 
1Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2015 , op cit, p 105. 
 نظر: أ  2

- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2013, pp 66-67.  

- Cour des comptes, rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2014, op cit,  pp 94-95. 
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 غياب الشفافية يف تسيري حساابت التخصيص اخلاص: .1-1-3
وتُغلق مبوجب  تُفتح حساابت التخصيص اخلاص ،17-84من القانون  48حبسب نص املاّدة         

من نفس القانون، على أن تُقّرر عمليات احلساابت اخلاصة للخزينة  50أحكام قانون املالية، وتنص املاّدة 
ويرّخص هبا ويتّم تنفيذها وفق نفس الشروط املطّبقة على عمليات امليزانية العاّمة للّدولة، مبعىن أّن خروج 
 احلساابت اخلاصة للخزينة عن بعض قواعد امليزانية العامة ال يعين أبي شكل من األشكال أن تُعفى أو

ُتستثىن العمليات املالية املنّفذة ضمن هذه احلساابت من اإلجراءات التنظيمية والرقابية اليت حتكم النشاط 
  .املايل للّدولة يف جممله

فقرة "ه" من ذات القانون، تنص على إلزامية إرفاق قانون املالية  68يف ذات الّسياق جند أّن املادة 
 مبلغ اإليرادات والنفقات واملكشوفات املقّررة هلذه احلساابت، مجلة للسنة بقائمة احلساابت اخلاصة، تبّّي 

َتًضمَّنة يف القانون العضوي رقم 
ُ
هتدف إىل إضفاء الشفافية على تسيري احلساابت  17-84هذه األحكام امل

اخلاّصة للخزينة ومن بينها حساابت التخصيص اخلاص وضمان إخضاعها للرقابة اليت متارسها السلطة 
ريعية؛ غري أّن نفس هذا القانون تضّمن أحكامًا أخرى، فتحت مجلة من الثغرات اليت أفضت إىل التش

العديد من املمارسات السلبية اليت مّست بشفافية العمليات املالية حلساابت التخصيص اخلاص؛ فنجد أّن 
أاتحت إمكانية أن تستكمل موارد حساابت التخصيص اخلاص حبّصة مسّجلة يف  56من املاّدة  2الفقرة 

امليزانية العاّمة للّدولة، غري أّن سكوت املشرّع عن حتديد سقف حمّدد هلذه احلّصة وتركه األمر لقوانّي املالية 
اردها السنوية، اليت تكتفي يف العادة ابلتنصيص على فتح حساابت التخصيص اخلاص وعرض موجز ملو 

ونفقاهتا، دون اإلشارة إىل حجم مسامهة امليزانية العاّمة للّدولة يف متويل هذه احلساابت، أطلق يد السلطة 
التنفيذية يف حتويل إعتمادات مالية هامة من ميزانيت التسيري والتجهيز  إىل هذه احلساابت )شّكلت املبالغ 

رد حساابت التخصيص اخلاص خالل املدى الزمين من جمموع موا %60احملّولة من امليزانية العامة حنو 
ضمن ميزانية التجهيز، وأخرى حتت عنوان  1(، اترة حتت عنوان النفقات برأس مال2012-2015

عن –التدّخالت العمومية أو التكاليف املشرتكة ضمن ميزانية التسيري، ما يعين أّن الّسلطة التشريعية ترّخص  
دون أن  -حمّولة من امليزانية العاّمة للّدولة–فيذية بصرف مبالغ مالية معتربة للسلطة التن -طريق قانون املالية

تلزمها بتبيان القطاعات املستفيدة من هذه املبالغ وال العمليات اليت ستمّوهلا، ودون أن تفرض عليها تقدمي 
ية، ما من شأنه أن احلصائل املتعّلقة ابستهالك اإلعتمادات املّرخص هبا إلخضاعها لعمليات الرقابة البعد 

-84الفقرة "ب" من القانون  77يؤثّر سلبًا على عمليات التقييم واملتابعة، وهذا على الّرغم من أّن املادة 

 
ز حسب  ، وال ختضع لقاعدة توزيع نفقات التجهي17-84من القانون  67عرض هذه النفقات للتصويت عليها بصفة إمجالية حسب املادة تُ   1

 كل قطاع، ما جيعلها الختضع لرقابة برملانية فّعالة وهو ما ميس بشفافية تسيري اإلعتمادات املقّيدة ضمن هذا الباب.
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تنص على ضرورة أن يشتمل حساب نتائج السنة الذي يقّره قانون ضبط امليزانية النتائج املثبتة يف تنفيذ  17
 احلساابت اخلاصة للخزينة.

، على أنّه يف حالة ما إذا 17-84من القانون  57عطفاً على ماسبق، تنص الفقرة الثانية من املاّدة         
جتاوزت إيرادات حساابت التخصيص اخلاص نفقاهتا، فإنّه ميكن رفع إعتمادات هذه احلساابت المتصاص 

النفقات اإلضافية، ففي الفائض، ويف حالة العكس فإنّه ميكن الرتخيص بفتح مكشوف من أجل تغطية 
احلالة األوىل )الفائض( ومع مراعاة أّن القسم األكرب من موارد حساابت التخصيص اخلاص تتأّتى من 
خمّصصات امليزانية العاّمة، فإّن املادة مل تلزم السلطة التفيذية ابلعودة مرّة أخرى إىل الربملان من أجل احلصول 

ص على أنّه "ميكن رفع اإلعتمادات"، أّما يف احلالة الثانية أي يف على رخصة رفع اإلعتمادات واكتفت ابلن
حالة وجود عجز يف حساب التخصيص اخلاص، فإّن املاّدة مل حتدد سقفًا حمّددًا لفتح املكشوف وتركت 

 .ااملعمول هب  اتاألمر ألحكام قانون املالية والتنظيم

ة على سري حساابت التخصيص اخلاص، نّصت يف سياق ذي صلة، ومن أجل تفعيل آليات الّرقاب        
عد من طرف على أن تكون حساابت التخصيص موضوع برانمج عمل مُ  11-99من القانون  89املاّدة 

اآلمرين ابلصرف املعنيّي، حتدد فيه األهداف املسطّرة وكذا آجال التنفيذ، و يتّم وضع جهاز ملتابعة وتقييم 
املكّلف ابملالية ابإلشرتاك مع اآلمرين ابلصرف املعنيّي، غري  حساابت التخصيص اخلاص من طرف الوزير

ح آليات عمل هذا اجلهاز وال صالحياته، وال توزيع املسؤوليات داخله، بّي الوزير املكلف  أّن املاّدة مل توضِّّ
ل ابملالية واآلمرين ابلصرف، وما إذا كانت نتائج عمل هذا اجلهاز تُعرض على الّسلطة التشريعية من أج

ممارسة الرقابة عليها، أم أّن اجلهاز خيضع لوصاية الوزير املكلف ابملالية وابلتايل السلطة التنفيذية، وهنا تُثار 
تساؤالت جّدية حول فعالية عمليات املتابعة والتقييم اليت يقوم هبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإّن 

يد من حساابت التخصيص اخلاص التابعة ملختلف التحقيقات املتتابعة جمللس احملاسبة أظهرت أّن العد 
القطاعات مّت فتحها دون أن تتضّمن برانمج عمل حُمّدد وال أهداف واضحة تسمح ابلقيام بعمليات املتابعة 

املعنون "صندوق متّلك اإلستعمال وتطوير  302-128والتقييم وحتديد املسؤوليات، من بينها احلساب 
بعنوان "الصندوق الوطين للقرض املصّغر"،  302-117ل"، احلساب رقم تكنولوجيات اإلعالم واإلّتصا

"صندوق الّدعم  302-135الوطين"، احلساب  بعنوان "صندوق التضامن 302-069حساب رقم 
 العمومي لألندية الرايضية احملرتفة" و صندوق اإلستعجاالت و العالجات الطّبية.

التخصيص اخلاص تنسحب على النظام امليزاين اجلزائري إّن عدم شفافية عمليات تسيري حساابت 
حيث ومن خالل مقارنة املمارسات املتعّلقة ابملالية العاّمة يف اجلزائر، مع املمارسات املعمول هبا ، يف جممله

مؤّشر تطّور يربزه استعراض  على الصعيد الّدويل يتضح جلياً ضعف شفافية النظام امليزاين اجلزائري، وهو ما
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"، والذي يُبّّي املوازانت املفتوحة  -عّده منظمة "شراكة املوازنة الّدوليةوازنة املفتوحة اخلاص ابجلزائر، الذي تُ امل
ابمليزانية العامة  تتعلقواثئق رئيسية  مثانإمكانية اإلّطالع على تتيح للجمهور  اتما إذا كانت احلكوم

قرتحة، املوازنة املعتمدة، موازنة املواطنّي، تقارير )بيان املوازنة األوىل، املوازنة الالسنوية للّدولة 
ُ
تنفيذية امل

، وكذلك ما إذا كانت البياانت الواردة يف العام، املراجعة نصف السنوية، تقارير ّناية العام، تقرير املراجعة(
ب، وهذا ابإلعتماد على ناساملوقت يف ال إعدادها وإاتحتها لإلّطالع العاممت و  ومفيدة هذه الواثئق شاملة

 .1مؤّشرات 109
-2008مؤشر املوازنة املفتوحة يف اجلزائر وإن كان قد عرف بعض التحّسن خالل املدى الزمين 

، إاّل أّن هذه 2015سنة  19مّث  2012سنة  13إىل  2008سنة  100على  2، إذ انتقل من 2015
ما جيعل النظام امليزاين  ،2015سنة  100على  45القيم ال تزال ضعيفة ودون املتوسط العاملي الذي بلغ 

 اجلزائري يقبع ضمن فئة األنظمة امليزانية األقل شفافية على الصعيد الّدويل.

 .2015-2005تطّور مؤّشر املوازنة املفتوحة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:  3-5اجلدول )

 2015 2012 2010 2008 السنة 
 19 13 1 2 قيمة املؤّشر 

 من إعداد الطالب ابإلعتماد على:  املصدر: 
- International budget partnership- open budgets, enquête sur le budget ouvert- Algérie 

2008-2010-2012-2015 , site d’internet : www.internationalbudget.org, date de visite : 12-
03-2017. 

جيد العرض السابق لعديد اإلختالالت اليت تعرتي تسيري حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر،          
مومية لربامج اإلنعاش اإلقتصادي خالل الفرتة واليت جلأ إليها اجلهاز التنفيذي من أجل تسيري العمليات الع

، أتييداً نظرايً له يف تقرير صندوق النقد الّدويل حول مدى مطابقة النظام امليزاين يف اجلزائر  2001-2014
ملعايري شفافية املالية العامة، حيث أّن التقرير ولدى تناوله حلساابت التخصيص اخلاص ) الصندوق 

صندوق تسيري اعية و صندوق الضبط والتنمية الزر التضامن للجماعات احمللية، الصندوق الوطين للّسكن، 
عمليات اإلستثمار العمومي ضمن برانمج اإلنعاش اإلقتصادي(، أّكد على أّن عمليات احلساابت اخلاصة 

 :2للخزينة ليست شفافة ابلقدر الكايف، وأبدى بشأّنا املالحظات التالية

 
صندوق  املسح يستخدم املعايري املقبولة دوليا لتقييم الشفافية يف كل بلدان امليزانية اليت وضعتها املنظمات الدولية املتعددة األطراف، مثل  1

 ملراجعة احلساابت.   ، واملنظمة الدولية للمؤسسات العليا النقد الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
2 International monetary fund,  Algeria : report on the observance of standards and codes fiscal 

transparency module, IMF country report No 05/68, February 2005. P 11 

http://www.internationalbudget.org/
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املسّجلة ضمن اإلعتماد شبه الكلي على خمصصات امليزانية العاّمة للّدولة، من أجل متويل العمليات  -
 حساابت التخصيص اخلاص يف خمالفة للتشريع املعمول به؛

إيرادات ونفقات وأرصدة احلساابت اخلاصة للخزينة غري متضّمَنة يف قانون املالية السنوي، يف حّي  -
أّّنا مسّجلة يف حساب اخلزينة العمومية املفتوح على مستوى البنك املركزي، ما جيعلها تفلت من 

 الرقابة الّدورية للربملان؛
غياب الشفافية يف تسيري احلساابت اخلاصة للخزينة ومن بينها حساابت التخصيص اخلاص، يف ظل  -

 شح يف املعلومات والواثئق املتعّلقة هبا.   

أّما البنك الّدويل، ففي عرض له ألهم املعّوقات التقنية و املؤسساتية اليت حتد من فعالية وشفافية 
امليزاين يف اجلزائر ضمن تقريره التقييمي لسياسة اإلستثمار العمومي يف اجلزائر ) برانمج اإلنعاش  التسيري

(، فقد أّكد على النمو املطّرد 2009-2005و الربانمج التكميلي لدعم النمو  2004-2001اإلقتصادي 
 . 1دورة امليزانية السنوية يف عدد حساابت التخصيص اخلاص، واليت يتّم اللجوء إليها من أجل التحايل على  

 :أتطري عمليات اإلستثمار العمومي  إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية عن   آلياتقصور     .1-2
ُتشّكل الصفقات العمومية واحدًا من أهم قنوات إستهالك األموال العمومية، حيث أّّنا اآللية 
القانونية إلسناد املشاريع العمومية ملؤسسات اإلجناز، والشك يف أّن مرونة هذه اآللية وشفافيتها ووضوح 

ودة والتكلفة املطلوبتّي، ويف إجراءاهتا من شأنه أن ُيسهم يف تسريع تنفيذ مشاريع اإلستثمار العمومي ابجل
ألحكام ثالثة مراسيم  خضعت الصفقات العمومية، 2014-2001اآلجال املقررة؛ يف اجلزائر وخالل الفرتة  

وأخريًا املرسوم الرائسي  250-02، مّث املرسوم الرائسي 434-91تنفيذية ورائسية، بداية ابملرسوم التنفيذي 
النصوص أن تواكب واقع التوّسع يف اإلنفاق العمومي السيما يف لقد حاولت مجلة هذه ، 236-10رقم 

شفافية  -شّقه اإلستثماري، من خالل إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومية للثنائية )تعقيد أقل
وهو ما يربر عديد التعديالت اليت أدخلت التنظيمات السابق اإلشارة إليها؛ غري أّن مراجعة وحتليل  أكثر(،

-2001ؤطِّّرة لعملية إعداد وإبرام وكذا تنفيذ الصفقات العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة النصوص امل
 :،  أظهر مجلة أوجه القصور التالية2014

 تعديالت مستمرة على النصوص التنظيمية املتعّلقة ابلصفقات العمومية: .1-2-1
مية نفسها مطالبة مع بداية إعمال برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر، وجدت السلطات العمو 

مبراجعة آليات وإجراءات إعداد وإبرام الصفقات العمومية،  يف ظل تنامي الطلب العمومي الذي بلغ حنو 
من الناتج الّداخلي اخلام، وقصور أحكام املرسوم  %5أي ما يعادل  2001مليار دوالر سنة  2.5

 
1 la banque mondiale,  a la recherche d’un investissement public de qualité, une revue des dépenses 

publiques, volume I, 15 aout 2007, p 59. 



 الفصل اخلامس..............................  آليات مقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر
 

267 
 

عن أتطري  1991املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعمول به منذ العام 1 434-91التنفيذي رقم 
َباَشرِّ يف تنفيذها؛ فكان صدور املرسوم الرائسي 

ُ
الذي تضّمن  2502-02عمليات اإلستثمار العمومي امل

-2001تنظيماً جديداً للصفقات العمومية، بعد سنة واحدة من إطالق برانمج اإلنعاش اإلقتصادي للفرتة 
  2002، وحبسب ما جاء يف بيان عرض األسباب، فإّن التنظيم اجلديد للصفقات العمومية لسنة 2004

كان يهدف خاصة إىل حتسّي العالقة )جودة/تكلفة( يف إطار الطلب العمومي، وكذا تطبيق املمارسات 
ريّة املنافسة، السليمة ذات الصلة ابحلكم الّراشد خالل خمتلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات العمومية ) ح

مبوجب  2003. خضع هذا التنظيم لتعديلّي إثنّي األّول سنة 3الشفافية، املساواة يف معاملة املرتّشحّي...(
مبوجب املرسوم الرائسي  2008، والثاين سنة 2003سبتمرب  11املؤرّخ يف  103-03املرسوم الرائسي 

إىل  2002، استمر العمل أبحكام تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2008أكتوبر  26املؤرّخ يف  08-338
، صدر 2014-2010مع إطالق برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة حيث وابملوازاة ، 2010غاية سنة 

تنظيمًا جديداً للصفقات العمومية يهدف إىل إضفاء أكثر مرونة  الذي تضّمن 2364-10املرسوم الرائسي 
اءات إعداد وإبرام الصفقات العمومية، بعد عديد النقائص اليت شابت تطبيق أحكام وشفافية على إجر 

 .250-02املرسوم  
مرتّي، األوىل  2011تعديالت عديدة، أُدخلت عليه بداية من سنة  236-10بدوره عرف املرسوم 

-11والثانية مبوجب املرسوم الرائسي  2011-03-01املؤرّخ يف  98-11مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
-01-18املؤرّخ يف  23-12مبوجب املرسوم الرائسي  2012، مث سنة 2011-06-16املؤرّخ يف  222

يف اجملموع  ، 2013-01-13املؤرّخ يف  03-13مبوجب املرسوم الرائسي  2013، وأخريًا سنة 2012
 .دة جديدةمنها إحدى عشر ما مّست التعديالت أربعاً وأربعّي ماّدة

-2001تعّدد النصوص التنظيمية املتعّلقة ابلصفقات العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة الشك أّن 
، جعل من اإلملام )ثالثة نصوص تنظيمية(، وتعدد التعديالت اليت مّستها )ستة تعديالت( 2014

للمصاحل املتعاقدة واملتعاملّي املتعاقدين إبجراءات إعداد وإبرام الصفقات العمومية والتحكم فيها ابلنسبة 
على حدِّ سواء، أمرًا ابلغ الصعوبة، األمر الذي جعل البنك الّدويل يوصي بضرورة تنظيم دورات تكوينية  

عداد وإبرام مستمرّة و ورشات عمل لفائدة موظفي املصاحل املتعاقدة لشرح املستجّدات املتعّلقة إبجراءات إ
ذا تنظيم ندوات إعالمية لتحسيس القطاع اخلاص )املتعاملّي املتعاقدين( أبمهية كالصفقات العمومية، و 

اخلدمات اليت يقّدمها الصندوق الوطين لضمان الصفقات العمومية، هذا إضافة إىل ضرورة العمل على 
 

 . 1991-57 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، اجلريدة الرمسية عدد 1991 نوفمرب 9  يف املؤرّخ  434-91 رقم التنفيذي املرسوم 1

 . 2002-52 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، اجلريدة الرمسية  عدد  2002 جويلية 24  يف  املؤرّخ  250-02 رقم الرائسي املرسوم  2

3 la banque mondiale,  rapport analytique sur la passation des marches, volume 1, , juin 2003, p v. 
 .2010-58 عدد  الرمسية اجلريدة، العمومية الصفقات  تنظيم املتضمن  2010 أكتوبر  7 املؤرّخ 236-10 رقم املرسوم الرائسي  4
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إاتحة املعلومات املتعّلقة ابلصفقات العمومية لألطراف املعنية السيما من خالل مواقع إلكرتونية 
 .  1تخصصةم

 إجراءات إبرام الصفقات العمومية، إّما أّّنا ُمعّقدة وطويلة، أو أّّنا غري شفافة: .1-2-2
 2014-2001حبسب النصوص التنظيمية املتعّلقة ابلصفقات العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة 

املناقصة الذي يشّكل القاعدة فإّن إبرام الصفقات العمومية يتّم إّما عن طريق إجراء ، والسابق اإلشارة إليها
فية اإلجراءات، حّرية املنافسة العاّمة، كوّنا تراعي أهم املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات العمومية ) شفا

املساواة يف معاملة املرتّشحّي(، أو عن طريق إجراء الرتاضي بنوعيه البسيط أو بعد اإلستشارة( الذي يعّد و 
 الصفقات العمومية يف اجلزائر.    إجراءاً إستثنائياً يف إبرام

ابلنسبة إلجراء املناقصة، تكون املصاحل املتعاقدة ملزمة ابتّباع إجراءات شكلية من أجل إبرام الصفقة 
العمومية، هذه اإلجراءات الشكلية من شأّنا أن تضمن املمارسات السليمة املتعلقة ابلشفافية وحرية 

اليت حتكم إبرام الصفقات العمومية يف اجلزائر واليت  2ّي، وهي املبادئاملنافسة واملساواة يف معاملة املرتّشح
املعّدل واملتمم، لكن يف مقابل ما تتيحه هذه اإلجراءات  236-10من املرسوم  03تضّمنها نص املادة 

 الشكلية من إمكانية إلحرتام هلذه املبادئ، إاّل أّّنا تستهلك الكثري من اجلهد والوقت، انهيك عن كوّنا
 غاية يف التعقيد، وهو ما من شأنه أن يؤّخر اإلنطالق يف تنفيذ املشاريع املقّررة.

، يلّخص أهم اإلجراءات الشكلية اليت مير عربها إبرام صفقة عمومية يف اجلزائر  أدانه (1-5الشكل )
، وكما هو مالحظ ففي احلاالت العادية، قد يستغرق إبرام صفقة عمومية - 2014-2002خالل الفرتة -

دفرت  ستة أشهر، ومير عرب أكثر من عشرة مراحل )إذا استثنينا املراحل السابقة إلعداد أكثر منيف اجلزائر 
الشروط كتحديد احلاجات وعمليات تسجيل برامج التجهيز العمومي و دراسات النضج...(، بداية من 
إعداد دفرت الشروط، مّث عرضه على جلنة الصفقات املختّصة من أجل الرقابة واملصادقة عليه وهي العملية 

ات على دفرت الشروط، تكون اليت قد تستغرق مخسة وأربعّي يوما؛ مّث وعلى افرتاض مصادقة جلنة الصفق
املصلحة املتعاقدة مطالبة ابإلعالن عن املناقصة يف الصحافة الوطنية وكذا يف النشرة الرمسية لصفقات 

(، وهنا متنح للمتعاملّي مّدة من أجل حتضري عروضهم )مّدة حتضري BOMOPاملتعامل العمومي)
وع، وعند إنقضاء هذه املّدة )يف نفس اليوم العروض( اليت قد تطول أو تقصر حبسب أمهّية وتعقيد املشر 

والساعة( جتتمع جلنة للرقابة الّداخلية )جلنة فتح األظرفة( من أجل فتح عروض املتعّهدين )على افرتاض 
 

1 La banque mondiale,  rapport analytique sur la passation des marches, op cit, p 31. 
، على الّرغم من أّن بيان عرض األسباب املتعّلق هبذا 250-02مل يتم النص صراحة على هذه املبادئ يف تنظيم الصفقات العمومية رقم   2

م .( يف إبرا التنظيم، نّص على أّن اهلدف منه هو إدراج املمارسات السليمة املتعّلقة ابحلكم الرّاشد )الشفافية، واملساواة يف معاملة املرتشحّي..
 الصفقات العمومية. 
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استالم أكثر من عرض واحد، وإاّل تعلن حالة عدم جدوى املناقصة، ويكون أمام املصلحة املتعاقدة إّما 
بعدها، جتتمع جلنة اثنية هي جلنة تقييم   ؛و الّلجوء إىل الرتاضي بعد اإلستشارة(إعادة اإلجراء مرّة أخرى أ

العروض )تتناىف العضوية يف جلنة فتح األظرفة مع العضوية يف جلنة تقييم العروض( من أجل تقييم العروض 
ملتعاقدة إسناد الصفقة التقنية مّث املالية للمتعّهدين، ويف ّناية هذه املرحلة تقرتح هذه اللجنة على املصلحة ا

 إىل املتعامل الذي يتم إختياره إستناداً إىل معايري إختيار تكون مذكورة إجبارايً يف دفرت الشروط.  
بعد اإلختيار األّويل )املؤقت( للمتعامل املتعاقد، تكون املصلحة املتعاقدة مطالبة ابإلعالن عن املنح 

مام املتعاملّي األخرين، وبعد إنقضاء مّدة العشرة أاّيم اليت املؤقت للصفقة، وفتح الباب لتقدمي الطعون أ
، تستدعي املصلحة املتعاقدة جلنة 1متنح يف العادة لتقدمي الطعون، وعلى فرض عدم الطعن يف املنح املؤّقت

الصفقات العمومية املختصة من أجل دراسة ملف الّصفقة واملصادقة عليه من خالل منح التأشرية عليه، 
ملية اليت قد تستغرق مخسة وأربعّي يوماً أخرى. يف النهاية وقبل دخول الصفقة حّيز التنفيذ، جيب وهي الع

 08مث أحكام املاّد  250-02من املرسوم  07أن توافق عليها السلطة املختّصة مبوجب أحكام املاّدة 
 .236-10)معّدلة( من املرسوم  

العرض السابق ألهم إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يُظهر جبالء ثقل وتعقد هذه اإلجراءات  
يف أتخري  -إضافة إىل عوامل أخرى–وحجم الوقت واجلهد الذي تستهلكه، وهو مامن شأنه أن يسهم 

لذي كما على صعيد آخر ويف مقابل إجراء املناقصة، ا اإلنطالق يف تنفيذ مشاريع اإلستثمار العمومي.
سبقت اإلشارة إليه يشّكل القاعدة يف إبرام الصفقات العمومية، قد جتد املصلحة املتعاقدة نفسها أمام 
حاالت، جتيز هلا عدم التقّيد ابإلجراءات الشكلية السابق اإلشارة إليها، واإلكتفاء إبجراءات أخرى أقل 

من أجل إبرام الصفقات  2قدة إىل إجراء الرتاضيتعقيداً لكّنها أيضاً أقل شفافية، حيث تلجأ املصلحة املتعا
العمومية، وهذا اإلجراء خاصة يف نوعه البسيط )الرتاضي البسيط( تنعدم فيه الشفافية يف إسناد املشاريع 

لّ  من اللّ 3العمومية حِّ لِّّ من ، حيث تكون املصلحة املتعاقدة يف ِّ جوء إىل اإلشهار الصحفي، وأيضًا يف حِّ
 عّدة متعاملّي، ما من شأنه أن جيعل العديد املشاريع العمومية ُتسند إىل متعاملّي غري إقامة املنافسة بّي

مؤّهلّي وال ميتلكون اإلمكاانت املادية والتقنية واملالية الضرورية للتنفيذ احلسن واملرضي للمشاريع، ما 
لباً على جودة وتكلفة إجناز املشاريع والتجهيزات العمومية وكذا آجا  ل تنفيذها. ينعكس سِّ

 
يوماً من اتريخ اإلعالن عن  30يف حالة وجود طعون الميكن للجنة الصفقات املختّصة من أجل دراسة ملف الصفقة إاّل بعد إنقضاء مّدة   1

 املنح املؤّقت. 
 الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الّدعوة الّشكلية للمنافسة.   2
من أجل ذلك دأبت تنظيمات الصفقات العمومية على حصر احلاالت اليت ميكن فيها للمصاحل املتعاقدة الّلجوء إىل الرتاضي بنوعيه    3

 البسيط وبعد اإلستشارة. 
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 . أهم إجراءات إبرام صفقة عمومية يف احلاالت العادية  (:1-5الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد دفتر الشروط

)التأشير(  عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات المختصة من أجل المصادقة عليه

 عليه((

وفتح باب تقديم الطعون. اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة    

عملية تقييم العروض من طرف لجنة ثانية للرقابة 

 الّداخلية تدعى "لجنة تقييم العروض"

معقّدة(إختيار العرض األقل ثمناً إذا تعّلق األمر بالخدمات العادية أو أفضل عرض من الناحية اإلقتصادية )جودة، سعر...( بالنسبة للخدمات ال  

عملية فتح األظرفة من طرف لجنة للرقابة الّداخلية تدعى 

 "لجنة فتح األظرفة"

التراضي بعد اإلستشارةاللّجوء إلى   

 (.BOMOPاإلعالن عن المناقصة في الصحافة الوطنية وكذا النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )

المرسوم من  118يوم )المادة  15تمنح التأشيرة على دفتر الشروط خالل أجل أقصاه 

َدت هذه المّدة إلى 02-250 (236-10من المرسوم  213يوم )المادة  45( ثّم ُمّدِّ  

رات اإلنتظار إلى غاية إنقضاء مّدة تحضير العروض التي قد تطول أو تقصر العتبا

 عديدة أهّمها أهمية، طبيعة وتعقيد المشروع.

 إستالم أكثر من عرض واحد
عدم إستالم أي عرض أو إستالم عرض واحد فقط )المادة 

(236-10من المرسوم  44  

التأهيل التقني ألكثر من 

واحدعرض   

عدم تأهيل أي عرض أو 

تأهيل عرض واحد فقط 

 من الناحية التقنية

تقييم  بعد عملية

 العروض التقنية

 مواصلة تقييم العروض المالية للمتعّهدين

)منح التأشيرة(. استدعاء لجنة الصفقات العمومية المختصة من أجل دراسة ملف الصفقة والمصادقة عليه  

يوم من تاريخ اإلعالن  30: في حالة وجود طعن ال يمكن عرض ملف الصفقة على لجنة الصفقات المختّصة إال بعد إنقضاء أجل مالحظة

 عن المنح المؤّقت.

يوم  45يوم و20(، ثّم بين 250-02من المرسوم  134و 125يوم ) المادتين  30و  20تتراوح المدة القصوى لمنح التأشيرة بين  - -

، إبتداءاً من تاريخ إيداع ملف الصفقة كامال لدى كتابة لجنة الصفقات. 236-10من المرسوم  155و 141بموجب أحكام الماّدتين 

 المختصة.

 إعادة إجراء المناقصة

 أو

 الموافقة على الصفقة العمومية من قبل السلطة المختصة  

ّماإ  
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 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، اجلريدة   2002جويلية  24)معّدل ومتمم( املؤرّخ يف  250-02املرسوم الرائسي  -

 . 2002-52الرمسية عدد  
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، اجلريدة   2010أكتوبر  07املؤرّخ يف  )معّدل ومتمم(  236-10املرسوم الرائسي  -

 . 2010-58الرمسية عدد  

 خروقات عديدة ألحكام النصوص التنظيمية املتعّلقة ابلصفقات العمومية: .1-2-3
تعّقد إجراءات إبرام الصفقات العمومية، والتعديالت املستمرّة اليت مّست النصوص التنظيمية   إنّ 

كذا تنفيذ ألحكام اليت تضبط إعداد، إبرام و املتعّلقة هبا، وّلَد فهمًا خمتلفًا ويف أحيان كثرية متناقضًا ل
عامل املتعاقد وخمتلف جلان الرقابة الصفقات العمومية لدى خمتلف األطراف املعنية )املصلحة املتعاقدة، املت

الّداخلية منها واخلارجية(، األمر الذي رّتب خروقات عديدة للنصوص املنظمة للصفقات العمومية، نذكر 
)معّدلة( من املرسوم  44، الفهم اخلاطئ ألحكام املاّدة رقم -على سبيل املثال ال احلصر–يف هذا الشأن 

، واليت تنص املعّدل واملتمم واملتعّلق ابلصفقات العمومية 2010 توبرأك 07املؤرّخ يف  236 -10الرائسي 
يف مطّتها األوىل على " ...عندما يّتضح أّن الدعوة إىل املنافسة غري جمدية، وذلك إذا مّت إستالم عرض 

يل واحد فقط أو مل يتم إستالم أي عرض، أو إذا مّت التأهيل األويل التقين لعرض واحد فقط أو مل يتم أته
من  06أي عرض..."، املالحظ أّن العديد من املصاحل املتعاقدة خُتلط بّي نص هذه املادة ونص املادة رقم 

ذات املرسوم، واليت تُلزم املصلحة املتعاقدة ابستشارة ثالثة متعهدين على األقل، فنجدها تُعلن عن حالة 
مّت التأهيل التقين األّويل لعرضّي إثنّي، يف  عدم جدوى إجراء املناقصة يف حالة ما إذا مّت إستالم عرضّي أو

حّي أّن حالة عدم اجلدوى هذه تتعلق إبجراء اإلستشارة ال املناقصة، اليت كما سبقت اإلشارة إليه تكون 
 غري جمدية إذا كان عدد العروض املستلمة أو املؤّهلة أقل من إثنّي.

، 2015روع قانون ضبط امليزانية لسنة يف سياق ذي صلة، سّجل تقرير جملس احملاسبة املعلق مبش
أن "  اليت تنص علىهذه األخرية ،  236-10من املرسوم الرائسي  85خمالفات صرحية ألحكام املاّدة 

شهرايً، غري أنّه ميكن أن تنص الصفقة على فرتة أطول تتالءم مع طبيعة  1يكون الّدفع على احلساب
العمليات..."، والغاية من هذه املادة هو حتقيق التوازن بّي إستهالك الغالفات املالية املرصودة ومعّدالت 

مهم يف تنفيذ إجناز املشاريع، ما يضمن حصول املتعاملّي املتعاقدين على مستحقاهتم املالية ابلتوازي مع تقدّ 
الصفقات املوكلة إليهم، غري أّن املالحظ على أرض الواقع هو إختالل التوازن بّي نسب اإلستهالك املايل 
لرخص الربامج و نسب التقّدم يف اإلجناز املاّدي للمشاريع لصاحل هذه األخرية، األمر الذي من شأنه أن 

 
 .الدفع على احلساب هو كل مبلغ حيصل عليه املتعامل املتعاقد من املصلحة املتعاقدة مقابل التنفيذ اجلزئي ملوضوع الصفقة  1
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انه يعرض عّينة لبعض املشاريع اليت جتاوزت فيها أد (4-5خيلق صعوابت مالية ملؤسسات اإلجناز؛ اجلدول )
 نسب اإلجناز بكثري نسب اإلستهالك املايل.

-12-31: عينة لبعض العمليات اليت جتاوزت فيها نسب اإلجناز نسب اإلستهالك املايل إىل غاية  (4-5اجلدول )
2015. 

مليار دينار جزائري(  1000)الوحدة:   
رخصة  العملية  البلدية 

 الربانمج  
نسبة 

اإلستهالك  
 %   املايل

نسبة اإلجناز 
% 

القصور ابملقارين على مسافة متابعة وتعبيد شوارع حي الشهيد  املقارين )ورقلة(
 م ط 2000

22.400 00 40 

متابعة وإجناز مشاريع فك العزلة حلي أمية الريغي الشطر األّول على  الطيبات )ورقلة(
 كلم.   3مسافة 

5.800 00 45 

 50 00 3.400 ترميمات كربى للوكالة الربيدية ابمية بن علي بلدية املنقر  املنقر )ورقلة( 
ومفرتق الطرق برج  48اجناز الطريق اإلجتنايب الرابط بّي الطريق   )الوادي( جامعة 

 كلم  2.5سليمان على مسافة 
33.957 14 72 

 100 23 19.644 كلم  2.5إجناز طرق حضرية حبي النسيم على مسافة  جامعة الوادي
 100 16 26.911 كلم.   3إجناز طريق يربط برج سليمان مبازر الزاوية على مسافة  جامعة )الوادي( 

املنصورة 
 )غرداية( 

 100 00 750 تعلية اجلدار اخلارجي مبؤسسة الّصحة بعّي لصيق. 

 املصدر: 
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de 

loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, p 94.  
 

سياسة ميزانية عامة توّسعية يف جانب النفقات وحذرة يف جانب اإليرادات، يف ظل مصادر  .1-3
 متويل غري متحّكم فيها:

اإلقتصاد اجلزائري إقتصاد ريعي ُيشّكل فيه قطاع احملروقات عصب احلركة، فإضافة إىل كون إيرادات  
القطاع تشّكل مصدر التمويل األساسي بنسبة تفوق الثلثّي للميزانية العاّمة للّدولة، فإّن النمو الذي عرفته  

، حتت أتثري التحّسن يف أسعار النفط يف الّسوق العاملية، شّكل احملّفز 2000هذه إيرادات بداية من العام 
  .2014-2001الرئيسي لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  

إّن اإلعتماد الكّلي على عائدات احملروقات من أجل متويل عمليات اإلستثمار العمومي خالل فرتة 
ّن خضوع إيرادات احملروقات ملنطق تقلب أسعار خماطر عديدة، لعّل أمّهها أالّدراسة، كان ينطوي على 

ومرّشحة للرتاجع إىل مستوايت قد ترهن سريورة تنفيذ النفط يف الّسوق الّدولية، جيعل منها غري مستقرّة 
خاضعة  اإلستثمارات العمومية املقررة خالل هذه الفرتة، بل وجتعل من التوازانت الكلية لإلقتصاد الوطين
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تضيف جتربة إستثمارات املخطط اخلماسي يف هذا الصدد و  لتأثري عوامل خارجية غري متحّكم فيها حمّلياً،
أتييدًا عمليًا هلذا الطرح، حيث اظطّرت  -ثالثالسابق تناوهلا يف الفصل ال – 1989-1985للفرتة  الثاين

ثمارات املقررة خالل تلك الفرتة حتت أتثري السلطات العمومية يف اجلزائر إىل التخلي عن جزء هام من اإلست
 الرتاجع احلاد يف أسعار النفط يف السوق العاملية . 

( أدانه يرسم صورة واضحة عن عدم إستقرار إيرادات امليزانية العامة املـتأتية عن اجلباية 2-5الشكل )
، 2008-2001، إذ منّيز بّي فرتتّي أساسيتّي، األوىل بّي 2014-2001البرتولية يف اجلزائر خالل الفرتة 

 1431.62وهنا عرفت إيرادات قطاع احملروقات منوا مطّردًا حيث تضاعفت بنحو أربع مرّات منتقلة من 
 4088.6مليار دينار إىل  1001.4 2008مليار دينار سنة  4123.19إىل  2001مليار دينار سنة 

مسامهة اجلباية البرتولية يف متويل امليزانية العامة للّدولة هي األخرى منواً مطّرداً، مليار دينار، ابلنتيجة عرفت 
 %23.6حيث وكنسبة من الناتج الّداخلي اخلام إنتقلت إيرادات امليزانية العامة املتأتية من احملروقات من 

الفرتة الثانية، فقد عرفت عائدات صادرات احملروقات عدم إستقرار واضح، إذ عرفت  أّما؛ %37.0إىل 
مقارنة بسنة  %34.8بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية، وبلغت نسبة الرتاجع  2009تراجعاً حاّداً سنة 

توى أعلى مس 2012، بعدها عاودت عائدات صادرات احملروقات اإلنتعاش من جديد لتبلغ سنة 2008
مليار دينار جزائري، غري أّن هذا اإلنتعاش مل  5458، حيث جتاوزت 2014-2001هلا على طول الفرتة 

مليار دينار، ما يعين  4683.74عند  2014يعّمر طوياًل حيث تراجعت صادرات احملروقات لتستقر سنة 
اطؤ معّدالت النمو ، وهذا حتت أتثري عوامل عديدة أمهها تب2012مقارنة بسنة  %14.2تراجعًا بنحو 

العاملي ومنو إنتاج بعض الّدول على غرار الوالايت املتحدة األمريكية، وكّلها عوامل خارجية غري متحكم 
فيها حملياً؛ وحتت أتثري عدم إستقرار عائدات صادرات احملروقات، عرفت إيرادات امليزانية العامة، هي 

إىل  %37.0حيث تراجعت كنسبة من الناتج الّداخلي من ، 2014-2009 األخرى تذبذاًب خالل الفرتة
 .1مليار دينار 3388.4مليار دينار إىل   4088.6، منتقلة من  19.6%

إّن عدم إستقرار إيرادات قطاع احملروقات، كان له ابلغ األثر على نفقات اإلستثمار العمومي خالل 
حيث عرف اإلنفاق اإلستثماري  (،2-5) ، وهو ما يظهر جبالء من خالل الشكل2014-2001الفرتة 

 1973.3مليار دينار إىل  522.4، منتقال من 2008-2001العمومي منوًا مطّردًا خالل املدى الزمين 
وابملوازاة مع  ،2014-2009. خالل الفرتة %22مليار دينار، وهو ما يعين معّدل منو سنوي متوسط فاق 

إلنفاق اإلستثماري العمومي هو اآلخر عدم إستقرار واضح التذبذب الذي عرفته إيرادات احملروقات عرف ا

 
1 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels, 2008-2014.  
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 %15-، مّث 2012سنة  %13إىل  2009سنة  %1-تعكسه معّدالت منو هذا األخري اليت إنتقلت من 
   .%321عند    2014لتستقر سنة    2013سنة  

(: تطور ايرادات احملروقات كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام كنسبة من الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر  2-5)  الشكل
 . 2014-2001خالل الفرتة 

 

 ابإلعتماد على:   باحث: من إعداد الاملصدر
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels, 

2005-2010-2014. 
 (.12-4اجلدول ) -

من أجل حتجيم أثر تقلبات عائدات اجلباية البرتولية على توقعات امليزانية العامة للّدولة وابلتايل 
التوازن املايل هلا، وحتصّي السياسة املالية للّدولة ضد أي صدمات عكسية غري متوقعة يف سوق النفط 

ميزانية متأنية يف جانب اإليرادات العامة، من خالل حتديد سعر  العاملية، سعت احلكومة إىل إنتهاج سياسة
-2001مرجعي لربميل النفط عند مستوايت تقل بكثري عن سعر التصدير، وهنا نسّجل أنّه خالل الفرتة 

ُحدَِّد السعر املرجعي لربميل البرتول اخلام، الذي مّت إعتماده من أجل بناء تقديرات امليزانية العامة بـ  2008
دوالر  54دوالر أمريكي للربميل الواحد، يف حّي بلغ متوسط سعر التصدير خالل ذات الفرتة  19

بلغ متوسط فقد  2014-2009دوالر للربميل، أّما خالل الفرتة  35للربميل، وهو ما يعين فارقًا قدره 
دوالر بداية من  37الفارق بّي السعر املرجعي الذي مّت إعتماده إلعداد امليزانية العامة للّدولة واملقّدر بـ 

دوالر أمريكي، بعد أن جتاوز سعر برميل البرتول اخلام عتبة املائة دوالر  59، وسعر التصدير حنو 2009
 .  ((5-5)انظر اجلدول  )

 
 

 
 (.12-4)نسب حمسوبة من قبل الباحث ابإلعتماد على اجلدول   1
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 .2014-2001مقارنة بّي السعر املرجعي وسعر التصدير لربميل النفط يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 5-5اجلدول )
(الوحدة: دوالر أمريكي)  

 الفرق  سعر برميل النفط عند التصدير  السعر املرجعي لربميل النفط  السنة 
2001 19 24.8 5.8 
2002 19 25.2 6.2 
2003 19 29.0 10 
2004 19 38.7 19.7 
2005 19 54.8 35.8 
2006 19 85.7 66.7 
2007 19 74.8 55.8 
2008 19 99.9 80.9 
2009 37 62.2 25.2 
2010 37 80.2 43.2 
2011 37 112.9 75.9 
2012 37 111.0 74.0 
2013 37 109.5 72.5 
2014 37 100.2 63.2 

 املصدر:
- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels. 
- Ministre des finances, rapport de présentation de la loi de finance, de 2001 à 2014. 

املتضمن قانون املالية  ،2000 جوان  27املؤرّخ يف  02-2000من القانون  10مبوجب أحكام املاّدة 
  (Fonds de Régulation des Recettes) املواردمّت إنشاء صندوق ضبط  2000 التكميلي لسنة

إمتصاص فوائض اجلباية البرتولية الناجتة عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات عن تلك املتوقعة ضمن هبدف 
مبعىن أّن اهلدف  قوانّي املالية وتوجيهها لتمويل عجز امليزانية العامة للّدولة وكذا ختفيض الّدين العمومي،

األساسي إلنشاء صندوق ضبط املوارد إضافة إىل ختفيض املديونية العمومية يكمن يف متويل امليزانية العامة 
للّدولة يف حال ما اخنفضت أسعار البرتول إىل ما دون السعر املرجعي املعتمد يف إعداد تقديرات امليزانية  

،  2006جويلية  15املؤرّخ يف  04-06من األمر  25م املادة حكا، وطبقًا أل2006بداية من سنة ؛ و العاّمة
متويل عجز اخلزينة العمومية من خالل موارد  ابت ابإلمكان ،2006لسنة  املتضمن قانون املالية التكميلي

مليار دينار جزائري، هذا  740يقل رصيد هذا األخري عن ال أن  صندوق ضبط املوارد، لكن بشرط
 ابإلضافة إىل إستمرار موارد الصندوق يف متويل عمليات ختفيض املديونية العمومية.

 174486.7بلغ إمجايل إيرادات صندوق ضبط اإليرادات  ،2013منذ إنشائه وإىل غاية ّناية سنة         
أجل متويل عجز اخلزينة العمومية أو  مليار دينار جزائري، فيما بلغت املسحوابت من الصندوق احملّولة من
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مليار دينار جزائري، فيما بلغت موجودات  11923.2تسديد الدين العمومي وتسبيقات بنك اجلزائر مبلغ 
من الناتج  %25.6مليون دينار جزائري، وهو ما ميثل  4408.5ماقيمته  2014الصندوق ّناية سنة 

الداّخلي اخلام، هذا اإلّدخار العمومي من شأنه أن يسمح بتغطية حجم إستثمار عمومي يناهز ضعف 
 مليار دينار جزائري.  2501.4والبالغ   2014إعتمادات اإلستثمار العمومي املنّفذة خالل سنة  

 3246.2الذي بلغ سامهت موارد الصندوق يف متويل عجز اخلزينة العمومية ، 2014خالل سنة         
وهو ، %91.3((، أي بنسبة تغطية 6-5مليون دينار جزائري )انظر اجلدول ) 2965.7مليار دينار، مببلغ 

ما يربز حجم الضغط الذي تتعّرض له موارد الصندوق نتيجة عدم إستقرار مداخيله من جهة، حتت أتثري 
تقلبات حصائل اجلباية البرتولية املمول الرئيسي للصندوق املرتبطة أبسعار النفط يف السوق العاملية، واليت 

، وهو ما يعين تراجعاً 10132مليار سنة  1615.9مليار دينار مقابل  1577.7،  2014بلغت سنة 
)انتقل سعر البرتول اخلام من  من قيمته %9.5بعد أن فقد برميل البرتول اخلام حنو ، %2.36بـنسبة 

(؛ واستمرار منو النفقات العامة للّدولة بشقيها 2014دوالر سنة  100.2إىل  2013دوالر سنة  109.5
 اجلاري واإلستثماري من جهة أخرى.

 

 .2014-2000وضعية صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة تطور  (: 6-5) دول اجل
 )الوحدة: مليون دينار جزائري(. 

 2014ّناية  2013-2000 الفرتة 
 املوارد

 5563.5 5633751 ( 1-)ن الرصيد إىل غاية 
 1577.7 16774700 اجلباية البرتولية املقّيدة يف امليزانية العامة 

 3388.4 34258407 احملّصلة فعالً اجلباية البرتولية 
 1840.6 17486707 فائض اجلباية البرتولية 

 7374.1 174486707 موجودات الصندوق قبل اإلقتطاعات 
 النفقات 

 0 2600172 الدين العام 
 0 607956 تسديد تسبيقات بنك اجلزائر

 2965.7 8715068 متويل عجز اخلزينة العمومية 
 4408.5 5563511 الفرتة موجودات الصندوق ّناية 

 : املصدر
- Ministère des finances, note de présentations du projet de la loi de finance 2015, p 19. 
- Ministère des finances, rapport de présentations du projet de la loi de finance 2016, p 16. 

 
1 Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2014, op cit, p 16. 
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خالل العرض السابق، ومن الناحية النظرية  فإّن الشرط األساسي للجوء اجلهاز التنفيذي إىل من         
موارد صندوق ضبط اإليرادات من أجل تغطية عجز امليزانية العامة مل يتحقق، حيث أّن سعر تصدير برميل 

عامة على طول سنوات الفرتة البرتول اخلام كان أكرب من السعر املرجعي املعتمد يف إعداد تقديرات امليزانية ال
، غري أّن املالحظ ومن الناحية كما سبقت اإلشارة إليهدوالر للربميل(  37دوالر مث  19) 2001-2014

إبستمرار إىل موارد الصندوق من أجل  جوءاضطرت احلكومة إىل اللّ  2003العملية جند أنّه ومنذ العام 
-2003(، وبلغت نسبة التغطية املتوسطة خالل الفرتة (3-5متويل عجز امليزانية العامة )انظر الشكل )

الاّلزم ملقابلة سياسة التوّسع يف اإلنفاق ما يعين أّن السعر احلقيقي لربميل البرتول اخلام  ، %831حنو    2014
كان أكرب بكثري من السعر املرجعي،  2014-2001السيما اإلستثماري منه يف اجلزائر خالل الفرتة  العام

وهنا يثار تساؤل جوهري عن سبب إعتماد امليزانية العامة للّدولة والتصويت عليها مع وجود عجز، ليتّم 
ات احملروقات، اليت هي أو ابألحرى عائد   2فيما بعد متويل هذا العجز من خالل موارد صندوق ضبط املوارد

  يف األصل املمول األساسي للميزانية العامة للّدولة، بنسبة تفوق الثلثّي كما سبقت اإلشارة إليه.
مسامهة موارد صندوق ضبط اإليرادات يف تغطية هذا العجز يف اجلزائر خالل  (: تطور عجز امليزانية العامة و 3-5)  الشكل

 . 2014-2003الفرتة 

 

 ابإلعتماد على:   باحث: من إعداد الاملصدر
- La direction générale de la prévision et des politiques, Situation Résumée des Opérations 

du Trésor SROT 2000 – 2017. 
 

 

 

 
 

 
  نسبة حمسوبة من قبل الباحث ابإلعتماد على: 1

- La direction générale de la prévision et des politiques, Situation Résumée des Opérations du 

Trésor SROT 2000 – 2017 . 
(، وسبق وأن أشران إىل قصور آليات الرقابة والشفافية املتعلقة  302-103صندوق ضبط املوارد عبارة عن حساب ختصيص خاص )رقم   2

   بتسيري العمليات املالية هلذه احلساابت.
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 عدم مراعاة الطاقة اإلستيعابية لإلقتصاد الوطين: .1-4
، عرف حجم القطاع العمومي يف اجلزائر تضّخمًا ملحوظاً 2014-2001دى الزمين خالل امل

وهو من بّي أعلى ،  %13.6حيث بلغ متوسط اإلستثمار العمومي كنسبة من الناتج الّداخلي اخلام 
معّدالت اإلستثمار العمومي يف الّدول النامية والناشئة؛ لقد شهدت هذه الفرتة ضخ مبالغ مالية ضخمة 

، الربانمج 2004-2001حتت عنوان برامج اإلنعاش اإلقتصادي الثالثة )برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 
(، يف اإلقتصاد 2014-2010ي وبرانمج توطيد النمو اإلقتصاد 2009-2005التكميلي لدعم النمو 

الوطين، والتساؤل الرئيسي الذي يثار هنا يتعّلق مبدى قدرة اإلقتصاد الوطين على إمتصاص هذا احلجم 
اإلستثماري غري املسبوق، السيما يف ظل مؤشرات عديدة توحي بضعف الطاقة اإلستيعابية لإلقتصاد 

فاض استجابته ألي طلب إضايف، قلة مكاتب الوطين، على غرار مجود اجلهاز اإلنتاجي الوطين واخن
الّدراسات، ضعف اإلمكانيات املادية والتقنية والبشرية ملؤسسات اإلجناز الوطنية وتعقد اإلطار التنظميي 

، انهيك عن مشاكل 1للصفقات العمومية، إضافة إىل ملآخذ العديدة على مناخ اإلستثمار يف اجلزائر 
ارية الاّلزمة لتنفيذ مشاريع اإلستثمار العمومي، وكلها عوامل تضافرت عديدة تتعلق بتعبئة األوعية العق

 لتفاقم من تبعية عملية التنمية الوطنية للخارج كما سبقت اإلشارة إله يف عناصر ُمتقّدمة.

يف اجلزائر،    إّن العرض السابق ألثر برامج اإلستثمار العمومي على أهم املتغريات اإلقتصادية الكلية
ح إىل عدم قدرة اإلقتصاد الوطين على إمتصاص األغلفة املالية الضخمة اليت مّت رصدها يف إطار يؤّشر بوضو 

، ويف اآليت نستعرض أهم مظاهر هذا ضعف 2014-2001برامج اإلنعاش اإلقتصادي خالل الفرتة 
 :2الطاقة اإلستيعابية لإلقتصاد اجلزائري

 

 ضعف إستهالك األغلفة املالية املرصودة: .1-4-1
من خالل مقارنة اإلعتمادات املالية املرصودة ضمن امليزانية العامة، مع املبالغ اليت مّت إنفاقها فعاًل،         

، والبياانت املتاحة ُتظهر أّن 2014-2001يّتضح ضعف إستهالك إعتمادات الّدفع املمنوحة خالل الفرتة 
أّما نسبة  ، %66.63كانت يف حدود  ةهذه الفرت النسبة املتوّسطة إلستهالك إعتمادات الّدفع خالل 

 
 .2001 ابلّرغم من اإلصالحات العديدة اليت مّست اإلطار التنظيمي لإلستثمار يف اجلزائر منذ سنة  1

 أنظر يف ذلك:  2
- la banque mondiale, République algérienne populaire et démocratique a la recherche d’un 

investissement public de qualité, une revue des dépenses publiques, volume I , 15 aout 2007. 

- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi 

portant règlement budgétaire de l’exercice : 2013-2014-2015-2016. 
- Ministre des finance  - caisse national d’équipement pour le développement,  résultats de 

l’évaluation des grands projets  par la CNED , janvier 2014. 
 نسبة حمسوبة من قبل الطالب ابإلعتماد على: 3

- Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports annuels. 
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خالل الفرتة   %75.2( فقد تراوحت بّي (7-5)فكما تظهره بياانت اجلدول إستهالك رخص الربامج 
؛ 2014-2010خالل الفرتة  % 74.4، مّث 2009-2005خالل الفرتة % 73.3، و 2001-2004

، مسح برتاكم كبري 2014-2001عدم القدرة على إمتصاص الوسائل املالية املرّخص هبا خالل الفرتة 
واليت متثل مليار دينار  1071، ما قيمته 2004لبواقي إجناز اإلستثمارات العمومية، اليت بلغت ّناية سنة 

مليار دينار أي ما  9700و، 2004-2001بواقي اإلجناز عن برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي للفرتة 
الربانمج التكميلي لدعم عن كحجم إستثماري متبقي  2009 ّناية سنة والر أمريكيمليار د 130 ليعاد

ثمار العمومي املسّجلة إىل مشاريع اإلست والذي متت إضافته، 2009-2005النمو اإلقتصادي للفرتة 
مليار دينار جزائري؛ يف  11453واملقّدر بـ  2014-2010ضمن برانمج توطيد النمو اإلقتصادي للفرتة 

مليار دينار جزائري أي ما يعادل  3819.1بلغ حجم رخص الربامج غري املستهلكة  2014ّناية سنة 
 مليار دوالر أمريكي.  51.42

 . 2014-2001(: تطور نسبة إستهالك رخص الربامج يف اجلزائر خالل الفرتة 7-5) اجلدول 

املبلغ اإلبتدائي ابلدينار  
 اجلزائري

املبلغ اإلبتدائي ابلّدوالر  
 األمريكي 

 ( %معّدل الصرف )

برانمج اإلنعاش اإلقتصادي  
2001-2004 . 

525 07 75.2 

الربانمج التكميلي لدعم النمو  
 . 2009-2005اإلقتصادي  

14209.9 193.8 73.3 

برانمج توطيد النمو اإلقتصادي  
2010-2014 . 

15059.5 202.41 74.4 

 .2017، سبتمرب 01ملحق ، " خمطط عمل احلكومة "، مصاحل الوزير األول : املصدر

، من قطاع 2014-2001قطاعياً، إختلفت نسب إستهالك الوسائل املالية املرصودة خالل الفرتة        
إىل آخر لكنها تشاهبت يف كوّنا ضعيفة، وتعكس بدورها ضعف الطاقة اإلستيعابية لإلقتصاد الوطين، ويف 

ة من القطاعات خالل اآليت نستعرض نسب إستهالك األغلفة املالية )رخص برامج وإعتمادات دفع( لعّين
 :2014-2001الفرتة  

 

 
- la banque mondiale,  République algérienne populaire et démocratique a la recherche d’un 

investissement public de qualité, une revue des dépenses publiques, volume I , 15 aout 2007, p 59, 

p vii. 
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  قطاع الفالحة:  أّوال
من جمموع رخص برامج قدرها  2014-2010إستفاد قطاع الفالحة ضمن الربانمج اخلماسي 

مليار  7.569مليار دينار، منها  27.976مّت إستهالك  2014مليار دينار، إىل غاية ّناية سنة  76.681
لوحدها؛ يف اجملموع بلغت نسبة إستهالك رخص برامج القطاع خالل  2014دينار مّت صرفها خالل سنة 

العمليات التابعة للقطاع واملسّجلة ضمن  فيما خيصأّما  .%36.48، ما يعادل 2014-2010الفرتة 
ة إستهالك رخص بلغت نسب 2014، فإىل غاية ّناية سنة 2009-2005التكميلي لدعم النمو الربانمج 
مليار دينار، فيما مل تتجاوز نسبة إستهالك رخص الربامج  38.391أي ما يعادل ، %69.69الربامج 

مليار  16.615مليار دينار من جمموع إعتمادات بلغ  2.287أي ما يعادل  %36.48لذات الفرتة 
 دينار.

 األشغال العمومية: النقل و قطاع    -اثنيا  
واألشغال العمومية )طرق،  قطاع النقلواخلاصة ب إعتمادات الّدفع املرخص بصرفهابلغ جمموع 

، حنو 2004-2001برانمج اإلنعاش اإلقتصادي للفرتة  ضمن مطارات موانئ، سكك حديدية(
بلغ جمموع رخص الربامج اليت خصصت للقطاع خالل ذات الفرتة  فيما، مليار دينار 293.069
مليار دينار أي  270.846حنو  2004ري، اُسُتهلِّك منها إىل غاية ّناية سنة مليار دينار جزائ 461.113

 . %58.73بنسبة مل تتجاوز  

، بلغ جمموع رخص الربامج لقطاع النقل ضمن الربانمج 2014يف سياق مّتصل، وخالل سنة 
ما ، 2014-2010وبرانمج تنمية اهلضاب العليا والربانمج اخلماسي  2009-2005التكميلي لدعم النمو 

مليار دينار خاصة ابلربانمج التكميلي لدعم النمو،  189.304مليار دينار، منها  447.769يعادل 
مليار دينار  174.381اُستهلِّك منها ، 2014-2010ربانمج اخلماسي مليار دينار خاصة ابل 258.218و

 .%38.94وهو ما ميثل  

 قطاع املوارد املائية:  -اثلثا  
مليار دينار بعنوان سنة  112.145مليار دينار منها  403.875من جمموع إعتمادات دفع بلغ         
؛ أّما فيما يتعّلق %59مليار دينار ما يعين نسبة إستهالك قدرها  238.456، مّت إستهالك 2014

مليار دينار  99.938، حيث مّت إستهالك مبلغ %62ابلربانمج القطاعي الالّمركزي فقد بلغت هذه النسبة 
مليار دينار. يف ذات السياق، ويف يتعّلق إعتمادات الّدفع املفّوضة للمؤسسات ذات  160.272من أصل 
لصناعي والتجاري )الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت، الوكالة الوطنية للموارد املالية، الوكالة الطابع ا

الوطنية للسقي، الوكالة الوطنية لتوزيع املياه و الوكالة الوطنية للتهيئة( يف إطار خمتلف الربامج، فقد بلغت 
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، وهنا جتدر اإلشارة إىل ضعف إستهالك اإلعتمادات املالية املفوضة لصاحل اجلزائرية  %60نسبة إستهالكها 
ابلنسبة للعمليات املسّجلة يف إطار الربانمج التكميلي لدعم  %27، اليت كانت يف حدود (ADE)للمياه 
مج تنمية اهلضاب ابلنسبة لربانمج تنمية اجلنوب، أّما فيما خيص العمليات املسّجلة يف إطار بران  %4النمو،  

 العليا، فإّن نسبة إستهالك الوسائل املالية املرصودة كانت منعدمة.

 قطاع السياحة والصناعة التقليدية:  -رابعا  
بلغت نسبة ، 2014مليار دينار جزائري بعنوان سنة  15.363من أصل جمموع إعتمادات انهز 

مليار  3.168، أي ما يعادل مبلغ %20.62 التقليديةيف قطاع السياحة والصناعة اإلعتمادات املستهلكة 
دينار جزائري، هذه اإلستهالكات موزعة بّي عمليات مسّجلة يف إطار الربانمج التكميلي لدعم النمو 

مليار دينار، وعمليات مسجلة يف إطار الربانمج اخلماسي لتوطيد النمو  95.559مببلغ  2005-2009
 ينار جزائري.مليار د  3.073، مببلغ  2010-2014

 قطاع التعليم العايل:  -خامسا  
، سّجل القطاع نسب إستهالك متدنية جّداً، خاصة إذا ما قورنت مع 2014بعنوان سنة 

القطاعات األخرى، نذكر هنا أّن نسبة إستهالك إعتمادات الّدفع اخلاصة ابلعمليات املسّجلة يف إطار 
فيما  %11.1، فيما مل تتجاوز هذه النسبة %14.62بلغت  2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو 

ابلنسبة لربانمج تنمية اهلضاب العليا، بينما مل  %11.09يتعّلق عمليات برانمج توطيد النمو اإلقتصادي، و 
 يسّجل أي استهالك فيما يتعّلق ابلعمليات املسّجلة يف إطار برانمج تنمية املناطق اجلنوبية.

 صيص اخلاص:حساابت التخ  -سادسا  
كما سبقت اإلشارة إليه، فقد حتولت حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر من إستثناء على 
مبادئ امليزانية العامة إىل ميزانية موازية هلا، نتيجة تضخم اإلعتمادات املالية املرتاكمة ضمن هذه 

-5يوّضحه اجلدول )احلساابت، يف ظل ضعف نسب إستهالك هذه اإلعتمادات، فعلى سبيل املثال وكما  
( أدانه، فقد بلغت نسب إستهالك إعتمادات الدفع اخلاصة بصندوق ترقية املنافسة الصناعية ّناية سنة 8

  %1.9ابلنسبة للصندوق الوطين لتنمية اإلستثمارات الفالحية، فيما مل تتعدى  %9.3؛ و4.44%، 2013
ابلنسبة للصندوق الوطين لدعم اإلستثمار يف  %0.81للصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة، و ابلنسبة 

لوطين فسّجلها الصندوق الصندوق ا %0.6الكهرابء والتوزيع العام للغاز، أّما أدىن نسبة إستهالك واملقّدرة 
 لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوّسطة التابع لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوّسطة وترقية اإلستثمار.

 
 

 .2013(: نسب إستهالك إعتمادات عينة من حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر ّناية سنة  8-5) اجلدول 
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احلساابت 
 اخلاصة 

 اإلعتمادات املستهلكة  اإلعتمادات املخصصة  التعيني 
 % النسبة القيمة 

 قطاع التعليم العايل 
 35.58 9655539950.46 27135877657.28 صندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 082-302

 وزارة الطاقة واملناجم 
 1.9 74213446.78 3910237379.34 الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة  302-101
الصندوق الوطين لدعم اإلستثمار يف الكهرابء  302-137

 والتوزيع العام للغاز 
358350072956.00 2899397345.17 0.81 

 والتعمري وزارة السكن 
 34.95 126599492010.65 719184648846.45 الصندوق الوطين للسكن  050-302

 وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اإلستثمار
 4.44 1235168199.72 27839613900.08 صندوق ترقية املنافسة الصناعية  102-302
 0.6 80829638.04 13471000000.00 املشاريع الصغرية واملتوسطةالصندوق الوطين لتطوير  124-302

 وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
 9.32 25061577581.26 268762820359.78 الوطين لتنمية اإلستثمارات الفالحية الصندوق  067-302
 32.83 40022801116.00 121921000000.00 الصندوق الوطين لتسوية اإلنتاج الوطين  121-302

 : املصدر
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet 

de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2013, p 51. 
 

 عمليات إعادة تقييم متكّررة لرخص مشاريع التجهيز العمومي: .1-4-2
املورّخ يف  227-98من املرسوم التنفيذي  06يف ظل عديد املخالفات الصرحية ألحكام املادة رقم 

، املتعلق بنفقات الّدولة للتجهيز املعّدل واملتمم، واليت تنص على أن " ال تعرض 1998جويلية  13
ليت يسمح إكتماهلا الكايف للتسجيل بعنوان ميزانية الّدولة للتجهيز، سوى برامج التجهيز املمركزة ومشاريعه ا

 ابإلنطالق يف إجنازها خالل السنة، وهبذه الصفة يتعّّي معرفة وتوفري على اخلصوص، ما أييت:
 دراسة إمكانية التنفيذ؛ -
 طريقة اإلجناز املرتقبة؛ -
 .العناصر اليت تربر املالءمة اإلقتصادية واإلجتماعية واألولوية املمنوحة هلا…" -

ماي  02املؤرّخ يف  148-09من املرسوم  06بعد مبوجب أحكام املادة رقم  واليت مّت تعديلها فيما
،  لتؤّكد على أنّه"... الميكن أن يكون موضوع 227-98، الذي عّدل ومتّم املرسوم التنفيذي 2009

تسجيل لإلجناز بعنوان ميزانية الّدولة للتجهيز أي مشروع جتهيز عمومي للّدولة، ممركز أو غري ممركز، إذا مل 
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يتم إستكمال دراسات تنفيذ هذا املشروع بعد، واستالمها واملوافقة عليها، إاّل يف حالة قرار إستثنائي جمللس 
 :1املرتبط بوضعية طارئة"؛ ومتثلت هذه املخالفات أساساً يفالوزراء  

 اإلنطالق يف مشاريع دون إكتمال الّدراسات اخلاصة هبا؛ -
 تنصيب مكاتب دراسات للمتابعة والرقابة على تنفيذ املشاريع بعد اإلنطالق يف تنفيذها؛ -
 تغيري مستمر يف األهداف األولية للمشاريع؛ -
 تنظيم الصفقات العمومية املعمول به.عدم إحرتام أحكام   -

ويف ظل إعتماد عمليات التجهيز العمومي بشكل كبري على السلع واخلدمات املستوردة يف تنفيذها، 
وما ينجر عن ذلك من اخلضوع ملنطق التقلبات املستمرة يف مستوايت األسعار يف األسواق العاملية، 

ادة تقييم املشاريع التابعة هلا خالل مرحلة اإلجناز أو اضطّرت أغلب القطاعات وبشكل مبالغ فيه إىل إع
حىت قبل اإلنطالق يف اإلجناز، وتتعّلق عمليات إعادة التقييم برخص الربامج اإلبتدائية سواءًا ابلزايدة أو 
النقصان وكذا مبضامّي املشاريع؛ وهو األمر الذي أّدى إىل تضّخم تكاليف تنفيذ برامج التجهيز العمومي، 

أّن الغالف املايل اإلبتدائي للربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي  -على سبيل املثال –ر هنا نُذكِّ 
مليار دينار، ليبلغ ّناية سنة  4202.7تضاعف أبكثر من ثالث مرّات، إذ انتقل من  2005-2009
 مليار دوالر أمريكي.  193.8مليار دينار جزائري، أي حنو   14209.9حنو  2016

( يعطي صورة واضحة عن عمليات إعادة التقييم اليت مّست رخص الربامج اإلبتدائية  9-5)اجلدول 
لوحدها، واملالحظ هو إرتفاع نسب إعادة  2014للعديد من مشاريع التجهيز العمومي خالل سنة 

 العملية املتعّلقة عرفت على غرار قطاع التجارة حيث، % 100التقييم،  اليت جتاوزت يف بعض القطاعات 
مليون  50( من 2005عملية إعادة تقييم نقلت رخصة الربانمج اإلبتدائية )سنة  بتهيئة وإجناز مقر للوزارة

وهي  %100واقرتبت يف قطاعات أخرى من نسبة  .2014مليار دينار سنة  5.220دينار جزائري إىل 
مليار دينار من أجل إعادة تقييم العملية  46مبلغ  2014حالة قطاع الطاقة، الذي ُخصص له خالل سنة 

عاد 
ُ
املتعّلقة ابملدينة اجلديدة حباسي مسعود؛ يف حّي عرفت قطاعات أخرى تضخم يف عدد العمليات امل

 ر دينار جزائري. مليا 183.393عملية، مببلغ   179تقييمها، بلغ يف قطاع املوارد املائية  
 
 
 

 

 

 
1Ministre de finance  - caisse national d’équipement pour le développement,  résultats de l’évaluation 
des grands projets  par la CNED, janvier 2014.  
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 . 2014(: عمليات إعادة التقييم لعيّنة من مشاريع التجهيز العمومي يف اجلزائر ّناية سنة 9-5) اجلدول 
رخصة الربانمج   عدد املشاريع  القطاع 

 اإلبتدائية 
 نسبة الزايدة  رخصة الربانمج بعد إعادة التقييم 

 % 12.55 412.264 366.288 04 وزارة التعليم العايل 
 % 11.25 144.820 130.168 - وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

 % 82.23 384.234 210.841 179 وزارة املوارد املالية 
 %   104.4 5.220 0.05 01 وزارة التجارة
 % 92 96 50 01 وزارة الطاقة 

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet 

de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2014, p p  71-72. 

إضافة إىل عوامل  -إّن الّلجوء املتكرر لعمليات إعادة تقييم رخص الربامج ساهم بشكل واضح 
بنسب  ،2014-2001جهيز العمومي املقررة خالل الفرتة يف تضّخم تكاليف إجناز مشاريع الت -أخرى

(، نعرض كيف سامهت عمليات إعادة 10-5من خالل اجلدول )، %500جتاوزت يف بعض املشاريع 
من أهم مشاريع التجهيز العمومي خالل هذه الفرتة، أال وهو  اً واحد تكاليف إجناز التقييم يف تضخم 

غرب، حيث تراوحت نسب الزايدة يف تكاليف إجناز بعض األشطر بّي  -مشروع الطريق السّيار شرق
أضفت يف النهاية إىل أن تتجاوز تكلفة إجناز الكيلومرت الواحد من هذا الطريق ، %500.9و   126.6%

نذكر يف هذا الشأن أّن ، %50و  30من املتوّسط العاملي بنسب ترتاوح بّي أي أعلى ، دوالرمليون  10
يف إسبانيا، الربتغال، الدمنارك تبلغ  مليون يورو خارج الرسم، و 5.4تكلفة الكيلومرت  الواحد يف فرنسا هي 

وج مليون يورو، يف حّي بلغت تكلفة إجناز الكيلومرت الواحد من الطريق املزد 03و 02 والسويد بّي
 . 1مليون دوالر 2.7 أغادير اليت متر عرب مرتفعات األطلس الشمايل ابملغرب-مراكش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1Abderrahmane mebtoul, bilan des politiques économiques de 1963-2010 , dans : «  le développement 

économique de l’Algérie- expériences et perspectives », ouvrage collectif sous la direction de hafsi tayeb, 

Casbah éditions, 2011, p 62.  



 الفصل اخلامس..............................  آليات مقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر
 

285 
 

 . 2006غرب إىل غاية ّناية –(: نسب الزايدة يف تكاليف إجناز بعض أشطر الطريق السّيار شرق 10-5) اجلدول 
 )الوحدة مليون دينار جزائري( 

 التكلفة  املشروع 
  %نسبة الزايدة احملّينة  اإلبتدائية 

 509.1 4264 700 غرب على مستوى بين مراد. -شطر الطريق السيار شرق
 433.1 2340 439 غرب على مستوى العفرون.  -شطر الطريق السّيار شرق
 126.6 528 233 غرب على مستوى العفرون )أشغال(  -شطر الطريق السّيار شرق

 336.7 4651 1065 غرب على مستوى البويرة. –إحنراف الطريق السّيار شرق 
 241.8 1487 435 .3/2-1غرب على مستوى البويرة حصة –إحنراف الطريق السّيار شرق 
 33.1 250 188 .2/1غرب على مستوى البويرة حصة –إحنراف الطريق السّيار شرق 

 ابإلعتماد على:   باحثال: من إعداد املصدر
- la banque mondiale,  République algérienne populaire et démocratique a la recherche 

d’un investissement public de qualité, p 137. 
 

 :املقررة  التأخر يف تنفيذ مشاريع التجهيز العمومي .1-4-3
بسبب تعقُّد إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وعدم إكتمال الّدراسات التقنية واجليوتقنية  
واجليولوجية، إضافة إىل عمليات إعادة التقييم املتكررة ألغلب مشاريع التجهيز العمومي اليت تستهلك 

رة املالية )املادة رقم الكثري من الوقت الرتباطها حبصص التحكيم العديدة مع احلكومة ممثلة يف مصاحل وزا
(، انهيك عن نقص األوعية العقارية الاّلزمة إلقامة املشاريع، وأيضاً 227-98من املرسوم التنفيذي  07

ضعف اإلمكانيات املادية واملالية والتقنية والبشرية ملؤسسات اإلجناز الوطين، ونقص عددها، شهدت 
يف تنفيذها وحىت يف إنطالقها، ننّوه هنا إىل أّن بعض  العديد من عمليات التجهيز العمومي أتخُّرات كبرية

َدد  تفوق العشر سنوات عن موعد تسليمها األصلي؛ يف هذا 
ُ
عمليات تسليم بعض املشاريع أتّخرت مل

املعنون حساب تسيري عمليات  302-120الشأن جيدر التذكري أّن إقفال حساب التخصيص اخلاص رقم 
، قد أتخر 2009-2005نوان الربانمج التكميلي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي اإلستثمار العمومي املسّجلة بع

، وحّول رصيده إىل حساب نتائج 2017مبوجب أحكام قانون املالية لسنة  2016ديسمرب  31إىل غاية 
الذي عنوانه" حساب تسيري  302-134 اخلزينة، شأنه يف ذلك شأن حساب التخصيص اخلاص رقم

 .2014-2010عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج دعم النمو  

لقد تناول التقرير التقييمي جمللس احملاسبة حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية لسنة  
تنفيذها، هذه العمليات وحسب ما ، العديد من العمليات اليت عرفت أتخُّراً كبريًا يف 2015سنة و  2014

 جاء يف الَتقريَرين تتعلق بثالثة عشر قطاعاً، من بينها نذكر:
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مل تتجاوز  2014إىل غاية سنة  ،2007مشروع املدرسة الوطنية ملهندسي املدن املسّجل منذ سنة  -
 ؛%0.52نسبة التقّدم يف األشغال  

، إىل غاية 2005مشروع إجناز مستودع للمخزن اإلحتياطي للكوارث الطبيعية، مسّجل منذ سنة  -
 ؛%1.3بلغت نسبة اإلجناز    2014سنة  

، مسّجل (CRAAG)مشروع إجناز حمطّة جهوية ملركز الفلك والفيزايء الفلكية والفيزايء األرضية  -
 ؛2014إىل غاية ّناية سنة    %4.27، مل يتقّدم مستوى اإلجناز إاّل بنسبة  2004منذ سنة  

 ، مل يتم اإلنطالق يف تنفيذه بعد؛2008مشروع دراسة جيوفيزايء األرض مسّجل منذ   -
، 2014-2001يف قطاع الرتبية الوطنية، عمليات التجهيز املسّجلة ضمن كل الربامج خالل الفرتة  -

مشروع للبناء  43سنوات، نذكر هنا على سبيل املثال  9وعرفت أتّخرًا يرتاوح بّي سنة واحدة 
مشروع مسّجل ضمن الربانمج  836مل يتم اإلنطالق فيها، و 2005والتجهيز مسّجلة قبل سنة 

-2010مشروع مسّجل ضمن برانمج توطيد النمو  6645و 2009-2005التكميلي لدعم النمو 
 مل يتم إستالمها بعد. 2014

عملية إستثمار مسّجلة ضمن  18، عرف أتخراً يف إجناز 2014اية سنة قطاع الفالحة وإىل غاية ّن -
 .2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو 

أتّخراً أبكثر  يف قطاع الصحة والسّكان وإدارة املستشفيات، عرفت عمليتّي تتعّلقان ابلبحث العلمي -
املقرر أن يتم إستالم ، وكان 2003والثانية سنة  2002من عشر سنوات، األوىل مسّجلة سنة 

 على التوايل.  2004و  2003العمليتّي سنيت 
يف إطار برانمج اإلنعاش  2002يف قطاع الشؤون الدينية، عرفت عملية جتهيز مسّجلة منذ سنة  -

، أتخراً كبرياً حيث أّن نسبة 2004، واليت كان من املقرر إستالمها سنة 2004-2001اإلقتصادي 
 .%79 بلغت، 2015تنفيذ العملية إىل غاية ّناية سنة  

إّن التأخر الكبري الذي عرفه عدد معترب من مشاريع التجهيز العمومي املسّجلة خالل الفرتة 
 ، لألسباب العديدة السابق اإلشارة إليها، أّدى ألى رفع تكاليف تنفيذ هذه املشاريع وأّخر2001-2014

آجال إستالمها، األمر الذي أّثـََر والشك ابلّسلب على أهداف سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام املنتهجة 
 خالل هذه الفرتة، وهو ما مّت الوقوف عليه من خالل ما تقّدم من العناصر.

املشاريع ُيضاف إىل العدد املعترب للمشاريع اليت أتخرت عمليات إجنازها، عدد معترب أيضًا من 
( أدانه يعرض عّينة لبعض 11-5املسّجلة ضمن خمتلف الربامج واليت مل ُيشرع يف إجنازها، اجلدول )
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العمليات اخلاصة مبشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات خمتلفة واليت مل يتم اإلنطالق فيها إىل غاية 
 .2014ّناية سنة  

 

 يتم اإلنطالق يف إجنازها إىل غاية ّناية  ملعمليات التجهيز العمومي املسّجلة ضمن خمتلف الربامج واليت  (: 11-5اجلدول)
 . 2014سنة 

)الوحدة: مليار دينار جزائري(                                                                                                       
عدد  القطاع 

 العمليات 
 الربانمج  املبلغ املخصص 

 .2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو  - 4.102 11 املديرية العامة للضرائب 
 برانمج تنمية اهلضاب العليا  -
 .2014-2010برانمج توطيد النمو  -

 .2004-2001برانمج اإلنعاش اإلقتصادي   1.140 3 وزارة الشؤون اخلارجية 
 .2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو  -  116.750 419 وزارة الشباب والّرايضة. 

 برانمج تنمية اهلضاب العليا  -
 .2014-2010النمو برانمج توطيد  -

 .2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو  - - 13 وزارة الرتبية الوطنية. 
 .برانمج تنمية اهلضاب العليا -
 .2014-2010برانمج توطيد النمو  -

)مليون  100.417 2 وزارة املوارد املائية. 
 دينار( 

 2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو 

)مليون  440.234 3 البحري. وزارة الصيد 
 دينار( 

 2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو 

وزارة العمل والضمان  
 اإلجتماعي. 

ثالث مسّجلة بعنوان الربانمج التكميلي لدعم النمو   - - 4
2005-2009. 

 . 2014-2010واحدة بعنوان برانمج توطيد النمو  -

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
- Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet 

de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, p p 80-83. 
 

 الفساد: .1-5
ظاهرة الفساد واحداًة من أهم العوامل اليت تُعيق إعمال برامج اإلستثمار العمومي، وُتضعف من  عد تُ 

، كوّنا تشّكل قناة أساسية تنفيذها وحتط من جودة خمرجاهتا كفاءهتا وفعاليتها وتزيد من تكاليف وآجال
ئر كغريها من كثري من الّدول لتسرب األموال العمومية، وحرفها بعيداً عن أوجه اإلنفاق املخصصة هلا. واجلزا

النامية، عانت وال تزال تعاين من هذه الظاهرة اخلطرية اليت تستنزف مقدرات اجملتمع وموارده وتعّطل مسرية 
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تنميته، وتّؤثر ابلسلب على مناخ األعمال كوّنا ختلق بيئة طاردة لإلستثمارات احمللية واألجنبية على حدّ  
 سواء. 

جلزائر أشكااًل عديدة ترتاوح بّي الرشوة ) رشوة أعوان اإلدارة العمومية، تتخذ ظاهرة الفساد يف ا
رشاوى تتعلق ابلصفقات العمومية، رشوة املوظفّي العموميّي األجانب وموظفي املنّظمات الّدولية(، و منح 

ية، وبّي وأو اإلستفادة أو حماولة اإلستفادة من مزااي عينية أو غري عينية غري مستحقة بطريقة غري قانون
 إساءة إستخدام  الوظيفة العمومية واإلستخدام غري القانوين للممتلكات العامة لتحقيق منافع خاصة. 

املسّجلة يف  -موزعة حسب نوع اجلرمية-( يقّدم عرضًا لعّينة من جرائم الفساد 12-5اجلدول)
، واملالحظ هو العدد الكبري هلذه القضااي اليت 2012والثالثي األّول من سنة  2010اجلزائر بّي سنة 

ميّي نسبًة تشّكل فيها القضااي املتعّلقة ابإلستخدام غري القانوين للممتلكات العامة من طرف األعوان العمو 
، يف حّي تشكل جرائم الرشوة أبنواعها املختلفة املتعّلقة ابلقطاع العام ) رشوة املوظفّي %50تفوق 

أّما اجلرائم املتعّلقة بسوء إستخدام ، %16العموميّي، رشاوى تتعلق إببرام الصفقات العمومية( ما نسبته 
من جمموع قضااي الفساد خالل   %15لت حنو  فشكّ وجعلها مطِّّيًة لتحقيق منافع خاصة،  الوظيفة العمومية 

 .هذه الفرتة
 

والسداسي األّول من سنة   2010نة  اد موّزعة حسب نوع اجلرمية بّي س: جرائم الفس(12-5اجلدول )
2012. 

سنة  نوع اجلرمية 
2010 

سنة 
2011 

السداسي األّول من سنة  
2012 

 50 83 95 رشوة أعوان اإلدارة العمومية 
 39 81 73 مزااي غري قانونية تتعلق ابلصفقات العمومية 

 6 11 5 رشاوى تتعلق ابلصفقات العمومية 
 4 0 0 رشوة املوظفّي العموميّي األجانب و موظفي املنظّمات الّدولية. 

اإلستخدام غري القانوين للمتلكات العامة من طرف األعوان 
 العموميّي 

456 329 221 

 21 7 5 وامتيازات جبائية وغريها غري قانونية إعفاءات 
 54 101 104 إساءة استخدام الوظيفة العمومية 

 2 11 10 الرشوة يف القطاع اخلاص 

 املصدر: 
- Office des nations unies contre la drogue et le crime, rapport d’examen de l’Algérie, cycle 

d’examen 2010-2015, p 248. 
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تزامناً مع إطالق ، 2014-2001لقد شهدت ظاهرة الفساد يف اجلزائر تفّشياً ملحوظاً خالل الفرتة 
اليت كلفت اخلزينة العمومية مبالغ مالية طائلة تقّدرها بعض املصادر أبكثر من برامج اإلستثمار العمومي 

( ُتظهر أنّه خالل 13-5)مليار دوالر أمريكي؛ البياانت املتاحة واليت نعرضها من خالل اجلدول  800
بلغ عدد قضااي الفساد املطروحة على مستوى  2012وّناية الثالثي األّول من سنة  2010الفرتة بّي سنة 

قضية، وبلغ عدد األشخاص املتابعّي يف قضااي الفساد تلَِّك،  2035قضية، متت معاجلة  2273احملاكم 
شخص. هذه األرقام ال تعكس حقيقة اجلهد الذي تبذله اجلزائر من أجل حماربة  3240خالل ذات الفرتة 

هذه الظاهرة واحلد من إنتشارها، السيما على صعيد إصالح الرتسانة القانونية )التصديق )بتحفظ( على 
د املتعّلق ابلوقاية من الفسا 01-06إصدار القانون ، 2004إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 

...(،  واملؤسساتية ) اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، جملس احملاسبة...(؛ ومكافحته يف اجلزائر
وهو ما يطرح تساؤالت جّدية حول فعالية هذه اآلليات، ومدى إعماهلا على أرض الواقع من أجل احلد 

 من تفاقم ظاهرة الفساد. 

والسداسي األول من سنة   2010 اإلحصائية لقضااي الفساد على مستوى احملاكم بّي سنة انتاالبي (: 13-5)  اجلدول
2012. 

 عدد األشخاص املتابعني  عدد القضااي املعاجلة  عدد املتابعات  السنة 
2010 918 850 1314 

2011 832 735 1213 

 713 450 529 2012السداسي األّول من سنة  

   املصدر:
- Office des nations unies contre la drogue et le crime, rapport d’examen de l’Algérie, cycle 

d’examen 2010-2015, p 249. 

إّن األرقام الوطنية املتعّلقة ابلفساد والسابق اإلشارة إليها أعاله، جتد هلا سندًا قواًي يف تقارير 
منّظمة الشفافية الّدولية والبنك الّدويل، حيث ومن خالل إستقراء املنّظمات واهليئات الّدولية على غرار 

 التقارير الّدورية اليت ُتصدرها هذه املنّظمات يّتضح جبالء مدى تفاقم ظاهرة الفساد يف اجلزائر.

( أدانه يعرض تطّور إثنّي من أهم مؤّشرات قياس الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة 14-5اجلدول)
هذا املؤّشر  ، يقّيمالذي تصدره منّظمة الشفافية العامليةل هو مّؤشر مدركات الفساد ؛ األوّ 2003-2015

الفساد على أساس درجة إدراك الفساد يف القطاع العام ابإلعتماد على نتائج ثالثة عشر إستقصاءاً تعّدها 
دة اإلستخبارات منّظمات دولية متخصصة )البنك الّدويل، املنتدى اإلقتصادي العاملي، دار احلّرية، وح

املؤّشر الثاين فهو مؤّشر أّما اإلقتصادية...( وتشمل رجال أعمال حمليّي وخرباء مقيمّي أو غري مقيمّي؛ 
هذا املؤّشر مستوى تفشي ظاهرة الفساد يف يقيس ، الذي يصدره البنك العامليضبط )السيطرة( الفساد 
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ب احلاكمة وأطراف أخرى لتحقيق منافع بلد ما، من خالل تقييم مدى استغالل السلطة من قبل النخ
  شخصية.

( أدانه، تتمّثل يف عدم إستقرار تطّور املؤّشرين يف 14-5املالحظة األبرز على معطيات اجلدول )
، فبالنسبة ملؤّشر مدركات الفساد الذي عرف حتّسناً طفيفاً خالل 2015-2003حالة اجلزائر خالل الفرتة 

-2009تراجع خالل الفرتة   ،%30( إىل 10على  2.6)  %26حيث انتقل من  2007-2003الفرتة 
 112، هذه القيمة جعلت اجلزائر حتتل املرتبة %29( عند 2011ليستقر خالل السنة األخرية ) 2011

  2015 و 2013دولة على سّلم الفساد، بعدها حتّسنت قيمة املؤّشر بّي سنيت  182عامليًا من أصل 
 . 2015عاملياَ خالل سنة    98ما جعل اجلزائر تصعد إىل املرتبة   %36لتستقر عند 

إىل  2003سنة  %28.79يف املقابل مّؤشر ضبط الفساد الذي يصدره البنك الّدويل انتقل من 
، بعدها وخالل الفرتة 2015-2003وهي أعلى قيمة يبلغها املؤّشر خالل الفرتة ، 2005سنة  40.0%

ابلرغم من أّن هذه الفرتة شهدت العديد من اإلصالحات بعد  –تراجعت قيمة املّؤشر  2007-2011
عرفت  2013. سنة 2011سنة   %35.07لتستقر عند  -املصادقة على األمم املّتحدة ملكافحة الفساد

، غري أّن هذا %39.34بلغت  2015-2003تسجيل مؤّشر ضبط الفساد لثاين أعلى قيمة خالل الفرتة 
  .2015سنة   %28.85ن مل يعّمر طوياًل بدليل تراجع قيمة املؤّشر إىل التحسّ 

 

 . 2015و 2003سنيت الفساد يف اجلزائر بّي  ضبط  دركات الفساد وم   تطور مؤشري(: 14-5اجلدول)
 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 السنة 

 36 36 29 28 30 28 26 مؤّشر مدركات الفساد 
 89 105 112 111 99 97 88 مؤشر مدركات الفسادالرتبة عامليا  حسب 
 28.85 39.34 35.07 33.49 34.47 40.00 28.79 مؤّشر ضبط الفساد

 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال املصدر: 
- Worldwide governance indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi,  اتريخ اإلّطالع 

(12-04-2017). 
- www.transparency.org, (2017-04-12) اتريخ اإلّطالع. 

 

-2001لقد خلق احلجم اإلستثماري العمومي الذي مّت إعماله يف اجلزائر خالل املدى الزمين 
، مناخًا مواتيًا لتفّشي ظاهرة الفساد، حيث شهدت اجلزائر خالل هذه الفرتة تفّجر العديد من 2014

مليار دوالر  30 قضااي الفساد اليت كّلفت اخلزينة العامة مبالغ مالية طائلة ٌقّدرت حسب بعض املصادر بـ
مليار دوالر  1.7، نذكر هنا قضّية بنك اخلليفة اليت كّبدت اخلزينة العمومية حنو 2010و 2000بّي سنيت 

وتسببت يف إفالس وسحب اإلعتماد من سبع مصرتف ومؤسستّي ماليتّي، قضااي الفساد والرشى املتعّلقة 

http://info.worldbank.org/governance/wgi
http://www.transparency.org/
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وأيضا قضااي الفساد اليت طالت شركة  إبجناز الطريق السّيار شرق غرب، السيما يف شّقه الغريب،
حيث ُتشري بعض املصادر إىل أّن ، 02وسوانطراك  01سوانطراك، أو ما ابت يعرف بـ "فضيحة سوانطراك

 . 1صفقة 1600عدد الصفقات املشبوهة اليت أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية أغلبها إيطالية انهز  

 the world)العاملييف سياق ذي صلة، وحسب تقارير التنافسية اليت يصدرها املنتدى اإلقتصادي  
economic forum  ،)تعد من ضمن الّدول األكثر هدرًا لإلنفاق العام، فخالل سنة  فإّن اجلزائر

دولة مشلها املسح من حيث تبذير  144من أصل  116، احتلت اجلزائر املركز سبيل املثال على 2012
اإلنفاق العام، وبلغت قيمة مؤشر هدر اإلنفاق العام الذي يصدره املنتدى، والذي يقيس مدى كفاءة 

، متأّخرًة بذلك 2.4، خالل هذه السنة 7و 1السلع واخلدمات على سّلم يرتاوح بّي القطاع العام يف توفري 
عن دول عربية مثل مصر، املغرب، األردن وقطر وإفريقية مثل السنغال، نيجرياي، غينيا والبينّي )نشري إىل 

 2014أنّه كّلما اقرتبت قيمة املؤّشر من الواحد دّل ذلك على إهدار كبري لإلنفاق العام(؛ خالل سنة 
ما مّكن اجلزائر من اإلرتقاء إىل  3.1إذ بلغت قيمته  نقطة من عشرة 0.7 وعرفت قيمة املؤّشر حتّسنًا بنحـ

 . 2دولة مشلها املسح  144من أصل   74املركز  

( نستعرض تطّور مؤّشر هدر اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة 15-5من خالل اجلدول )
إىل  3.7، واملالحظ هو أّن قيمة املؤّشر عرفت تراجعًا خالل هذه الفرتة حيث انتقل من 2008-2014

 ، وهو ما جيعل اجلزائر تقبع ضمن قائمة الّدول األكثر هدراً لإلنفاق العام.3.1
 

 . 2014-2008تطور مؤّشر هدر اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة (:  15-5)  اجلدول
 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2011-2010 2009-2008 السنة 

 3.1 2.8 2.4 3.0 3.3 3.7 قيمة املؤّشر 
 74/144 101/148 116/144 79/142 64/139 48/134 الرتبة عامليا  
 ابإلعتماد على:   باحثمن إعداد ال  املصدر: 

- world economic forum, the global competitiveness report, from  2008 to 2015. 

 يف اجلزائر:  ترشيد اإلنفاق العام  منوذج مقرتح آلليات   -يناملبحث الثا
من  العديدة يف  ترشيد اإلنفاق العام دالّ   عمليةأّن    إنطلقنا يف هذه الدِّراسة من فرض  أساسي أال وهو

األهداف املرجوة منها، يف صورة رفع كفاءة  عملية )ترشيد اإلنفاق العام(العوامل، إذ وحىت حتقق هذه ال
 

، جملة البحوث اإلقتصادية واملالية، اجملّلد اخلامس، العدد األّول، زائر وآليات مكافحتهواقع الفساد يف اجلسارة بوسعيد، عقون شراف،  1
 .315-314 ص ص، 2018 جوان 

 انظر:  2

- world economic forum, the global competitiveness report 2014-2015 , p 107. 

- world economic forum, the global competitiveness report 2012-2013 , p 395. 
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، البد ومقابلة الطلب اجملتمعي املتنامي على ما يعرضه القطاع العام من سلع وخدمات السياسات العمومية
اآلليات، اليت نرى أّن إعماهلا يف أرض الواقع من شأنه أن ُيسهم يف ترشيد   التوليفة املثلى لعدد منإجياد  من 

 اإلنفاق العام يف اجلزائر.  

من خالل ما تقّدم ضمن الفصل النظري الثاين، وما مّت الوقوف عليه من خالل املبحث السابق 
ب على كفاءة برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر الذي تناولنا عربه أهم أوجه القصور اليت أثّرت ابلّسل

حناول يف هذا املبحث وابإلستعانة ابألساليب القياسية بناء منوذج )خّطي  ،2014-2001خالل الفرتة 
بسيط أو متعّدد( حندد من خالله اآلليات الكفيلة بتحسّي كفاءة برامج اإلنفاق العام وابلتايل ترشيد 

 سياسات اإلنفاق العام. 

 :آلليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر صياغة وتقدير النماذج املُقرتحة  . 2-1
على ضوء ما مّت تناوله يف الشق الّنطري من هذه الدِّراسة، وما مّت عرضه و  كما سبقت اإلشارة إليه،      

من أوجه القصور اليت اعرتت تنفيذ برامج اإلنعاش اإلقتصادي خالل الفرتة  من خالل املبحث الّسابق
تبّّي لدينا أنّه من شأن حتسّي املمارسات املتعلقة بتخطيط اإلنفاق العام وشفافية ، 2001-2014

عمليات امليزانية العامة، وأيضًا إصالح منظومة اإلدارة العمومية واحلد من فساد القائمّي على إنفاق املال 
عام؛ اإلسهام يف العام، وكذا التحديد الدقيق جملاالت تدّخل القطاع العام وضبط مستوايت اإلنفاق ال

حتسّي كفاءة برامج اإلنفاق العام وابلتايل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر؛ يف اآليت، وابإلستعانة ابألساليب 
القياسية، حناول صياغة وتقدير منوذج قياسي خنترب من خالله أتثري اآلليات السابق اإلشارة إليها على 

 حتديد أّي تلك اآلليات أكثر أتثريًا على ترشيد اإلنفاق العام اإلنفاق العام، لنخلص يف النهاية إىل ترشيد 
 يف اجلزائر.

 ذج:امعطيات النم حتديد      .2-1-1
 من أجل صياغة وتقدير معلمات النموذج املقرتح، إعتمدان مجلة املتغرّيات التالية:

العمومية الذي يصدره البنك  ربامجمؤّشر كفاءة ال كمتغري اتبع، اعتمدان لقياسه اإلنفاق العامترشيد  -
 ويل؛الدّ 

احلد من فساد األعوان العموميّي القائمّي على اإلنفاق العام كمتغرّي مستقل، و اعتمادان لقياسه  -
 مؤّشر ضبط الفساد الذي ُيصدره البنك الدويل؛

واعتمدان يف   ختطيط اإلنفاق العام وحتسّي شفافية املمارسات املتعّلقة ابمليزانية العامة كمتغرّي مستقل، -
 قياسها على مؤّشر املوازنة املفتوحة الذي تصدره منظمة شراكة املوازنة الّدولية؛
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معرّبًا عنه ابلنسبة بّي اإلنفاق العام اإلستثماري   القطاع العام كمتغرّي مستقل،أمثل حجم حتديد  -
الوطين لإلحصائيات،  بنك  والناتج الّداخلي اخلام، واعتمدان على اإلحصائيات اليت يقّدمها الديوان 

 ؛ اجلزائر
حتسّي أداء اإلدارة العمومية اجلزائرية من خالل إعمال مبادئ التسري العمومي اجلديد كمتغرّي  -

 –يف قياسه على مؤّشر احلكومة اإللكرتونية الذي ُتصدره منّظمة األمم املّتحدة مستقل، واعتمدان 
 United nation e-governmentقاعدة املعرفة للحكومة اإللكرتونية )

knowledgebase). 
قرتح   :(16-5)  اجلدول

ُ
 . توصيف متغريات النموذج امل

 املصدر  مؤّشر القياس  طبيعة املتغري  املتغريّ 
 . البنك الدويل  . كفاءة الربامج العموميةمؤّشر   اتبع  . اإلنفاق العام ترشيد 

 . البنك الدويل  مؤّشر ضبط الفساد.  مستقل  . احلد من الفساد اإلداري 
ختطيط اإلنفاق العام وحتسّي  

 . شفافية امليزانية العامة 
 . منظمة شراكة املوازنة الدولية  . املوازنة املفتوحةمؤّشر  مستقل 

أمثل للقطاع  حتديد حجم 
 العام. 

النسبة بّي اإلنفاق العام   مستقل 
اإلستثماري والناتج الّداخلي  

 اخلام. 

الديوان الوطين لإلحصائيات، بنك  
 اجلزائر. 

قاعدة املعرفة للحكومة اإللكرتونية   . مؤّشر احلكومة اإللكرتونية مستقل  . حتسّي أداء اإلدارة العمومية 
 يف منّظمة األمم املّتحدة. 

 . باحثمن إعداد ال  املصدر: 
عتمدة من أجل صياغة وتقدير النماذج القياسية

ُ
قرتحة قاعدة البياانت امل

ُ
، نعرضها من خالل امل

 :أدانه( 15-8)اجلدول  
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تطّور املؤّشرات املعتمدة يف بناء النموذج املقرتح آلليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 17-5اجلدول )
2000-2017. 

حجم القطاع  
 العام.

مؤّشر ضبط 
 الفساد. 

مؤشر املوازنة 
 مؤّشر احلكومة اإللكرتونية.  املفتوحة. 

مؤّشر كفاءة الربامج 
 السنوات  احلكومية. 

28,70 18,78 4 37,2 14,87 2000 

31,20 33,37 16 12,7 27,62 2001 

34,10 23,23 9 36,0 31,12 2002 

32,00 28,79 16 37,0 31,12 2003 

30,80 27,80 12 32,5 34,48 2004 

27,30 40,00 28 32,4 39,22 2005 

29,20 36,59 28 36,2 38,05 2006 

33,00 37,47 2 30,6 32,52 2007 

38,00 33,01 2 34,9 31,07 2008 

32,40 33,49 1 31,6 35,41 2009 

37,00 36,67 1 31,8 38,76 2010 

40,00 35,07 13 33,7 36,02 2011 

43,50 37,44 13 36,1 35,07 2012 

36,20 39,34 13 31,6 35,07 2013 

40,60 32,21 19 31,1 35,10 2014 

45,80 28,50 19 33,4 35,58 2015 

42,00 27,40 3 30,0 35,58 2016 

39,00 30,29 3 42,3 30,29 2017 

 ، ابإلعتماد على: باحث من إعداد الاملصدر: 
- Banque d’Algérie,  évolution économique et monétaire en Algérie , Rapports annuelles de 

2000 à 2018.   

- International budget partnership open budgets, enquête sur le budget ouvert- Algérie de 

2008 à 2015, www.internationalbudget.org. 

-  World bank group, worldwide governance indicators, https//datacatalog.worldbank.org. 

- Office national des statistique, rétrospective statistique 1962-2011 , édition 2013. 

- United nation e-government knowledgebase, un e-government survey , from 2001 to 2018. 

 النموذج املُقرتح األّول:. 2-1-2
) مؤشر ضبط الفساد، مؤشر املوازنة املفتوحة، مؤشر احلكومة اعتماد كل املؤشرات الفرعية  وفيه متّ 

مؤشر كفاءة الربامج احلكومية وهو على  تؤثر (ix)كمتغريات مستقلة اإللكرتونية وحجم القطاع العام(  
 يلي:وفق ما  ، وتكون الصياغة الرايضية هلذا النموذج   (yاملتغرّي التابع )

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 + �̂�3𝑥3 + �̂�4𝑥4 
 حيث : 

http://www.internationalbudget.org/
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y  :  ؛امالع  برامج اإلنفاقكفاءة 
1xجم القطاع العام؛ : ح 
2x   :ضبط الفساد؛                               
3x   :شفافية املوازنة العامة؛ 
4x   :  اإللكرتونية.احلكومة 

مت تقدير النموذج واحلصول على النتائج املوضحة يف اجلدول  (،eviews9)وابالعتماد على برانمج 
 التايل:

 . األّولنتائج تقدير النموذج املقرتح (:  18-5)  اجلدول

 
 ( 9Eviews(  ابالعتماد على برانمج باحث من اعداد ال املصدر: 

 واحصائيا:تقييم النموذج اقتصاداي   ➢
  3xو 2xجند أن مقدرات كل من  من خالل مالحظة نتائج التقدير اليت يعرضها اجلدول أعاله، 

احلد من ظاهرة الفساد وكذا حتسّي شفافية  نّ أوهو ما يعين  ،على الرتتيب( 0.09و 0.61موجبة )
وهو ما كفاءة الربامج العمومية )عالقة طردية(، على  ابإلجياب يؤثر العمليات املتعّلقة ابمليزانية العامة للّدولة 

قّدرات اليت يعرضها اجلدول أعاله، هو أّن كل حتّسن يف مؤّشر يتوافق مع النظرية االقتصادية
ُ
؛ ومدلول امل

وحدة  0.61بقدر وحدة مئوية واحدة من شأنه أن يقود إىل رفع كفاءة الربامج العمومية بـ  ضبط الفساد
مئوية؛ أّما التحّسن يف قيمة مؤّشر املوازنة املفتوحة بوحدة واحدة ستؤّدي إىل إرتفاع مؤّشر كفاءة الربامج 

 وحدة مئوية. 0.09العمومية بقيمة  

يف املقابل، بياانت اجلدول تؤّشر إىل وجود عالقة طردية موجبة بّي حجم القطاع العام وكفاءة 
كل زايدة   أنّ  مايعين ، 0.23وتساوي موجبة  )حجم القطاع العام( 1xمقدرة  الربامج العمومية، حيث أّن 

بـ  لربامج العموميةمؤّشر كفاءة اواحدة ستؤدي إىل زايدة وحتسن مئوية بوحدة  حجم اإلنفاق العاميف 
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تتأثر وفق  الربامج العمومية وحدة، وهو ما ال يتوافق مع النظرية االقتصادية اليت ترى أن كفاءة  0.23
؛ نفس التحليل ينطبق على العالقة بّي مؤّشر احلكومة اإللكرتونية عالقة عكسية مع حجم القطاع العام

(، وهو ما ال يتوافق مع النظرية 6.25-)جاءت سالبة    4x  ومؤّشر كفاءة الربامج العمومية، حيث أّن مقّدرة
اإلقتصادية اليت تفرتض وجود عالقة طردية موجبة بّي مؤّشر احلكومة اإللكرتونية واملتغرّي التابع )مؤّشر  

 .كفاءة الربامج العمومية(

من  مرفوضاملقرتح األّول فإن هذا النموذج ( أعاله ،18-5ممّا تقّدم  وبناءاً على معطيات اجلدول )
 للمرور إىل ابقي مراحل التقييم.   جند ضرورةوال    الناحية اإلقتصادية إذ اليتوافق مع النظرية الإقتصادية

 :ذات ثالثة متغريات مستقلة صياغة وتقدير النماذج املقرتحة    .2-1-3
قرتح األّول، تبّّي لنا 

ُ
أنّه من غري املمكن احلصول على منوذج قياسي من خالل تقييم النموذج امل

اد، مؤّشر تكون فيه املؤّشرات األربعة السابق اإلشارة إليها )مؤشر املوازنة املفتوحة، مؤّشر ضبط الفس
حجم القطاع العام( حمّددة أو ُمفّسرة للمؤّشر التابع )مؤّشر كفاءة الربامج العمومية(، احلكومة اإللكرتونية و 

عتمدة يف بناء النموذج أو لقصر حجم عّينة الدِّراسة، من وقد يكون ذلك 
ُ
راجع إىل طبيعة البياانت امل

رة بداًل عن أربعة.  خالل هذا العنصر حُناول بناء منوذج قياسي حيتوي ثالث متغرّيات ُمفسِّّ

 الصياغة الرايضية للنماذج. .  2-1-3-1
تضّمنة ثالث متغرّيات ُمستقّلة، تكون وفقالصياغة الرايضية للنماذج املقرتحة  

ُ
 كما يلي:    امل

 :الثاينالنموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥2 + �̂�2𝑥3 + �̂�3𝑥4 

 :الثالثالنموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥3 + �̂�3𝑥4 

 :الرّابع النموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 + �̂�3𝑥4 

 :اخلامسالنموذج املقرتح   ➢
         �̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 + �̂�3𝑥3 
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 :تقدير وتقييم النماذج املقرتحة  يا  اثن  .2-1-3-2
 :الثاينالنموذج املقرتح    -أّوال  

قرتح الثاين، مّت إعتماد ثالث متغرّيات ُمستقّلة هي مؤّشر ضبط الفساد، مؤّشر 
ُ
يف بناء النموذج امل

عتماد على برانمج ابإلاملوازنة املفتوحة ومؤّشر احلكومة اإللكرتونية واستبعاد مؤّشر حجم القطاع العام؛ 
(eviews،اإلصدار التاسع )  قرتح الثاين ج ذ نمو معلمات المت تقدير

ُ
واحلصول على النتائج املوضحة يف امل

 :( أدانه19-5)  اجلدول
 . الثاين نتائج تقدير النموذج املقرتح   (:19-5اجلدول رقم )

 

 . (eviews9)ابالعتماد على برانمج   باحثمن إعداد ال  املصدر: 
 تقييم النموذج اقتصاداي واحصائيا: ➢

مؤّشر جند أن مقدرات كل من  (، 19-5الواردة يف اجلدول )من خالل مالحظة نتائج التقدير 
احلد من ظاهرة   نّ أيعين    ذاوه  ،على الرتتيب(  790.0و 0.63موجبة )ومؤّشر املوازنة املفتوحة  بط الفساد ض

كفاءة الربامج العمومية )عالقة على  ابإلجياب يؤثر الفساد وكذا حتسّي شفافية النظام امليزاين يف اجلزائر 
، فهو أّن كل حتّسن يف مؤّشر ضبط الفساد بقدر وحدة  x 3و 2xطردية(؛ أّما مدلول مقّدرات كلٌّ من 

وحدة مئوية؛ أّما التحّسن يف قيمة  0.63مئوية واحدة من شأنه أن يقود إىل رفع كفاءة الربامج العمومية بـ 
وحدة  0.079مؤّشر املوازنة املفتوحة بوحدة واحدة ستؤّدي إىل إرتفاع مؤّشر كفاءة الربامج العمومية بقيمة 

 مئوية.
(، تبّّي وجود عالقة عكسية سالبة بّي مؤّشر احلكومة اإللكرتونية ومؤّشر  19-5معطّيات اجلدول )

(، مبعىن أّن ُكل حتسن يف مؤّشر 2.31-)جاءت سالبة  4x كفاءة الربامج العمومية، حيث أّن مقّدرة
وحدة، وهو  2.31احلكومة اإللكرتونية بوحدة مئوية واحدة سيؤّدي إىل تراجع كفاءة الربامج العمومية ب 
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ما ال يتوافق مع النظرية اإلقتصادية اليت تفرتض وجود عالقة طردية موجبة بّي حتسّي أداء اإلدارة و كفاءة 
قرتح الثاين.الربامج العمومية؛ من واقع هذا  

ُ
 التحليل فإنّنا نرفض النموذج امل

 :الثالثالنموذج املقرتح    -اثنيا  
ر ضبط الفساد، ويتناول أثر كل من مؤشر املوازنة املفتوحة ،  قرتح الثالث يستبعد مؤشِّّ

ُ
النموذج امل

ر كفاءة الربامج العمومية×  اد على برانمج وابالعتممؤشر احلكومة اإللكرتونية وحجم القطاع العام على مؤشِّّ
(eviews)    ،(20-5)ج واحلصول على النتائج املوضحة يف اجلدول  ذ تقدير النمو   متّ اإلصدار التاسع: 

 . الثالث( نتائج تقدير النموذج املقرتح 20-5اجلدول رقم )

 
 . (eviews9)ابالعتماد على برانمج   باحث من إعداد ال   املصدر: 

 حصائيا:إتقييم النموذج اقتصاداي و  ➢
( أعاله، تبّّي وجود عالقة طردية بّي 20-5نتائج تقدير النموذج الثالث اليت يعرضها اجلدول )

ستقل )مؤشر املوازنة 
ُ
ر كفاءة الربامج العمومية، وكل حتّسن يف قيمة املتغرّي امل مؤّشر املوازنة املفتوحة ومؤشِّّ

 (0.21كفاءة الربامج العمومية بـ )  املفتوحة( بوحدة واحدة، من شأنه أن يقود إىل حتّسن يف قيمة مؤّشر
 وحدة، وهو ما يتوافق مع النظرية اإلقتصادية.

يف ذات السياق، ومن خالل ما يعرضه اجلدول أعاله نالحظ وجود عالقة عكسية سالبة بّي مؤشر 
ي إىل احلكومة اإللكرتونية ومؤّشر كفاءة الربامج العمومية، حيث أّن كل حتّسن يف قيمة املؤّشر األّول ستؤدّ 

وحدة، وهو ما ال يتوافق والنظرية اإلقتصادية اليت ترى بوجود  (17.21تراجع كفاءة الربامج العمومية بـ )
عالقة طردية بّي إعمال مبادئ التسسري العمومي اجلديد وكفاءة الربامج العمومية؛ من جهة أخرى نالحظ 
وجود عالقة طردية موجبة بّي حجم القطاع العام ومؤّشر كفاءة الربامج العمومية حيث بلغت قيمة مقدرة 
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1x (0.28) ما يعين أّن منو حجم القطاع العام بوحدة واحدة سيحّسن من كفاءة الربامج العمومية بـ ،
قرتح الثاين.  (0.28)

ُ
 وحدة، وهو ما ال يتوافق أيضاً مع النظرية اإلقتصادية؛ وعليه فإنّنا نرفض النموذج امل

 النموذج املُقرتح الّرابع:  -اثلثا  
وازنة املفتوحة كمتغرّي مستقل، وحناول تبيان أثر كل من من خالل هذا النموذج سنستبعد مؤّشر امل

مّؤشر ضبط الفساد، مؤّشر احلكومة اإللكرتونية وأيضاً حجم اإلنفاق العام على املتغرّي التابع )مؤّشر كفاءة 
( اإلصدار التاسع، كانت نتائج التقدير على النحو eviews)وابالعتماد على برانمج الربامج العمومية(، 

 :( أدانه21-5الذي يعرضه اجلدول )

 الرّابع. نتائج تقدير النموذج املقرتح   :( 21-5اجلدول رقم )

 
 . ( eviews9)ابالعتماد على برانمج   باحث من إعداد ال   املصدر: 

 تقييم النموذج اقتصاداي واحصائيا: ➢
قرتح الرّابع يف هذه احلالة أيضاً 

ُ
، وبناءًا على البياانت اليت يعرضها اجلدول أعاله فإّن النموذج امل

مرفوض من الناحية اإلقتصادية، حيث أّن مؤّشر احلكومة اإللكرتونية يرتبط بعالقة عكسية سالبة مع مؤّشر  
ملتغرّي التابع )مؤشر  كفاءة الربامج العمومية، يف املقابل يرتبط حجم القطاع العام بعالقة طردية موجبة مع ا

بوحدة واحدة من شأنه أن يرفع قيمة مؤّشر كفاءة   1xكفاءة الربامج العمومية(، وكل حتّسن يف قيمة 
 وحدة، وهو ما اليتوافق مع الّنظرية اإلقتصادية.  (0.21الربامج العمومية مبقدار )

 :اخلامسالنموذج املقرتح    -رابعا  
قرتح اخلامس، نتناول أثر مؤّشر ضبط الفساد، مؤّشر املوازنة املفتوحة وحجم 

ُ
من خالل النموذج امل

اإلنفاق العام على مؤّشر كفاءة الربامج العمومية، ونستبعد مؤّشر احلكومة اإللكرتونية كمتغرّي مستقل، 
 املوضحة يف اجلدول التايل:  ج واحلصول على النتائجذ مت تقدير النمو   (eviews9)وابالعتماد على برانمج  
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 . اخلامس نتائج تقدير النموذج املقرتح  : (22-5اجلدول رقم )

 
 . ( eviews9)ابالعتماد على برانمج   باحث من إعداد ال   املصدر: 

 تقييم النموذج اقتصاداي واحصائيا: ➢
قرتح اخلامس اليت يعرضها اجلدول )

ُ
تبّّي وجود ( أعاله، 22-5مبالحظة نتائج تقدير النموذج امل

رة الثالث واملتغرّي التابع، حيث أّن مقّدرات كل من مؤّشر ضبط  تغرّيات املفسِّّ
ُ
عالقة طردية موجبة بّي امل

،  (0.63الفساد، مؤّشر املوازنة املفتوحة وكذا مؤّشر حجم اإلنفاق العام موجبة وبلغت على التوايل )
قيمة مرّشر ضبط الفساد بوحدة واحدة، من شأنه أن ؛ ومدلول ذلك أّن كل زايدة يف (0.22)و  (0.098)

وحدة، يف حّي أّن كل زايدة يف قيمة  (0.63يقود إىل حتّسن يف قيمة مؤّشر كفاءة الربامج العمومية بـ )
وحدة  (0.098مؤّشر املوازنة املفتوحة بوحدة مئوية واحدة سريفع قيمة مؤّشر كفاءة الربامج العمومية بـ )

النظرية اإلقتصادية؛ وأيضًا فإّن منو حجم القطاع العام مقاسًا ابلنسبة بّي اإلنفاق العام  وهو ما يتوافق مع
اإلستثماري والناتج الّداخلي اخلام بوحدة واحدة من شأنه أن يقود إىل زايدة كفاءة الربامج العمومية بـ 

كفاءة القطاع العام تتناسب   وحدة مئوية، غري أّن هذا يتعارض والنظرية اإلقتصادية اليت ترى أبنّ  (0.22)
قرتح اخلامس.

ُ
 عكسياً مع حجمه؛ من واقع هذا التحليل فإنّنا نرفض النموذج امل

 :ذات متغريين مستقلني صياغة وتقدير النماذج املقرتحة      .2-1-4
على ضوء التحليل السابق، تبّّي لدينا عدم إمكانية صياغة منوذج قياسي تكون فيه ثالث متغرّيات 

)مؤّشر  4x)مؤّشر حجم القطاع العام( و   1xُمستقلة مفّسرة للمتغرّي التابع حيث أّن مقّدرات كل من 
 شارات املتوقّعة يف ضوءاإل مع احلكومة اإللكرتونية( كانت ال تتوافق من حيث اإلشارة )طبيعة العالقة( 

، من أجل ذلك حناول من خالل هذا العنصر صياغة منوذج قياسي للعالقة بّي متغرّيين النظرية االقتصادية
 ُمستقلّي واملتغرّي التابع. 
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 املقرتحة:  الصياغة الرايضية للنماذج    .2-1-4-1
 :  وفق مايليالصياغة الّرايضية للنماذج املٌقرتحة من متغرّيين مستقلّي تكون 

 :السادسالنموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 

 :السابع النموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥3 

 :الثامنالنموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥4 

 :التاسع النموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥2 + �̂�2𝑥3 

 :العاشرالنموذج املقرتح   ➢
�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥2 + �̂�2𝑥4 

 :احلادي عشرالنموذج املقرتح   ➢
                                        �̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥3 + �̂�2𝑥4 

 تقدير وتقييم النماذج املقرتحة.   .2-1-4-2
قرتحة أعاله ابإلستعانة بربانمج ) بعد

ُ
( اإلصدار التاسع )أنظر 9eviewsتقدير معلمات النماذج امل

لحق رقم
ُ
النموذج الوحيد املقبول من الناحية اإلقتصادية واإلحصائية هو النموذج (، تبّّي لدينا أّن 04 امل

 املقرتح التاسع، والذي مّتت صياغته الرايضية على النحو التايل:
                                        �̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥2 + �̂�2𝑥3 

 حيث:
Y)مؤشر كفاءة الربامج العمومية )متغرّي اتبع : 

2X  الفساد )متغرّي مستقل(: موّشر ضبط 
3X)مؤّشر املوازنة املفتوحة )متغرّي مستقل : 

كانت نتائج تقدير معلمات النموذج على النحو الذي يربزه   (،eviews9)وابالعتماد على برانمج 
 ( أدانه:23-5اجلدول )
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 التّاسع. نتائج تقدير النموذج املقرتح  : (23-5اجلدول رقم )

 
 . (eviews9) ابالعتماد على برانمج   باحثمن إعداد ال   املصدر:

 تقييم النموذج اقتصاداي واحصائيا:  -أّوال  
املؤشرين  من أن مقدريت كل نالحظاجلدول ( أعاله، 23-5من خالل معاينة بياانت اجلدول )

(2x( و )3( )مؤّشر ضبط الفسادx )العالقة ، ما يسمح ابلقول أّن جاءات موجبتّي( )مؤّشر املوازنة املفتوحة
بّي هذين املؤشرين ومؤّشر كفاءة الربامج العمومية هي عالقة طردية موجبة وهو ما يتوافق مع النظرية  

 اإلقتصادية.

أن  ومدلول ذلك  ،(0.64) فقد بلغت قيمتها  (2xمؤّشر ضبط الفساد ) ابلنسبة ملقدرة معامل        
يؤدي إىل من شأنه أن ر وهي نسبة مئوية( بـوحدة واحدة )وحدة القياس اخلاصة هبذا املؤش 2xن حتسّ 
رة أقل وحدة، كما نالحظ أن احتمال هذه املقدّ  (0.64)بـ    (  yقيمة مؤّشر كفاءة الربامج العمومية )ن  حتسّ 
هذه  أنّ  تنص علىاليت ( 1H)وقبول الفرضية البديلة ( 0H)وهو ما يعين رفض الفرضية الصفرية  %5من 

 هلا معنوية(.  املقدرة ختتلف جوهراي عن الصفر )أي أنّ 

-5)انظر اجلدول ) (0.079)واليت تساوي   (3xمؤّشر املوازنة املفتوحة )أما ابلنسبة ملقدرة معامل 
قيمة مؤّشر  ن واحدة تؤدي إىل حتسّ مئوية بـوحدة  كل زايدة يف قيمة مؤّشر املوازنة املفتوحةفتعين أن   ((، 23

تغرّي التابع(
ُ
نالحظ أن احتمال هذه املقدرة جاء أيضًا وحدة، كما  0.079بـ  كفاءة الربامج العمومية )امل

وختتلف  هذه املقدرة معنوية أنّ قبول الفرضية البديلة، أي يعين  وهو ما (0.048)حيث بلغ  %5من  قلأ
 .جوهرايً عن الصفر
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 :املقرتح التاسع  القوة التفسرية للنموذجأ.      
 0.5384( تقدر بـ 2R( نالحظ أن قيمة معامل التحديد )23-5اجلدول رقم ) خالل بياانت من

اليت حتدث ترجع للتغريات  قيمة مؤّشر كفاءة الربامج العموميةمن التغريات يف  %53.84 وهو ما يعين أنّ 
فرتجع (  %46.16واملقّدرة بـ )ا النسبة املتبقية  أمّ ،  ( ومؤّشر املوازنة املفتوحة2xضبط الفساد )  ؤشريف قيمة م

تغرّي التابع  أخرىللتغريات يف عوامل  
ُ
 ر كمتغريات مستقلة.يف النموذج املقدّ  رجمل تد   تّؤثر على قيمة امل

 ختبار فيشر( :إاملعنوية الكلية للنموذج ) .ب
ر بـ  دِّ حيث قُ  %5حتمال توزيع فيشر أقل من إ( جند أن 23-5اجلدول رقم )بياانت مبالحظة 

رات هذا مقدّ  ، أي أنّ (H1) وقبول الفرض البديل (H0) وهو ما يعين رفض الفرض الصفري ،(0.003)
تقديرها مل يكن بشكل عشوائي بل كان بشكل  النموذج )جمتمعة( ختتلف جوهراي عن الصفر أي أنّ 

قرتح الّتاسع   املرور إىل مرحلة التقييم القياسي للنموذج  وهو ما يُتيح أمامنا إمكانية  ،موضوعي
ُ
 .امل

 تقدير النموذج قياسيا )مدى حتقق فرضيات حد اخلطأ(:  -اثنيا  
 رتباط الذايت بني حدود اخلطأ العشوائي: انعدام اإل   .أ

  بّي حدود اخلطأ العشوائي رتباط الذايتإلا من أجل التأّكد من أّن النموذج املقرتح ال يعاين مشكلة
" ختبار إعاما يتجاوز املشاكل اليت ال ميكن معها تطبيق  ختباراً إوالذي يعترب  (،LM tes)ختبار إ نعتمد 

ر القيام هبذا االختبار على النموذج املقدّ  متّ  Eviews.9))ربانمج ستعانة بوابإل"، D-Wديربّي واتسون 
 :( أدانه24-5)  والنتائج موضحة ابجلدول

 . على النموذج املقرتح التاسع (LM )  خمتصر نتائج إختبار (: 24-5اجلدول )

 
 .(Eviews.9)  ابالعتماد على برانمج  باحثمن اعداد ال   املصدر :

كاي "و " فيشر" حتمالّي ابلنسبة لتوزيعينالحظ أن قيمة اإل( 24-5اجلدول )خالل معطيات من 
وهذا يعين أن القيمة احملسوبة  %5ومها أكرب من  ،على التوايل (%37.31)و (%47.04بلغت ) "ع مربّ 

 (،1H)ورفض البديل( 0H)أقل من القيمة اجلدولية يف كال التوزيعّي، وبذلك فإنه ميكن  قبول فرض العدم 
قرتح النموذج    ومن مث فإنّ 

ُ
 رتباط الذايت حلدود اخلطأ العشوائي. شكلة اإليعاين من مُ ال امل
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 ثبات تباين اخلطأ العشوائي عرب الزمن: .ب
د من التأكّ  بّي فرضيات اخلطأ العشوائي ابستعمال طريقة املربعات الصغرى أن تباينه اثبت، ومتّ من 

ابالعتماد على و ، حيث (ARCHهذه الفرضية ابستعمال اختبار ثبات التباين املشروط ابالحندار الذايت )
 :احلصول على النتائج املوضحة ابجلدول اآليت  متّ اإلصدار التّاسع   )  eviews) برانمج

 على النموذج املقرتح التّاسع.  ARCH ( : نتائج إختبار25-5اجلدول رقم )

 

 ((Eviews.9   ابالعتماد على برانمج  باحثمن اعداد ال   املصدر :

 "كاي مربع "و  "فيشر"حتمالّي ابلنسبة لتوزيعي نالحظ أن قيمة اإل( 25-5اجلدول )خالل من 
وهذا يعين أن القيمة احملسوبة  ،%5على التوايل ومها أكرب من  (%30.51)و (%33.57على التوايل )هي 

(، 1H)قبل فرض العدم نو ( 0H)رفض الفرض البديل نأقل من القيمة اجلدولية يف كال التوزيعّي، وبذلك 
 أي أن تباين حد اخلطأ العشوائي اثبت.

 التوزيع الطبيعي للبواقي:ج.     
 :  ( أدانه4-5)  املوضحة ابلشكلمت احلصول على النتائج    )  (Eviews.9ابالعتماد على برانمج  

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي على سلسلة بواقي النموذج املقرتح. ( :  4-5الشكل رقم )

 

 ( Eviews.9)  ابالعتماد على برانمج  باحثمن اعداد ال   املصدر :

غت لحيث ب، %5بريا" أكرب من  –( نالحظ أن إحتمال إحصائية "جارك 25-4من الشكل رقم )
أكرب من القيمة اجلدولية " بريا  -ارك"ج إلحصائية ( وهو ما يعين أن القيمة احلسابية%25.50)  قيمتها
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البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، وهو ما  على أنّ  نصالذي ي( 0H)وبذلك نقبل فرض العدم  "لكاي مربع "
الّتاسع، والذي من خالله تبّّي أّن احلد من فساد األعوان العموميّي وكذا  جيعلنا نقبل النموذج املقرتح

حتسّي املمارسات املتعّلقة بشفافية امليوانية العامة للّدولة تُعد من أهم آليات حتسّي كفاءة الربامج العمومية 
 . د اإلنفاق العام يف اجلزائروابلّتايل ترشي

 

 آليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر: -املبحث الثالث
وابلتايل  من خالل العرض السابق للنماذج املقرتحة ألكثر اآلليات أتثريًا يف كفاءة الربامج العمومية

اجلزائر ينبغي العمل على احلد من ، تبّّي لدينا أنّه من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف ترشيد اإلنفاق العام
(، وكّلفت 2014-2001ظاهرة الفساد اليت انتشرت حبّدة خالل فرتة تنفيذ برامج اإلستثمار العمومي )

اخلزينة العمومية مبالغ مالية طائلة، وأيضًا يتعّّي على السّلطات املالية يف اجلزائر )وزارة املالية( العمل على 
 تعّلقة ابمليزانية العامة للّدولة.حتسّي شفافية املمارسات امل

ما جيدر التنويه إليه، هو أّن الرتكيز على هاتّي اآلليتّي فيما سيأيت، الينفي وجود آليات أخرى من 
شأّنا أّن ُتسهم يف ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر، من قبيل إصالح منظومة اإلدارة التقليدية واحلد من 

إعمال قواعد التسيري العمومي اجلديد؛ وأيضاً التحديد الّدقيق جملاالت تدّخل  البريوقراطية السلبية من خالل
القطاع العام من أجل احليلولة دون هدر األموال العمومية، انهيك عن العمل على إصالح النظام امليزاين 

على غرار العمل املعمول به يف اجلزائر وجعله يتماشى واملعايري الّدولية املعمول هبا على الصعيد العاملي، 
إلستخدامات املتعّلقة ابالقرارات ( من أجل ترشيد RCBبنظام ترشيد خيارات امليزانية العامة للّدولة )

تاحة، و البديلة للموارد ا
ُ
( األمر الذي CDMTبين إطار النفقات العامة متوّسط األجل )تاملالية العامة امل

للّسلطات املالية فيما يتعّلق بنفقات الّدولة، و أيضًا إعتماد التسيري من شأنه حتسّي القدرات التقديرية 
( يف إعداد وتنفيذ ميزانية الّدولة عوضًا عن ميزانية البنود املعمول هبا حالياً، GARاملرتكز على النتائج )

 واليت ال تراعي اإلجتاهات احلديثة لتسيري النشاط املايل للّدولة.

 :ساد يف اجلزائرظاهرة الف  احلد من    .3-1
-2001الذي مّت إعماله يف اجلزائر خالل الفرتة ماري العمومي ثتبّينا فيما سبق أّن احلجم اإلست

، شّكل مناخًا خصبًا لتفّشي ظاهرة الفساد، حيث ومن خالل إستعراض أهم مؤّشرات التصنيف  2014
املعمول هبا على الصعيد العاملي هلذه الظاهرة )مؤّشر ضبط الفساد، مؤّشر مدركات الفساد ومؤّشر هدر 

ُمتقّدمة حىت عن بعض  ،يف العامل األكثر فساداً اإلنفاق العام( اتّضح أّن اجلزائر ُتصّنف ضمن قائمة الّدول 
الّدول اإلفريقية والعربية؛ هذا الواقع، ال يعكس حجم اجلهود املبذولة يف اجلزائر من أجل احلد من هذه 
الظاهرة، وهو األمر الذي يطرح تساؤالت  جدّ ية عن مدى صدقية هذه اجلهود وعن حقيقة إعماهلا يف 
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ت حماربة ظاهرة الفساد يف اجلزائر واليت ترتاوح بّي قانونية يف اآليت سنحاول تقدمي قراءة يف آليا  ؛أرض الواقع 
 ومؤسساتية.

 اآلليات القانونية ملكافحة الفساد يف اجلزائر:  .3-1-1
عتمدة من قبل اجلمعية العامة  فرضَ 

ُ
ّتحدة ملكافحة الفساد امل

ُ
تصديق اجلزائر على إتفاقية األمم امل

، وكذا إتفاقية اإلحّتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته 12003أكتوبر  31لألمم املتحّدة بنيويورك يف 
ائر حتمية إعادة النظر يف ، على السلطات العمومية يف اجلز 20032جويلية  11املعتمدة يف مابوتو بتاريخ 

، 2006شهر فرباير  06-06الرتسانة القانونية املتعّلقة ابلوقاية ومكافحة الفساد، فكان إقرار القانون رقم 
مّدونة جتمع النصوص القانونية السابقة املتعّلقة مبحاربة الفساد، ومن خالله مّت إنشاء اهليئة   والذي يُعدّ 

حباالت التنايف واإللتزامات الذي يتعّلق  01-07إصدار األمر  ؛ تالهافحتهالوطنية للوقاية من الفساد ومك
 والذي مّت من خالله إنشاء الّديوان الوطين لقمع الفساد.  ، اخلاصة ببعض املناصب والوظائف

 : 01-06القانون      .3-1-1-1
، 3ابلوقاية من الفساد ومكافحته املتعّلق  2006فرباير 20املعّدل واملتمم املؤرّخ يف  01-06يُعّد القانون 

ضاد للفساد". جاء 
ُ
تعّلقة مبحاربة الفساد يف اجلزائر ويُعرف على أنّه "القانون امل

ُ
أهم النصوص القانونية امل

تحدة املعتمدة يف 
ُ
وإتفاقية  ،2003أكتوبر  31هذا القانون تتوجيًا ملصادقة اجلزائر على إتفاقية األمم امل

؛ وحبسب املاّدة األوىل من نص هذا القانون فإنّه يهدف 2003جويلية   11درة بتاريخ  اإلحّتاد اإلفريقي الصا
 إىل:

 دعم التدابري الرّامية إىل الوقاية من الفساد ومكافحته؛ -
 تعزيز النزاهة واملسؤولية والشفافية يف تسيري القطاعّي العام واخلاص؛ -
لوقاية من الفساد ومكافحته، مبا يف ذلك تسهيل ودعم التعاون الّدويل واملساعدة التقنية من أجل ا -

 إسرتداد املوجودات.

إضافًة إىل إنشاء اهليئة الوطنية  –من أجل حتقيق األهداف الّسابق اإلشارة إليها، يتضّمن القانون 
مجلة من التدابري، منها ما يتعّلق ابلقطاع العام وخيص جماالت الوظيفة  -للوقاية من الفساد ومكافحته

 
املعتمدة من  ، يتضّمن التصديق، بتحّفظ، على إتفاقية األمم املّتحدة ملكافحة الفساد، 2004 أبريل 19 مؤرّخ يف، 128-4 مرسوم رائسي رقم 1

 . 12، ص 2004-26 عدد  الّرمسية اجلريدة.، 200 أكتوبر 31 قبل اجلمعية العامة لألمم املّتحدة بنيويورك يوم

  املعتمدة ، يتضّمن التصديق على إتفاقية اإلحّتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته، 2006 أبريل 10 يف مؤرّخ 137-06 رقم رائسي مرسوم 2

 .4، ص 2006-24 عدد الرمسية اجلريدة، 2003 يوليو 11 يف مبابوتو

 . 2006-14 املتعّلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، اجلريدة الّرمسية عدد 2006فرباير 20  املعّدل واملتمم املؤرّخ يف 01-06 لقانون ا 3
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العمومية، التصريح ابملمتلكات ابلنسبة ملوظفي القطاع العام املنتخبّي، الصفقات العمومية، تسيري األموال 
 ل مع اجلمهور:العمومية والشفافية يف التعام

، على أن تُراعى يف توظيف ُمستخدمي 01-06من القانون  03تنص املادة  الوظيفة العمومية: ➢
القطاع العام مبادئ النجاعة والشفافية ومعايري اجلدارة والكفاءة، وأن حيصل هؤالء على أجور 

القطاع العام لربامج دورية تتالءم وطبيعة املهام اليت يؤّدوّنا، كما ينبغي أن خيضع مستخدمي 
تخصص.

ُ
 للتدريب والتأهيل والتكوين امل

، موظفي القطاع العام 01-06من القانون  06و 05، 04تُلزم املواد  التصريح ابملمتلكات: ➢
يتّضمن جردًا لألمالك العّقارية واملنقولة اليت حيوزها  واملنتخبّي ابكتتاب تصريح ابملمتلكات

 داخل أو خارج اجلزائر.   ،ولو يف الشيوع  ،راملكتتب أو أوالده الُقصّ 
، فإنّه 01-06من القانون  07حبسب نص املادة مدّوانت قواعد سلوك املوظفني العموميني:  ➢

ولة، اجملالس املنتخبة، اجلماعات احملّلية املؤسسات ويف سبيل دعم مكافحة الفساد، ينبغي على الدّ 
قتصادية أن تعمل على تشجيع النزاهة واألمانة واهليئات العمومية وكذا املؤسسات العمومية اإل

من خالهلا سلوك حُتّدد  وروح املسؤولية بّي موظفيها ومنتخبيها، من خالل صياغة مدّوانت
 نتخابية.اء الوظائف العمومية والعهدات اإلاإلطار السليم والنزيه ألد

من الفساد ومكافحته،  القانون املتعّلق ابلوقاية من 09املاّدة  تضّمنت الصفقات العمومية: ➢
وهي حرية املنافسة، املساواة  ،تنفيذ الصفقات العموميةو املبادئ األساسية اليت حتكم إعداد، إبرام 
 يف معاملة املرتّشحّي وشفافية اإلجراءات.

مجلة من التدابري اليت من  01-06من القانون  11تقرتح املادة الشفافية يف التعامل مع اجلمهور:  ➢
شأّنا أن ُتضفي شفافية أكثر على كيفية تسيري الشؤةن العمومية، من قبيل متكّي اجلمهور من 
احلصول على معلومات تتعّلق بتنظيم وسري املؤسسات واإلدارات العمومية، والّرد على شكاوى 

 وعرائض املواطنّي. 
ق ابحلد من الفساد على مستوى القطاع اخلاص، من أيضاً تدابري تتعلّ  01-06ّمن القانون كما تض

 من هذا القانون: 13بّي هذه التدابري  نذكر ما نّصت عليه املادة  
 تعزيز التعاون بّي األجهزة املختصة يف حماربة الفساد وكياانت القطاع اخلاص املعنية؛  -
 تعزيز الشفافية بّي مؤسسات القطاع اخلاص؛ -
 القطاع اخلاص.التدقيق يف حساابت   -
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املتعّلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته مّرتّي، األوىل مبوجب  01-06مّت تعديل وتتميم القانون رقم 
الّديوان املركزي لقمع الفساد، والثانية   حيث مّت إستحداث ،2010أوت  26املؤرّخ يف  05-10األمر رقم 

ؤرّخ يف  15-11مبوجب القانون رقم 
ُ
-06من القانون  29و 26ومّس التعديل املاّداتن ، 2011أوت  2امل

، والّلتان تتعّلقان ابلعقوابت اليت تطال موظفي القطاع العام املخالفّي ألحكام تنظيم الصفقات 01
 تالف واختالس املال العام، على التوايل.العمومية، ومرتكيب جرائم تبديد، إ

 :01-07األمر      .3-1-1-2
، حباالت التنايف واإللتزامات اخلاصة ببعض 12007املؤرّخ يف أّول مارس  01-07األمر رقم يتعلق 

 الوقاية منإىل هتدف   قانونيةً  أداةً حسب نص املاّدة األوىل منه، ل يشكّ العليا للّدولة، و  الوظائف واملناصب
ممارستهم ملسئوليات يف  الذين ميكن أن يوظفوا خالل وبعد  اليت تعين األعوان العموميّي  تضارب املصاحل

ط املراقبة أو الشركات املختلطة وسلطات الضبمبا فيها اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية االقتصادية 
 . التحكيم

هؤالء املوظّفّي من أن تكون هلم خالل فرتة  هذا األمرمن  02من أجل ذلك، مينع نص املادة رقم 
نشاطهم، أبنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين داخل البالد أو خارجها، مصاحل لدى املؤسسات واهليئات  

بغية عقد صفقة معها؛ روا رأاًي اليت يتولون مراقبتها أو اإلشراف عليها أو اليت أبرموا صفقة معها أو أصد 
ميتد هذا املنع حبسب نص املاّدة الثالثة ملّدة سنتّي بعد ّناية مهامهم؛ وعند إنقضاء هذه املّدة يكون على و 

يف ممارسة نشاط مهين  ون يرغب نالذي، و-01-07 األمرمن  4حسب املادة  -األشخاص املذكورين أعاله 
املؤسسات املشار إليها أعاله ، دارات العمومية و اإلأو تقدمي استشارات أو احلصول على مصاحل لدى 

ه، آخر لدى اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت ثالث سنوات متتالية ملّدةبتقدمي تصريح مكتوب 
ر هيئة مستخدمة أو   هذا يف أجل شهر إبتداءاً من اتريخ بداية و السلطة املكّلفة ابلوظيفة العمومية،  لدى آخِّ

  ممارسة النشاط.
 

 اآلليات املؤسساتية ملكافحة الفساد يف اجلزائر:    .3-1-2
شار إليها أعاله، تتوىّل عمليات الوقاية من الفساد ومكافحتها 

ُ
إضافة إىل مجلة النصوص القانونية امل

 يف اجلزائر اهليئات التالية:
 
 

 
-16 التنايف واإللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف، اجلريدة الّرمسية عدد حباالت يتعّلق، 2007 مؤرّخ يف أّول مارس 01-07 األمر 1

2007. 
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 اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:    .3-1-2-1
 01-06من القانون  17مّت إنشاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مبوجب أحكام املاّدة 

تعّلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته
ُ
تعّلق امل

ُ
، تتمتع اهليئة ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتتبع 1امل

 ق اإلشارة إليه، املهام التالية:من القانون الساب  20لرائسة اجلمهورية، وتتوىل حبسب نص املادة  

، تعكس النزاهة واملسؤولية والشفافية يف تسيري األموال  اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد -
 ؛العمومية

 ؛، لكل اهليئات واملؤسسات واألشخاص املعنيّيتقدمي توجيهات ختص الوقاية من الفساد  -
 برامج تسمح بتوعية وحتسيس املواطنّي؛  إعداد   -
   ؛الفسادظاهرة   لكشف والوقاية منساعد على اميكن أن تُ   املعلومات اليت  كل  مجع واستغالل -
 ؛املتعّلقة ابلوقاية واحلد من ظاهرة الفساد  اإلجراءات اإلداريةالقانونية و   تدابريوري للالتقييم الدّ    -
 ؛  شارة إليها()الّسابق اإل  ي التصرحيات ابملمتلكاتتلقّ  -
 حول وقائع الفساد؛ والتحريلة  مجع األدّ   من أجل   االستعانة ابلنيابة العامة -
 ، وبّي هيئات مكافحة الفساد وطنياً ودولياًّ؛السهر على تعزيز التنسيق بّي القطاعات -
اليت تتناول الوقاية من ظاهرة الفساد  األعمال املنجزةو ابلبحوث  املتعّلقة  النشاطاتوتقييم  دعم -

 .واحلد منها
عملياً، أتخر إنطالق اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يف ممارسة املهام املنوطة هبا، إىل 

يعّدل ويتمم ، 2012 فرباير 7 يف مؤرّخ 64-12 املرسوم الرائسي رقم، وهذا بعد صدور 2012غاية سنة 
حُيّدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد  ،2006 نوفمرب 24 مؤرّخ يف 413-06ملرسوم الّرائسي رقم 

 .ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها
 الّديوان املركزي لقمع الفساد:    .3-1-2-2
املؤرّخ  05-10مكرر من األمر رقم   24مّت إنشاء الّديوان املركزي لقمع الفساد مبوجب أحكام املادة   

املتعّلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته؛ يُعّد الّديوان  01-06والذي يُتمم القانون رقم  2010أوت  26يف 

 
 : أنظر أيضاً  1

حُيّدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ، 2006 نوفمرب 24 مؤرّخ يف 413-06 املرسوم الّرائسي رقم -
 .2006-74وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية عدد 

، 2006نوفمبر  24 يف مؤرّخ 413-06 يعّدل ويتمم ملرسوم الّرائسي رقم، 2012 فرباير 7 يف مؤرّخ 64-12 رقم الرائسي املرسوم -

 .2012-8 اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية عدد حُيّدد تشكيلة
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كّلف 
ُ
مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية مكّلفة ابلبحث عن جرائم الفساد ومعاينتها، وتتبع الوزير امل

 ابملالية وتتمتع ابإلستقاللية يف عملها وسريها.

لقمع الفساد من أعوان الشرطة القضائية التابعّي لوزاريت الّدفاع الوطين يتشّكل الّديوان املركزي   
يتوىّل الّديوان والّداخلية واجلماعات احمللّية، وأيضًا من أعوان عموميّي أكّفاء يف جمال ُمكافحة الفساد؛ 

 :1املهام التالية
 الفساد  ومكافحتها؛مجع، مركزة واستغالل كل املعلومات اليت تسمح ابلكشف عن أفعال   -
ختّصة؛ -

ُ
 مجع األّدلة والقيام ابلتحقيقات يف وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها على اجلهات القضائية امل

 تطوير التعاوبن مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل املعلومات؛ -
 ة.إقرتاح كل إجراء من شأنه أن ُيسهم يف ضمان حسن سري التحّرايت اليت تقوم هبا اجلهات املختصّ  -

مُيارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم وفقًا لقانون اإلجراءات اجلزائية، وميتد إختصاصهم احملّلي يف 
رتبطة هبا إىل كامل اإلقليم الوطين

ُ
 .2جرائم الفساد واجلرائم امل

الوطنية ما جيدر التنويه إليه، هو أّن عمل اهليئات املكّلفة ابلوقاية من الفساد والوقاية منه )اهليئة 
للوقاية من الفساد ةمكافحته والّديوان املركزي لقمع الفساد(، تدعمه هيئات رقابية أخرى على غرار جملس 
فّتشية العامة للمالية، املصاحل اخلارجية للمديرية العامة للميزانية، املصاحل اخلارجية للمديرية العاّمة 

ُ
احملاسبة، امل

 للمحاسبة..

 مكافحة ظاهرة الفساد يف اجلزائر: ليات  آقراءة يف      .3-1-3
كّنا قد أشران فيما سبق إىل أّن ما تعرضه التقارير الّدولية وحىت تقارير جملس احملاسبة عن واقع ظاهرة 
ّتخدة من أجل الوقاية واحلد من هذه الظّاهرة، 

ُ
الفساد يف اجلزائر ال يعكس حجم اجلهود املبذولة والتدابري امل

ّدية عن أسباب الفجوة املوجودة بّي واقع هذه الظاهرة يف اجلزائر وما تُعلن عنه وهو ما يُثري تساؤالت ج
 السلطات العمومية من تدابري ترمي إىل الوقاية واحلد منها.

من خالل اإلّطالع على النصوص القانونية املنشأة واملنّظمة لعمل هيئات مكافحة الفساد يف اجلزائر  
د ومكافحته، والّديوان املركزي لقمع الفساد( السابق اإلشارة إليها، يتبّّي  )اهليئة الوطنية للوقاية من الفسا
، وظيفيًا وحىت ماليًا للجهاز التنفيذي، وإبعتبار أّن أغلب عمليات عضوايً لدينا أّن هاتّي اهليئتّي اتبعتّي 

 
  حُيّدد تشكيلة الّديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمة وكيفيات، 2011ر يسمبد 8 املؤرّخ يف، 426-11 من املرسوم الرائسي  رقم 05 املادة  1

 .11، ص 2011-68 اجلريدة الرمسية عددسريه، 

 .16، ص مرجع سبق ذكره، 05-10 األمر من 1مكرر 24 املادة 2
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ي يثار هنا، يتعّلق الفساد اليت قد تطال املال العام تتعّلق بنشاط هذا األخري، فإّن التساؤل الرئيسي الذ 
مبدى إستقاللية هذه اهليئات يف أداء املهام اليت خيوهلا هلا القانون، واختاذ اإلجراءات الضرورية ملكافحة 

 الفساد على مستوى اجلهاز اخلاضعة لسلطته. 

املتعّلق   01-06من القانون  03الفساد، جند أّن املادة  مكافحةبالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية و ف
)على الّرغم من أّن نفس املادة تنص على  رئيس اجلمهوريةتتبع على أّن هذه اهليئة تنص افحة الفساد، مبك

ستقلة(
ُ
، هذا األخري الذي يتوىّل تعيّي أعضائها وإّناء أّن اهليئة تتمّتع ابلشخصية اإلعتبارية والّذمة املالية امل

طلقة لرأس السلطة التنفيذية، األمر الذي من ما جيعلها يف تبعية وظيفية مُ مهامهم أو جتديد عضويتهم، 
شأنه أن يؤثّر إىل حد بعيد على صدقية نشاطاهتا ومصداقية التقارير السنوية اليت تُعّدها وترفعها إىل رئيس 

 .1اجلمهورية

ُسلطة اجلهاز التنفيذي على اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، متتد إىل حتديد النظام 
على أّن التنظيم الّداخلي للهيئة حُيّدد  64-12من املرسوم الرائسي  05للهيئة، حيث نّصت املاّدة الّداخلي 

كّلف ابملالية ورئيس اهليئة.
ُ
كّلفة ابلوظيفة العمومية والوزير امل

ُ
 مبوجب قرار ُمشرتك بّي السلطة امل

على أنّه " عندما تتوّصل اهليئة إىل وقائع  01-06من القانون  22يف ذات الّسياق، تنص املاّدة 
ختص لتحريك 

ُ
ذات وصف جزائي، حتّول امللف إىل وزير العدل حافظ األختام، الذي خُيطر النائب العام امل

الّدعوى العمومية عند اإلقتضاء"، ما يعين أّن دور اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يقتصر على 
قضااي الفساد، أّما القرارت النهائية بشأن تلك القضااي فرتجع إىل اجلهاز التنفيذي  القيام ابلتحرايت يف

 ممثالً يف وزير العدل حافظ األختام.

كّلف ابملالية منذ إنشائه
ُ
، قبل أن 2أّما ابلنسبة للّديوان املركزي لقمع الفساد، فقد كان يتبع الوزير امل

؛ 2093-14من املرسوم الرائسي رقم  02م مبوجب أحكام املادة حُتّول تبعيته إىل وزير العدل حافظ األختا
تبعّية الّديوان للجهاز التنفيذي تتجّلى أيضًا يف أّن تشكيلة هذا اجلهاز تتحّدد مبوجب قرار مشرتك بّي  

وإّناء ير العام للّديوان د الوزير املعين وزير العدل حافظ األختام، هذا األخري الذي له صالحيات تعيّي امل
؛ نشري أيضًا هنا إىل أّن األعضاء املشّكلّي للّديوان املركزي لقمع الفساد )ضباط الشرطة القضائية 4مهامه

 
 .ذكره سبق مرجع، 01-06 القانون  من 24و  03 أنظر املادتّي 1

 .11ص  مرجع سبق ذكره،، 426-11 من املرسوم الرائسي  03 املادة 2

 الذي حُيّدد 2011 ديسمرب 8 املؤرّخ يف 426-11 يعّدل املرسوم الرائسي رقم، 2014 يوليو 23 مؤرّخ يف 209-14املرسوم الرائسي رقم  3

 .2014-46 تشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه، اجلريدة الرمسية عدد

 .8، ص 209-14 الرائسي املرسوممن  02 املادة  4



 الفصل اخلامس..............................  آليات مقرتحة من أجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر
 

312 
 

وغريهم من املوظّفّي( يبقون اتبعّي وظيفيًا للقطاعات األصلية التابعّي هلا وخيضعون لألحكام التشريعية  
 . 1والتنظيمية والقانونية األساسية املطّبقة عليهم

سبقة لوزير املالية، ما
ُ
لياً، وإضافًة إىل كون ميزانية الّديوان املركزي لقمع الفساد ختضع للموافقة امل

الذي حيّدد تشكيلة الّديوان وتنظيمه وكيفيات سريه  426-11من املرسوم الرائسي  23حيث تنص املاّدة 
ايتمّتع ابإلستقالل  ملالية"، فإّن الّديوان لعلى " يُعد املدير العام ميزانية الّديوان ويعرضها على موافقة وزير ا

 املايل وهو ما ُيضيف قيداً آخر على إستقالليته الوظيفية ويُفاقم من تبعيته إىل اجلهاز التنفيذي.

من خالل ما سبق، يّتضح جليًا أّن هيئات مكافحة الفساد يف اجلزائر، هيئات صورية، مّت إنشاؤها 
ليت إلتزمت هبا اجلزائر، وليس ألغراض مكافحة الفساد داخلياً، حيث أّن إستجابًة لإلتفاقيات الّدولية ا

إنشاء هذه اهليئات وإخضاعها لسلطة اجلهاز التنفيذي الذي كما سبقت اإلشارة إليه يُعّد املرتع األساسي 
قية على للفساد، جيعل منها فاقدًة لإلستقاللية يف مزاولة مهامها؛ وعليه وألجل تفعيل دورها وإضفاء املصدا

 نشاطاهتا يتعّّي:

طلقة هلذه اهليئات عضوايً، وظيفياً ومالياً  -
ُ
، عن اجلهاز التنفيذي، )السيما ابلنسبة منح اإلستقاللية امل

 للّديوان املركزي لقمع الفساد(؛
توسيع صالحيات هيئات مكافحة الفساد لتتجاوز القيام ابلتحّرايت، ومجع املعلومات املتعّلقة  -

 بقضااي الفساد؛ 
 دعم التنسيق والتكامل بّي اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد والّديوان املركزي لقمع الفساد؛ -
 توفري احلماية الاّلزمة ألعضاء هيئات مكافحة الفساد، ما جيعلهم يف منأى عن أي مضايقات أو   -

 ؛هتديدات  ضغوط أو
تعّلقة بتنظيم وسري وتشكيل هذه اهليئات، يف الربملان )أي  -

ُ
حصر سلطة إصدار النصوص القانونية امل

، هو أّن أغلب النصوص قمن خالل العرض الّساب يف صيغة قوانّي(، حيث أّن ما مّتت مالحظته
 .ة(مراسيم رائسيّ و  القانونية والتنظيمة السابق اإلشارة إليها صادرة عن رئيس اجلمهورية )أمر

قررة ضد مرتكيب  ،دعم الرتسانة القانونية املتعّلقة مبكافحة الفساد -
ُ
املخالفات وتشديد العقوابت امل

 واجلرائم املّتصلة ابملال العام.

 

 
 

 .13، ص سبق ذكره مرجع، 426-11 الرائسي املرسوممن  7 املادة  1
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 :يف اجلزائرحتسني شفافية املمارسات املتعّلقة ابمليزانية العامة      .3-2
 1984جويلية  7املؤرّخ يف  17-84خيضع النظام امليزاين املعمول به يف اجلزائر ألحكام القانون 

املعّدل واملتّمم، هذا األخري الذي مل يعد يستجيب ملقتضيات الّتسيري الّرشيد للنشاط املايل للّدولة، وال 
 اليت شهدهتا اجلزائر منذ مثانينات القرن العشرين.  واملالية  للتحّوالت اإلقتصادية

زائر، جعل هذا األخري إّن قَِّدم ومجود القاعدة القانونية اليت حتكم النظام امليزاين املعمول به يف اجل
عتمدة يف تقدير نفقات وإيرادات امليزانية  

ُ
يعاين العديد من النقائص، منها ما يتعّلق ابآلليات والتقنيات امل

، ومنها خاصَة ما يتعّلق بعدم فعالية آليات الرقابة حبدِّ ذاهتا العامة، ومنها ما هو مرتبط مبدونة امليزانية العامة
 . للّدولة  اد، إعتماد وتنفيذ امليزانية العامةونقص الشفافية يف إعد 

أهم اآلليات اليت من شأّنا أن حُتّسن شفافية النظام امليزاين املعمول به  سنتناول ابلتحليل ،فيما يلي
 :يف اجلزائر

  حساابت التخصيص اخلاص وتقليص عددها:.  حتسني شفافية  3-2-1
شّكل للخزينة، وحساابت التخصيص على وجه التحديد تُ سبق وأن تبيّـّنا أّن احلساابت اخلاصة 

)مبدأ الوحدة ومبدأ يف اجلزائر إستثاءًا على إثنّي من املبادئ اليت حتكم إعداد وتنفيذ امليزانية العاّمة للّدولة 
احلساابت ويرّخص هبا ويتّم تنفيذها وفق نفس الشروط املطّبقة على هذه السنوية(، على أن تُقّرر عمليات 

ال يعين أبي شكل  ،احلساابت عن بعض قواعد امليزانية العامةهذه أّن خروج  أي ؛عاّمةليات امليزانية العم
من األشكال أن تُعفى أو ُتستثىن العمليات املالية املنّفذة ضمن هذه احلساابت من اإلجراءات التنظيمية  

فابل والرقابية اليت 
ُ
أّن القاعدة القانونية املنّظمة حلساابت ضاً، أيتبّينا ختضع هلا امليزانية العامة؛ يف امل

-99من القانون  89واملاّدة  17-84من القانون  57-56املواد السيما - التخصيص اخلاص يف اجلزائر
فتحت اجملال أمام الكثري من و  ،على شفافيتهاكثريًا ، تّضمنت العديد من الثغرات اليت أثّرت -11

من خالل  أّكّد عليه جملس احملاسبة ماوهو يف اجلزائر، عنوااًن لسوء التسيري  منهااملمارسات اليت جعلت 
وصندوق النقد الّدويل اليت تناولت  وكذا تقارير البنك العاملي تقاريره التقييمية ملشاريع قوانّي تسوية امليزانية،

هذه احلساابت، وبلوغ اهلدف ؛ من أجل ما سبق، وهبدف حتسّي شفافية ين اجلزائريابلتقييم النظام امليزا
رونة الاّلزمة على التسيري املايل  ،األساسي منها

ُ
أال وهو كسر مجود بعض قواعد امليزانية العامة، وإضفاء امل

ّتصلة بنشاط القطاع العام، ينبغي العمل علىلبعض  
ُ
 :العمليات امل

تكرر احلد من جلوء اجلهاز -
ُ
ربر يف أحيان كثرية التنفيذي امل

ُ
إىل فتح حساابت التخصيص  وغري امل

 اخلاص؛
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 تتوفر هلا مصادر متويليف حالة العمليات اليت  -فقط –حصر فتح حساابت التخصيص اخلاص    -
 ، وإالّ فإنّه يتعّّي غلقها عوضاً عن البحث عن مصادر متويل أخرى هلا؛مؤّكدة  ذاتية

   ؛يف احلاالت اإلستثنائية حمددة لتمويل هذه احلساابت من امليزانية العامة للّدولةحتديد نسبة  -
واضحة تسمح كّمية برانمج عمل حُمّدد وأهداف  جيب أن تتضمن حساابت التخصيص اخلاص  -

 ؛ابلقيام بعمليات املتابعة والتقييم وحتديد املسؤوليات
 حالة وجود فائض( أو فتح مكشوف )يف لطة اجلهاز التنفيذي يف رفع اإلعتمادات )يفتقييد سُ  -

 حالة وجود عجز(، وإلزامه ابلرجوع إىل السلطة التشريعية من أجل احلصول على الرتخيص بذلك؛
تفعيل دور جهاز متابعة وتقييم حساابت التخصيص اخلاص املنصوص عليه مبوجب أحكام املاّدة  -

 املهام املنوطة به؛، وحتديد صالحياته وآليات أداء  11-99من القانون    89
تابعة والّرقابة   -

ُ
سّجلة ضمن حساابت التخصيص اخلاص، لعمليات امل

ُ
إخضاع الوسائل املالية امل

ختّصة 
ُ
فّتشية العامة للمالية، الّلجان امل

ُ
الّدورية من طرف اهليئات املتخّصصة ) جملس احملاسبة، امل

 على مستوى الربملان(؛
املعنية بقائمة مفّصلة ابحلساابت اخلاصة للخزينة، تبّّي مبلغ إلزامية إرفاق قانون املالية للسنة  -

اإليرادات والنفقات واملكشوفات املقّررة هلذه احلساابت، كما هو منصوص عليه يف الفقرة "ه" من 
 .17-84من القانون   68املادة  

 التكاليف املُشرتكة:إضفاء املزيد من الشفافية على بند    .  3-2-2
، فإّن نفقات التسيري ضمن امليزانية العامة للّدولة جُتمع 17-84من القانون  24حبسب نص املادة 

 يف أربعة أبواب هي:
 أعباء الّدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات؛ -
 ختصيصات السلطات العمومية؛ -
 النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل؛ -
 التدّخالت العمومية. -

شرتكة بّي 
ُ
ختلفة ضمن امليزانية العامةيتعّلق البابّي األّول والثاين ابلتكاليف امل

ُ
وابلرجوع  ؛الوزارات امل

لحق 
ُ
شرتكة يظهر يف القسم الثاين من اجلدول "ب" امل

ُ
ختلفة، نلحظ أّن بند التكاليف امل

ُ
إىل قوانّي املالية امل

املرصودة للبابّي السابق اإلشارة إليهما )أعباء ادات املالية بقانون املالية، وتقّيد فيه بصورة إمجالية اإلعتم
 .الّدين العمومي وختصيصات السلطات العمومية (
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شرتكة دون تفصيل حمتواه،
ُ
إمكانية أن يتضمن هذا البند نفقات  ؤّشر إىلي إّن عرض بند التكاليف امل

مؤوانت  –نفقات حمتملة "املعنون  91-37)السيما فيما يتعّلق ابلفصل  إضافية مبالغ فيها وغري ُمرّبرة
شرتكة للكثري من عمليات النقل ،  ("جّممعة

ُ
كما أّن خضوع اإلعتمادات املقّيدة حتت عنوان التكاليف امل

الت عن مدى ؤ ثري الكثري من التسايُ (، 2013عملية نقل خالل سنة  41عملية حتويل و 46والتحويل ) 
هذه العمليات، السيما وأّن بعضها يتم وفق آليات خمالفة للقانون، مثال ذلك حتويل لصاحل مصاحل شفافية 

يف  1(Telexدج مّت عن طريق تلكس ) 135 000 000مببلغ  2014نوفمري  04الوزير األول بتاريخ 
اليت تنص على " ميكن تعديل  بقوانّي املاليةاملتعّلق  17-84من القانون  32خمالفة صرحية ألحكام املادة 

يقضي بتحويل  مبوجب مرسوماملالية إعتمادات امليزانية املفتوحة لفصل يتصّمن نفقات التسيري خالل السنة 
 اإلعتمادات أو نقلها، يـُّتخ

ُ
 كّلف ابملالية".ذ بناءاً على تقرير من الوزير امل

شرتكة اإلعتمادات املرصودة ضمن ّن إعادة توزيع إيف سياق   ُمّتصل، ف
ُ
مبوجب  –ميزانية التكاليف امل

قّررة اإلعتمادات األولية  يُدخل تعديالت مؤثّرة علىعلى خمتلف الوزارات من شأنه أن  -مراسيم التوزيع 
ُ
امل

تعّلقة مبيزانياهتا، السيما وأيُؤّشر إىل عدم حتكُّ هلذه الوزرات، ما 
ُ
حجم بعض ّن م هذه األخرية يف تقديراهتا امل

عمليات النقل والتحويل على مستوى ميزانية األعباء املشرتكة يُعّد كبريًا مقارنة إىل التخصيصات األّولية، 
من  %111إىل كمصاحل الوزير األّول بلغت نسبة هذه التحويالت  2014فعلى سبيل املثال وخالل سنة 

ابلنسبة لوزارة الّداخلية واجلماعات  % 17.05و ابلنسبة لوزارة اخلارجية  %48.98و اإلعتمادات األولية 
 .2احملّلية 

شرتكة، من 
ُ
خالل العرض السابق، نتبّّي حجم اإلختالالت اليت تطبع تسيري ميزانية التكاليف امل

مل على إضفاء واليت من شأّنا أن تؤثّر ابلسلب على شفافية النظام امليزاين اجلزائري يف جُممله، يتعّّي الع
عمليات النقل والتحويل اليت ختضع هلا اإلعتمادات املرصودة ضمن هذه  علىاملزيد من اإلنظباط والشفافية 

 .ضمن امليزانية العامة للّدولة   واإللتزام الصارم مبا تُقرّه القاعدة القانونية اليت حتكم هذه العمليات  امليزانية

 :وإاتحتها لإلّطالع العاملميزانية العامة  التفسريية املرافقة لتوسيع حافظة الواثئق      .3-2-3
، األّول يتضّمن إقرتاحات اجلهاز التنفيذي جزئّيينتظم مشروع قانون املالية السنوي يف اجلزائر يف   

 الثاين زءأّما اجل بضمان التوازانت املالية للّدولة،املتعّلقة مبصادر اإليرادات العامة والوسائل واآلليات الكفيلة 

 
1 Cour des comptes,  rapport d’appréciation de la cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant 

règlement budgétaire de l’exercice 2014, op cit, p 34. 
2 Idem, p 33. 
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تعّلقة 
ُ
التسيري  غ اإلمجالية لإلعتمادات اخلاصة بنفقاتاملبالولة و ة للدّ ابملوارد العامّ فيعرض التقديرات امل

 .1والنفقات ابلرأمسال  العمومي  واإلستثمار

من أجل تسهيل عمليات الرقابة اليت ميارسها الربملان على قانون املالية للسنة، وضمان شفافية 
نّصت املادة رقم (، وعمليات اخلزينة دفع النفقات العامة ،النشاط املايل للّدول يف جممله )حتصيل اإليرادات

تعّلق بقوانّي املالية 17-84الذي يعّدل القانون  ،1989ديسمرب  31ؤرّخ يف امل 24-89من القانون  02
ُ
 امل

تمم، على أن
ُ
لتوازن اإلقتصادي واملايل والنتائج تقرير تفسريي يتناول ارفق قانون املالية للسنة بيُ  املعّدل وامل

ستقبل
ُ
حّصل عليها وآفاق امل

ُ
 :2خاّصة مايلي  لحقات تفسريية تُبّّي  م، إضافة إىلامل

كذا التقديرات املتعّلقة الضرائب السيما اجلديدة منها، و  من أصناف التقييمات حسب كل صنف -
 مبصادر اإليرادات األخرى؛

بتقييم حول تطّور  -عند اإلقتضاء–توزيع نفقات التسيري ملصاحل الّدولة حسب كل فصل، مرفق  -
 تكاليف اخلدمات؛

 القطاعات؛توزيع نفقات اإلستثمار حسب   -
 قائمة احلساابت اخلاصة للخزينة؛ -
 القائمة الكاملة للّرسوم شبه اجلبائية.   -

،  3(3-رفق قانون املالية للسنة أيضاً، مبشروع القانون املتضّمن ضبط امليزانية للسنة املالية )ن كما يُ 
يربز شروط شروط تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة هذا األخري الذي يتعّّي أن يكون مرفقاً بتقرير تفسريي 

خّططة
ُ
صّوت عليها ورخص متويل اإلستثمارات امل

ُ
عتربة، و جدول تنفيذ اإلعتمادات امل

ُ
، وأيضًا بتقرير امل

حاسبة
ُ
 .4تقييمي يُعّده جملس امل

هو أّن مجلة  ،من خالل العرض الّسابق للواثئق املرافقة لقانون املالية يف اجلزائر ما ميكن مالحظته
رفقات

ُ
طرق التوازن املايل للّدولة خالل هتدف إىل تربير مقرتحات اجلهاز التنفيذي املتعّلقة بإّما أّّنا ، هذه امل

  ، ط املايل للّدولة )حتصيل اإليراداتضمان قدر من الشفافية إيزاء الربملان حول النشاو السنة املعنية ووسائله، 

 
املتعّلق ،  واملتمم املعّدل 1984 جويلية 7في  املؤرّخ 17-84  القانون   ويتمميعّدل  1989ديسمرب  31 يف  املؤرّخ 24-89 القانون  من 01 املادة  1

 .2، ص 1990-1 بقوانّي املالية، اجلريدة الرمسية عدد

 .2 ص، مرجع سبق ذكره، 24-89 القانون  من 02 املادة  2

 . املرجع نفس  3

 املعّدل واملتمم، مرجع سبق ذكره.املتعّلق بقوانّي املالية  17-84 القانون  من 76 املادة  4
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ضمان قدر من الرقابة البعدية )من خالل مشروع أو أّّنا ترمي إىل (، وعمليات اخلزينة دفع النفقات العامة
 (. 3-قانون ضبط امليزانية( على سريورة تنفيذ امليزانية العامة للّدولة )للسنة )ن

فهم خطط  إمكانيةلجمهور العام ل تيحتُ أن  يف املقابل نسّجل غياب اتم ألي مرفقات من شأّنا
وأيضاً غياب أي  ياسات العمومية،العام من أجل حتقيق أهداف السّ احلكومة لزايدة اإليرادات وصرف املال 

ستقبلية واثئق 
ُ
توّسط تتعّلق ابلتوقّعات امل

ُ
قبلة( عن تطّور إيرادات  على املدى امل

ُ
)السنتّي أو الثالث امل

تعّلق بقوانّي املالية يف اجلزائر )القانون 
ُ
ونفقات الّدولة؛ يف ذات السياق نالحظ أيضاً أّن القانون العضوي امل

من أو تقارير وإاتحتها لإلّطالع العام، املعّدل واملتّمم(، ال يُلزم اجلهاز التنفيذي بتقدمي أيّة واثئق  84-17
خالل السنة املعنية شأّنا أن تُتيح إمكانية القياس الّدوري الجتاهات تطّور اإليرادات والنفقات العامة 

قارانت مع ، وتعرض واقع تنفيذ امليزانية العامة)تقارير شهرية، نصف سنوية وسنوية(
ُ
، من أجل إجراء امل

تثبته البياانت الواردة يف اجلدول أدانه، والذي  ع قهذا الوالّدولة وتعديالهتا؛ ميزانية االتقديرات األّولية ضمن 
وفق –وضعية توافر مثانية من الواثئق الرئيسية اليت يتعّّي أن تكون ُمرافقة للميزانية العامة للّدولة يعرض 

 .  -املعايري الّدولية
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 . 2015-2008وضعية توافر واثئق امليزانية العامة للّدولة يف اجلزائر خالل الفرتة (: 26-5اجلدول )
 املستند  وصف املستند               حالة اإلصدار

2015 2012 2010 2008 
يوفر معلومات عن الروابط بّي سياسات احلكومة واملوازانت وعادة ما حيدد     

امليزانية املقرتحة اليت يتم عرضها على اجمللس املوضوعات العامة اليت ستحدد 
 التشريعي. 

بيان املوازنة  
 األوىل

تعرض خمططات احلكومة اليت ترفع اإليرادات من الضرائب وغريها من     
املصادر وتصرف األموال لدعم أولوايهتا والتايل حتول أهداف السياسات إىل 

 أفعال. 

املوازنة 
التنفيذية  
 املقرتحة 

هي آداة قانونية جتيز للحكومة التنفيذية حتصيل اإليرادات، وصرف النفقات     
 وحتّمل الّديون.

امليزانية  
 املعتمدة 

هتدف إىل متكّي اجلمهور العام من فهم خطط احلكومة لزايدة اإليرادات     
 وصرف املال العام من أجل حتقيق أهداف السياسة. 

موازنة 
 املواطنّي 

توفر قياسات دورية )شهرية أو فصلية( لإلجتاهات يف اإليرادات والنفقات     
 والّديون، وتسمح ابملقارانت مع أرقام امليزانية وتعديالهتا. 

 تقارير العام 

توفر حملة عامة عن املؤثّرات يف امليزانية يف منتصف عام امليزانية وتتداول أي     
اإلفرتاضات اإلقتصادية اليت على سياسات امليزانية املعتمدة. تغيريات يف   

املراجعة نصف 
 السنوية 

حيتوي على معلومات تقارن التنفيذ الفعلي للميزانية نسبة إىل امليزانية      
 املعتمدة. 

تقرير ّناية 
 العام 

للمحاسبات. عادة هو تقييم للحساابت احلكومية من قبل هيئة البالد العليا     
يتم تقييم إذا ما حققته احلكومة التنفيذية من إيرادات وإنفاق األموال مبا 

يتماشى مع امليزانية املعتمدة، وإذا كانت حساابت احلكومة  من اإليرادات 
 والنفقات دقيقة وتعطي صورة موثوق هبا لوضع املايل. 

تقرير املراجعة  
)احملاسبة 

ة( موميالع  

 
   املصدر: 

- International budget partnership- open budgets, enquête sur le budget ouvert- Algérie 
2012-2015, site d’internet : www.internationalbudget.org, date de visite : 12-03-2017. 

وفق املعايري –بوضوح أّن الواثئق املتعّلقة ابمليزانية العامة يف اجلزائر  بّّي بياانت اجلدول أعاله ت
ع العام ويقتصر إعدادها لألغراض الّداخلية اخلاصة إّما أّّنا موجودة لكّنها غري متاحة لإلّطال  -الّدولية

ابجلهاز التنفيذي وهي احلالة الغالبة، أو أّن إعدادها وإاتحتها للجمهور يتم خارج اآلجال املناسبة، أو أّّنا 
جعلت النظام امليزاين  -وكما سبقت اإلشارة إليه–، هذه الوضعية غري موجودة أصاًل )أي ال يتم إعدادها(

الذي تعّده منّظمة شراكة  ي ُيصنف ضمن قائمة األنظمة األقل شفافية حبسب مؤّشر املوازنة املفتوحةاجلزائر 
 .مؤّشراً فرعياً   109املوازنة الدولية والذي يعتمد  

 .مت نشره . ألغراض داخليةمنجز  . غري منجز/ أتخر يف نشره

http://www.internationalbudget.org/
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تعّلقة بشفافية امليزانية العامة يف اجلزائر، يتعّّي العمل على 
ُ
وعليه ومن أجل حتسّي املمارسات امل

مع ضرورة أن تتضّمن هذه الواثئق معلومات وبيات  الواثئق املرافقة لقوانّي املالية السنوية،توسيع حافظة 
 ، وكذا إلزام اجلهاز التنفيذي إبعداد التقارير الدورية اليت تصف الوضعيات اآلنيةشاملة، دقيقة وواضحة

إلعتمادات املصّوت عليها من طرف تنفيذ احتصيل اإليرادات و وضعية لتنفيذ امليزانية العامة للّدولة )  والبعدية
 الع عليها مبا يف ذلك اجلمهور العام.ومتكّي مجيع األطراف املعنيّي من اإلطّ   (السلطة التشريعية

)تسوية  تقدمي قوانّي ضبط امليزانيةعداد و كما ينبغي أيضًا إلزام اجلهاز التنفيذي يف اجلزائر إب
 امع تقليص مّدة التأخر يف عرضه، 24-89من القانون  02عليه املادة رقم  كما هو منصوص،  امليزانية(

، السيما وأّن ما مّتت مالحظته هو أنّه ومنذ بثالث سنوات -_مبوجب ذات املادةعلى الربملان املقّدرة 
قوانّي تتعّلق بضبط امليزانية العامة  تسعةإعداد  -فقط –، مّت 2018إىل غاية سنة  مثانينات القرن العشرين

صادقة عليهاهوتقدمي  ،يف اجلزائر
ُ
 .2016-2008، تتعّلق هذه القوانّي ابلفرتة  ا للربملان من أجل امل

 :النفقات العامة ضمن امليزانية العامة للّدولةإعادة النظر يف مدونة    .3-2-4
ئر إىل نفقات التسيري اليت يّتم توزيعها بّي خمتلف اتُبوب النفقات العامة ضمن امليزانية العامة يف اجلز 

نفقات التجهيز )اإلستثمار( اليت تتوزّع حسب ، و ) الدفاع، اجملاهدين، املالية، الرتبية الوطنية...( الوزارات
 .املختلفة ) صناعة، فالحة وري، الرتبية والتكوين...(  القطاعات

ميزانية الّدولة والقائم على الفصل بّي نفقات التسيري ونفقات د يف اجلزائر ألعباء مإّن التبويب املعت
من  وجعلتعرتيه العديد من السلبيات اليت أثرت سلبًا على كفاءة النظام امليزاين يف اجلزائر،  ،التجهيز

 :1أمراً ابلغ الصعوبة، من بّي هذه السلبيات نذكر إمكانية بلوغ أهداف السياسات اإلنفاقية العمومية

موّحدة من حيث  يف اجلزائر جيعل من امليزانية العامةبّي نفقات التسيري ونفقات التجهيز فصل الإّن  -
  ؛  2كل لكّنها مزدوجة من حيث املمارسةالشّ 

تقسيم املوازنة العامة إىل الكثري من الفصول واملواد يصّعب كثريًا من عمليات الرقابة وحتديد  -
 املسؤوليات؛ 

يف  الوحدة األساسية لتنفيذ إعتمادات امليزانية العامةهذا التبويب  وفقتشّكل الفصول والقطاعات  -
 أّن اإلجّتاهات احلديثة تتبىن مفهوم "الربانمج" الذي يسمح من جهة بتوحيد مدّونة ، يف حّياجلزائر

 
 :أنظر  1

- Ministre des finances,  expose des motifs de la loi organique relative aux lois des finances n° 

18-15. p p  1-10. 

- La banque mondial, à la recherche d’un investissement public de qualité , op cit, p p 45- 46 
2Idem, p 46. 
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امليزانية العامة من حيث الشكل ) إلغاء الفصل بّي نفقات التسيري ونفقات التجهيز( ومن حيث 
خُيضعه مفهوم "الربانمج" حريّة أكرب للمسرّي العمومي لكن أيضًا املمارسة؛ ومن جهة أخرى يعطي 

 أكرب. ساءلةمل
يف ظل التبويب املعمول به حاليًا لنفقات التسيري، قد تتضمن بعض العمليات اإلستثمارية نفقات  -

تشغيلية )غري إستثمارية( كنفقات الصيانة مثالً، وهو ما يعطي تقييمًا خاطئًا حلجم اإلستثمارات 
 العمومية؛

مبدأ سنوية امليزانية، ما يظطر اجلهاز التبويب احلايل لنفقات التجهيز، يتعارض يف أحيان كثرية مع  -
التنفيذي يف كل مرّة إىل الّلجوء إىل فتح حساابت ختصيص خاص من أجل تنفيذ العمليات 

قررة؛
ُ
 اإلستثمارية امل

إعتماد امليزانية العامة للّدولة املقاربة الكّمية اليت ترّكز على حجم اإلعتمادات ونسب منوها إّن  -
رتكز على النتائج، ما جيعل منها وإستهالكها، بداًل من إعت

ُ
ميزانية وسائل ال ماد مقاربة التسيري امل

 ؛ترمي إىل بلوغ أهداف حمّددة وواضحة

-18عيد القانون العضوي رقم يُ  ،إصالح النظام امليزاين يف اجلزائرماسبق، ويف سياق  كلّ   من أجل
مدّونة ميزانية النفقات العامة يف اجلزائر  صياغة  ،املتعّلق بقوانّي املالية 2018سبتمرب  02املؤرّخ يف  151

نفقات التجهيز، ويعتمد معايري تبويب أساس الفصل بّي نفقات التسيري و  حبيث يلغي التبويب القائم على
 :2سيتم تبويبها وفق املعايري التالية  ، هذه األخرية اليت جديدة ألعباء ميزانية الّدولة

 هذا التصنيف من الربانمج وتقسيماته؛ يعتمد    النشاط:أّوال.  

 :إىل  تتوزّع أعباء امليزانية العامة للّدولة   ،وفق هذا املعيار  الطبيعة اإلقتصادية للنفقات:اثنيا .  
 نفقات املستخدمّي؛ -
 نفقات تسيري املصاحل؛ -
 نفقات اإلستثمار؛ -
 نفقات التحويل؛ -
 أعباء الّدين العمومي؛ -
 نفقات العمليات املالية؛ -
    النفقات غري املتوقعة. -

 
 .2018-53، يتعلّق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية عدد 2018سبتمبر  02، مؤّرخ في 15-18القانون العضوي رقم  1
 .12-11لية، مرجع سبق ذكره، ص ص الُمتعلّق بقوانين الما 15-18من القانون العضوي  29-28المادتين   2
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كّلفة بتحقيق األهداف  الوظائف الكربى للّدولة:اثلثا . 
ُ
يعتمد هذا التصنيف على تعيّي القطاعات امل

 احملدّدة؛

وفق هذا التصنيف توزّع اإلعتمادات املالية على  اهليئات اإلدارية املُكّلفة إبعداد امليزانية وتنفيذها:رابعا . 
 الوزارات واملؤسسات العمومية.

تعّلق بقوانّي املالية والذي 
ُ
سيكون قانون ما جيدر التنويه إليه، هو أن القانون العضوي اجلديد امل

"الربانمج" كوحدة أساسية لتنفيذ يتبىن مفهوم ، أّول قانون حُيّضر وينّفذ وفقًا ألحكامه 2023املالية لسنة 
تضّمن الربانمج اإلعتمادات املرصودة لتجسيد عملية أو عمليات متماثلة اتبعة حبيث ي، 1اإلعتمادات املالية

لنفس الوزارة، تكون هذه العمليات حمّددة األهداف بدقة، غاايهتا حتقيق املنفعة العامة، وقابلة للتقييم 
2واملساءلة

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعّلق بقوانّي املالية، مرجع سبق ذكره 15-18 من القانون العضوي 79 املادة  1

ُ
 .28 ص، امل

2 Ministère des  finances, expose des motifs de la loi organique relative aux lois des finances n° 18-15, 
op cite,  p 3. 
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 خالصة الفصل:
نعتقد أّّنا سامهت يف من خالل الفصل اخلامس من هذه الّدراسة تناولنا ابلتحليل أهم العوامل اليت 

 حيث تبّينا أنّ ، 2014-2001كفاءة وفعالية سياسة اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة   إضعاف
عدم رشادة قرار إعتماد حساابت التخصيص اخلاص كآلية للتسيري املايل لعمليات اإلستثمار العمومي 

خالفات اليت تعرفها عمليات فتح وتسيري هذه احلساابت؛ ظ خالل هذه الفرتة يف 
ُ
ل عديد النقائص وامل

العمومي الّضخم الذي إعداد وإبرام الصفقات العمومية عن مواكبة احلجم اإلستثماري قصور آليات  أيضاً و 
نتيجًة للتغريات العديدة اليت عرفتها القاعدة القانونية احلاكمة هلذه اآللية مّت إعماله خالل هذه الفرتة 

الذي تفّشى  اإلداري الفساد افة إىلضإ)الصفقات العمومية( وأيضًا للمخالفات املتكّررة ألحكامها؛ 
ك عن عدم مراعاة راسم السياسة اإلنفاقية العمومية ، انهي2014-2001بشكل كبري خالل املدى الزمين 

للطاقة اإلستيعابية لإلقتصاد الوطين؛ شّكلت أهم األسباب اليت حالت دون بلوغ سياسة اإلنعاش   يف اجلزائر
اإلقتصادي يف اجلزائر لألهداف املرجوة منها، وسامهت يف إحداث الفجوة بّي ما مّت رصده من وسائل 

 حتقيقه من منجزات على أرض الواقع.مالية ضخمة وما مّت  

إقرتحنا منوذجاً قياسياً ألهم  من هذه الدِّراسة تتوجياً هلذا التحليل وأيضاً ملا مّت تناوله يف الشق النظري
تراوحت هذه اآلليات بّي حيث اإلنفاق العام يف اجلزائر،  ترشيد اآلليات اليت من شأّنا أن ُتساهم يف 

، حتسّي أداء اإلدارة  اإلداري العامة، احلد من ظاهرة الفساد يزانيةوحتسّي شفافية املختطيط اإلنفاق العام 
من  ، وحتديد حجم أمثل للقطاع العام يف اجلزائرمن خالل إعمال مبادئ التسيري العمومي اجلديد  العمومية

 إىل عود ذلك قد يومردّ  ) ؛ غري أّن نتائج التحليل اإلحصائيأجل تفادي سوء التسيري وتبديد املال العام
عتمدة(

ُ
قرتحة  قصر سلسلة البياانت امل

ُ
هلا أتثري على ترشيد أظهرت أّن إثنّي فقط من بّي اآلليات األربعة امل

، وبدرجة أقل بتحسّي شفافية اإلداري حلد من ظاهرة الفساداباإلنفاق العام يف اجلزائر، ويتعّلق األمر 
تعّلقة ابمليزانية العامة  

ُ
 .للّدولةاملمارسات امل
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 اخلامتة العامة:

عتربة اليت حتققت للجزائر مع بداية األلفية الثالثة حتت أتثري التحّسن الذي  شّكلت املتاحات
ُ
املالية امل

حمّفزًا للسلطات العمومية من أجل مباشرة هنج تنموي تدّخلي أساسه عرفته أسعار النفط يف الّسوق العاملية، 
  ، تنمية وتطوير البىن التحتية،الوطين إنعاش اإلقتصاد هداف معلنة متحورت حولالتوّسع يف اإلنفاق العام، أب

نتيجًة إلعمال برامج اإلصالح اإلقتصادي  ،مؤّشرات البعد اإلجتماعيأغلب وتدارك التأخر الذي عرفته 
 خالل عقد التسعينات.

مع بداية األلفية الثالثة، من خالل إطالق ثالثة برامج يف اجلزائر جتّسد النهج التدّخلي للّدولة 
، 2004-2001، بداية بربانمج اإلنعاش اإلقتصادي 2014-2001ى طول الفرتة لإلستثمار العمومي عل

جتاوزت  2009-2005مليار دوالر، تاله برانمج تكميلي لدعم النمو للفرتة  7بغالف مايل إبتدائي جتاوز 
مليار دوالر أمريكي، أخريًا ويف ظل إستمرار منو املتاحات املالية أطلقت  55خمصصاته املالية اإلبتدائية 

مليار  286بغالف مايل بلغ  2014-2010السلطات العمومية برانجمًا مخاسيًا من أجل توطيد النمو للفرتة 
 مليار دوالر. 57ما يعين حجما إستثمارايً عمومياً سنوايً يفوق  وهو  دوالر أمريكي،

التعّرف على املنطلقات النظرية اليت   بدايةً نا  اليت انتظمت يف مخسة فصول، حاول  لّدراسةمن خالل هذه ا
، وكذلك اإلحاطة ابإلطار النظري ملفهوم ترشيد راستندت إليها سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائ

؛ مّث ومن خالل الشق التطبيقي،  واستعراض مقارابت املؤسسات واهليئات الّدولية يف هذا اجملال اإلنفاق العام
تطّور النهج التنموي يف اجلزائر من إقتصاد اخلطط املركزية إىل إقتصاد الربامج اإلستثمارية  إستعرضنا ً وبعد أن 
من ، من 2014-2001إعماهلا خالل الفرتة  برامج اإلنعاش اإلقتصادي الثالث اليت تّ تقييم حاولنا  ،العمومية

معّدل منو الناتج )صعيد أهداف السياسة اإلقتصادية طبيعة اإلجنازات اليت حتّققت على  وحتليل خالل حتديد
مّث وبعد حتليل أوجه القصور اليت  ؛(الّداخلي اخلام، معّدل البطالة، معّدل التضخم و رصيد ميزان املدفوعات

، وابإلستعانة ابألساليب 2014-2001الفرتة الثالث اليت ّت إعماهلا خالل  ستثماريةاعرتت تنفيذ الربامج اإل
ًا قياسيًا ألهم اآلليات اليت من شأهنا أن تقود إىل رفع وحتسني كفاءة الربامج جإقرتحنا منوذ كميةاإلحصائية ال

  ة وابلتايل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر.اإلنفاقية العمومي

 نتائج إختبار الفرضيات

 لدِّراسة كانت على النحو التايل:نتائج إختبار فرضيات ا

 أّن سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام اليت ابشرهتا واليت تنص على ،الفرضية األوىلأثبتت الّدراسة صحة  ➢
اجلزائر مع مطلع األلفية الثالثة، استندت إىل النظرية اإلقتصادية القائلة أبمهية السياسة املالية السيما يف 
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شّقها اإلنفاقي يف إحداث صدمة إجيابية يف جانب الطلب الكّلي، تنتقل آاثرها من خالل آليايت 
التدّخلي للّدولة يف اجلزائر هبدف عودة النهج  نّ أ؛ حيث املضاعف واملعّجل إىل جانب العرض الكّلي

توّسعية تفضي إىل خلق طلب  سياسة إنفاقية من خالل تبيّن ، حفز النمو اإلقتصادي واحلد من البطالة
يف رفع مستوايت الطلب  -لب اخلاصابإلضافة إىل الطّ  -سهم عام إضايف )إستهالكي واستثماري( يُ 

 .وأيضًا حتسني مؤّشرات الوضع اإلجتماعي، اد الوطينالكلّي ومن مّث حتسني القدرات التشغيلية لإلقتص
الطلب اإلستثماري من  بدور الدولة يف حفزاملتعّلقة  جيد منطلقاته النظرية يف مسامهات الفكر الكينزي

خول عرب إعادة توزيع الدّ  ياإلستهالك الطلب، وكذا (إقامة املشاريع العامة )مشاريع البنية التحتيةخالل 
 يسّمىما  يف النهاية بني أفراد اجملتمع ومن خالل التحويالت اإلجتماعية املباشرة وغري املباشرة خللق

وهنا ُنشري إىل ما جاء يف خطاب رئيس اجلمهورية آنذاك الذي تضّمن اإلعالن عن  ؛"الطّلب الفّعال"
إنتهى عهدان ابإلقتصاد املخطط، واستقرينا  "...لقد  ،2004-2001برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

بصفة الرجعة فيها على هنج إقتصاد السوق الذي اليستبعد فكرة التخطيط املركزي وال يسبعد إمكانية 
متويل الّدولة للتجهيزات اإلجتماعية والبىن التحتية... إّن إنعاش اإلقتصاد عن طريق السياسة املالية 

صارمة فيما تعّلق بقيمة العملة ه األخرية مع سياسة نقدية متأنية و اليشّكل أي خطر، إذا ترافقت هذ
 ؛"مستوايت األسعارو 

سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة أثبتت الدِّراسة صحة الفرضية الثانية حيث أّن  ➢
عتربة اليت حتققت للجزائر مع بداية األلفية الثالثة  املتاحاتسياسة ظرفية أملتها  2001-2014

ُ
املالية امل

، كون أّن عائدات اجلباية البرتولية أسعار النفط يف الّسوق العامليةحتت أتثري التحّسن الذي عرفته 
نشري  ؛املمول الرئيس لعمليات اإلستثمار العمومي ،تشّكل أكثر من ثلثي إيرادات امليزانية العامة للّدولة

أّن تراجع إيرادات قطاع احملروقات كان السبب األساسي يف إقفال حساب التخصيص اخلاص هنا إىل 
الذي عنوانه" حساب تسيري عمليات اإلستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج  302-143رقم 

ج وصب رصيده يف حساب نتائ، 2016ديسمرب  31، بتاريخ 2019-2015توطيد النمو اإلقتصادي 
أتييداً  1986أزمة أسعار النفط سنة  تراجع القدرات التمويلية للّدولة بعد  ؛ كما ُتضيف جتربةاخلزينة

 عملياً هلذا الطّرح.

سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام خالل الفرتة  أثبتت الدِّراسة صّحة الفرضية الثالثة واليت تنص على أنّ  ➢
مستوايت اإلجناز على  ، حيث أنّ من بلوغ أهداف السياسة اإلقتصادية الكلية متّكن مل 2001-2014

وّسع يف اإلنفاق لسياسة الت ةصعيد أهداف السياسة اإلقتصادية تُؤّكد حمدودية اآلاثر اإلقتصادية الكّلي
 :وهنا توّصلت الدِّراسة إىل، 2014-2001 العام يف اجلزائر خالل الفرتة
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خالل فرتة متذبذاًب وغري مستقر كان الذي  منو الناتج الّداخلي اخلام ابألسعار الثابتة معّدل  -
-2005خالل الفرتة  %3.0إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة   %5تراجع من حيث الدِّراسة 

، وهو يف املتوسط  %3.7مل يتجاوز عتبة ؛ 2014-2010كمتوسط للفرتة   %3.3، مّث 2009
 يؤّشر إىل ضعف إستجابة اإلقتصاد الوطين لسياسة التوّسع يف اإلنفاق العام؛  ما

إىل آخر، حيث سّجل قطاع احملروقات الذي النمو من قطاٍع إقتصادٍي  قطاعيًا تباينت معّدالت -
معّدل ، 2014-2001يف تكوين الناتج الّداخلي اخلام خالل الفرتة  %36.5ساهم أبكثر من 

   %5.5من جهته قطاع الصناعة، الذي مل يساهم سوى بـ ؛  %1.2-يف املتوّسط  منو سالب بلغ 
يف  ؛ 2014-2001يف املتوسط خالل الفرتة  %4.2مل يتجاوز معّدل منّوه ، يف الناتج الّداخلي

للخدمات   ابلنسبة %6.7بلغ متوّسط   كان أداء قطاع اخلدمات أفضل، إذ حّقق معّدل منو  املقابل
-2001أعلى معّدالت النمو القطاعية خالل الفرتة  .للخدمات غري السوقة %4.7املسّوقة و

 %8.8شغال املرتبطة بقطاع النفط بـ حّققها قطاع البناء واألشغال العمومية متضّمًنا األ 2014
، ُتشري 2014-2001، البياانت املتاحة عن أداء قطاع الفالحة خالل الفرتة حنييف ؛ كمتوّسط

  %13.2إىل عدم إستقرار معّدل منو القطاع على طول فرتة الّدراسة، فمن 
ُ
سجلة خالل سنة امل

ليعاود اإلنتعاش مرّة أخرى خالل سنة  ، خالل السنة املوالية 1.3-تراجع معّدل النمو إىل  2001
وهو اثين أعلى معّدل منو يسّجله القطاع خالل هذه الفرتة بعد ذلك ، %19.7ويبلغ  2003

 .%20.0والذي بلغ   2009املسّجل سنة  

  التحليل اإلحصائي ألثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر، أظهر -
على   2014-2001خالل الفرتة تغري يف اإلنفاق العام داللة إحصائية للوجود أثر معنوي ذو 

أّن الزايدة يف حجم اإلنفاق العام مبقدرا دينار واحد من شأهنا حيث  ،الناتج الّداخلي اخلام احلقيق
 ار يف حجم الناتج الّداخلي اخلام؛دين  0.19أن توّلد زايدة قدرها 

بني  %23.5من  حيث انتقلتراجع بشكل ملحوظ خالل فرتة الّدراسة،  معّدل البطالة وإن -
، إاّل أّن إعتماد املقاربة 2014-2010خالل املدى الزمين  %10.3، إىل 2004-2001سنيت 

 -من جهة –، أضعف 2008اإلجتماعية كمحدد أساسي لسياسة التشغيل يف اجلزائر قبل سنة 
الرابط بني منو القوة العاملة ومنو الناتج الّداخلي اخلام يف إشارة واضحة إىل ضعف إنتاجية  

فإّن جعل قطاع اإلدارة العمومية  ،من جهة أخرىو مناصب الشغل املنشأة خالل هذه الفرتة؛ 
مالًذا المتصاص فائض عرض العمل يف اجلزائر خالل هذه الفرتة، أسهم بشكل ملحوظ يف منو 

ق العام اجلاري غري املنتج )السيما البنود املتعّلقة ابلرواتب واألجور(، ما خلق يف املقابل، اإلنفا
طلبًا إستهالكيًا خاصًا إضافيًا عجز اجلهاز اإلنتاجي الوطين عن مقابلته، ما فرض حتمية الّلجوء 
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صاص فائض قابل ظلت مسامهة القطاعات املنتجة يف امتاملإىل األسواق اخلارجية ملقابلته. يف 
عرض العمل متواضعة على طول فرتة الّدراسة، يف هذا الصدد تشري البياانت املتاحة إىل أّن اليد 

ى العاملة على طول فرتة من جمموع القو  %10.6العاملة يف القطاع الصناعي مل تشّكل سوى 
 ؛الّدراسة

، 2014-2001ة التحليل اإلحصائي ألثر برامج اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرت  -
ُيسهم يف من شأنه أن مبقدار واحد مليار جزائري أظهر أّن توّسع اإلنفاق االستثماري العام 

 وحدة مئوية؛  0.02تراجع معّدل البطالة بـ  

معّدل التضخم وابلرغم من جهود السلطات النقدية من أجل ضبطه ضمن مستوايت مقبولة  -
من خالل التدّخالت املستمرة لبنك اجلزائر أو من خالل سياسة   اقتصاداًي واجتماعياً، إن  

، ما فتئ يرتفع من فرتة إىل أخرى، حيث انتقل  2010من سنة  استهداف التضخم املعلنة بدايةً 
، حتت أتثري 2014-2010خالل الفرتة  %4.7إىل  2004-2001كمتوسط للفرتة   %3.4من 

وتفاقم تبعية  ،احمللي املتوّلدة عن التوّسع يف اإلنفاق العامعاملني أساسيني مها منو فجوة الطلب 
سوق السلع واخلدمات احمللية للسوق األجنبية، وما محله ذلك من أثر مباشر ملوجات التضخم 

 العاملية على املستوايت العامة لألسعار حملياً؛

التصّخم يف اجلزائر  أظهر التحليل اإلحصائي ألثر سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام على معّدل  -
بوجود عالقة طردية موجبة بني منو اإلنفاق اإلستثماري العام ، 2014-2001خالل الفرتة 

مليار دينار جزائري من شأهنا أن  1ومعّدل التضخم، وأّن زايدة يف اإلنفاق اإلستثماري العام بـ 
 ؛%0.06ُتسهم يف رفع معّدل التضّخم بـ  

حقق فوائض موجبة على طول فرتة الّدراسة، إاّل أّن هيمنة احملروقات رصيد امليزان التجاري وإن  -
قصور اجلهاز اإلنتاجي الوطين عن مقابلة فائض كل الصادرات اجلزائرية من جهة، و على هي

الطلب احمللي املتولد عن برامج اإلستثمار العمومي خالل هذه الفرتة من جهة أخرى، جعل منه 
ار النفط اخلام يف الّسوق العاملية ومن جهة أخرى، للنمو املطّرد  رهينًة، من جهة، لتقلبات أسع

 ؛الذي شهدته فاتورة واردات الّسلع واخلدمات

يف ظل مؤشرات عديدة توحي بضعف الطاقة اإلستيعابية أثبتت الدِّراسة صحة الفرضية الثالثة، حيث و  ➢
استجابته ألي طلب إضايف، قلة لإلقتصاد الوطين، على غرار مجود اجلهاز اإلنتاجي الوطين واخنفاض 

مكاتب الّدراسات، ضعف اإلمكانيات املادية والتقنية والبشرية ملؤسسات اإلجناز الوطنية وتعقد اإلطار 
التنظميي املتعّلق ابلصفقات العمومية، إضافة إىل ملآخذ العديدة على مناخ اإلستثمار يف اجلزائر، انهيك  
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العقارية الاّلزمة لتنفيذ مشاريع اإلستثمار العمومي، مل يتمّكن  عن مشاكل عديدة تتعلق بتعبئة األوعية
من الناتج متوسطة اإلقتصاد الوطين من إمتصاص احلجم اإلستثماري العمومي الذي بلغ كنسبة 

ربرّة يف بعض  ،ومن مظاهر ذلك ؛سنوايً  %13.6الّداخلي اخلام 
ُ
عمليات إعادة التقييم املتكّررة وغري امل

األحيان لرخص مشاريع التجهيز العمومي، ضعف إستهالك الوسائل املالية املرصودة، التأخر يف تنفيذ 
نجزة؛ 

ُ
قّررة وتديّن نوعية املشاريع امل

ُ
 املشاريع امل

من عديد يعاين ملعمول به يف اجلزائر النظام امليزاين اواليت تنص على أّن  ،إختبار الفرضية اخلامسة ➢
-2001 خالل الفرتة املنّفذةالنقائص اليت أضعفت كفاءة التسري املايل لعمليات اإلستثمار العمومي 

امليزانية العامة يف اجلزائر املقاربة الكّمية اليت ترّكز على حجم اإلعتمادات  إعتماد، أظهر أّن 2014
رتكز على النتائج واألهداف، غّيب 

ُ
ونسب منوها وإستهالكها، بداًل من إعتماد مقاربة التسيري امل

املتصل تقليص هامش اخلطأ يف صناعة القرار العام ب، اليت تسمح والتقييم قياس األداء، مؤّشرات املتابعة
وهو األمر  ، وتضمن بلوغ األهداف احملّددة بدقة ويف اآلجال املقّررة؛ابإلنفاق العام إىل أدىن مستوايته

نتائج سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر  تواضع يف  -إضافة إىل عوامل أخرى–الذي أسهم 
 ؛2014-2001خالل الفرتة  

ة حتسني شفافيوكذا  ،ابلّدرجة األوىلاحلد من ظاهرة الفساد الفرضية الساّدسة، أظهر أّن  إختبار ➢
عد أهم آليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر، حيث تُ  بدرجة أقل، سات املتعّلقة ابمليزانية العامةاملمار 

املوازنة مؤّشر ضبط الفساد و ر معنوي ذو داللة إحصائية ملؤشر أظهر التحليل اإلحصائي وجود أث
 بوحدة مئوية واحدة املفتوحة على كفاءة الربامج العمومية، وأّن كل حتّسن يف قيمة مؤّشر ضبط الفساد

، يف حني أّن كل مئوية وحدة 0.64هم يف رفع قيمة مؤّشر كفاءة الربامج العمومية بـ من شأنه أن ُيس
ن يف مؤّشر كفاءة الربامج العمومية إىل حتسّ  قودزايدة يف قيمة مؤّشر املوازنة املفتوحة بوحدة واحدة ي

 ؛مئوية  وحدة  0.08بواقع  

 نتائج الد ِّراسة:

 :إىل  أيضاً تّوصلت الدِّراسة 

من خالل قوانني املالية للسنة أو قوانني   2014-2001 ّت الرتخيص بربامج اإلنعاش اإلقتصادي للفرتة ➢
املالية التكميلية، وّت التكّفل ابلتسري املايل للعمليات اإلستثمارية املقّررة ضمنها، من خالل حساابت 

سّجلنا غياب إطار قانوين  1989-1967وابملقارنة مع املخططات اإلمنائية للفرتة التخصيص اخلاص، 
 ؛ربامج، حماورها ووسائلها املاليةخاص تتحّدد ضمنه أهداف هذه ال
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إظطالع رئيس اجلمهورية مبهمة اإلعالن عن برامج اإلستثمار العمومي من خالل خطاابته ) ابلنسبة  ➢
( أضفى 2009-2005والربانمج التكميلي لدعم النمو  2004-2001لربانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

 عليها طابعاً سياسياً إضافة إىل طابعها اإلقتصادي واإلجتماعي؛

عدم رشادة قرار السلطات املالية يف اجلزائر إعتماد حساابت التخصيص اخلاص كآلية للتسيري املايل    ➢
اإلختالالت النقائص و ، يف ظل 2014-2001لعمليات اإلستثمار العمومي املقّررة خالل الفرتة 

 تعرتي هذه احلساابت، واليت منها:العديدة اليت  

 إعتمادها شبه الكّلي على امليزانية العامة للّدولة كمصدر متويل على خالف ما ينص عليه القانون؛ -
 ضمنها؛  دةحتوهّلا إىل ميزانيات موازية للميزانية العامة، وتضّخم حجم الوسائل املالية اجملمّ  -
 ؛قصور آليات الرقابة واملتابعة املتعّلقة هبا       -

عن أتطري  2014-2001خالل الفرتة قصور آليات إعداد وإبرام الصفقات العمومية املعمول هبا  ➢
نتيجة للتعديالت املستمرة اليت طالت ، 2014-2001خالل الفرتة  عمليات اإلستثمار العمومي

النصوص التنظيمية املتعّلقة هبا وكذا الفهم اخلاطئ لبعض أحكامها لدى األطراف املعنيني )املصاحل 
ساهم من جهة يف التأّخر يف إنطالق األمر الذي تعاقدين وهيئات الرقابة(، املتعاقدة، املتعاملني امل

العمومي، ومن جهة أخرى يف جعل الصفقات العمومية جمااًل خصباً  العديد من مشاريع اإلستثمار
 ؛لتفّشي ظاهرة الفساد

مجود اجلهاز اإلنتاجي الوطين وضعف إستجابته لكم الطلب اإلضايف الذي أحدثته سياسة التوّسع يف  ➢
ضعف ، بدليل تواضع معّدل منو القطاع الصناعي و 2014-2001اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  

ابلنسبة للصناعات املعملية والتحويلية  %47إستخدام الطّاقات اإلنتاجية املتاحة الذي مل يتعّدى 
ساهم يف إحداث تسّرب قدر معترب من األمر الذي ابلنسبة للصناعات خارج احملروقات؛  %48و

ّدل سنوي متوسط ، حيث منت واردات القطاع مبعالوسائل املالية عرب قناة التجارة اخلارجية إىل اخلارج
  ؛%14فاق  

لنسبة بني الواردات من  اب هعرف معّدل تبعية اإلقتصاد الوطين للقطاع الصناعي األجنيب، والذي يعرب عن ➢
إىل  2001سنة  %17.3السلع والناتج الّداخلي اخلام، منّواً مطّرداً خالل فرتة الّدراسة حيث انتقل من 

 ؛%27.8 عند   2014ليستقر سنة    2009سنة   27.0، مثّ 2004سنة    21.1

ستقرار معّدل التضخم الفعلي عند مستوايت التضّخم يف اجلزائر، بدليل إ عدم فعالية سياسة إستهداف ➢
 تفوق معّدل التضّخم املستهدف يف أغلب سنوات فرتة الدِّراسة؛
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، مع سياسة نقدية 2014-2001العام يف اجلزائر خالل الفرتة  قترافقت سياسة التوّسع يف اإلنفا ➢
) النقد املتداول + الودائع حتت   (M2)توّسعية، حيث بلغ معّدل النمو املتوّسط للكتلة النقدية ابملفهوم  

فيما منى جمموع وسائل الّدفع املتداولة يف اجملتمع مبعّدل وسطي ، %14.67الطلب +الودائع ألجل( 
 ؛خالل نفس الفرتة %18.9بلغ  

شكل مطّرد خالل فرتة الدِّراسة، أسهم بصورة مباشرة يف منو واردات السلع منو اإلنفاق اإلستهالكي ب ➢
وجعلها تتصدر قائمة واردات الفرتة بنسبة بلغت    ،%117مبعّدل انهز  اإلستهالكية ) الغذائية وغري الغذائية(

، يف إشارة أخرى إىل عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي الوطين على مقابلة كم الطلب اإلستهالكي 35%
 ؛2014-2001اإلضايف الذي أحدثته سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة  

اإلستثمارية الربامج  سياسة، مع 1989-1967 من خالل مقارنة جتربة املخططات اإلمنائية للفرتة ➢
، تبنّي لدينا عدم إستفادة السلطات العمومية يف اجلزائر من التجربة 2014-2001 للفرتةالعمومية 

 ، واليت من بينها:بني التجربتني  السابقة، بدليل تشابه مواطن الضعف وأوجه القصور

إلستثمارات لللميزانية العامة للّدولة و إستمرار اإلعتماد على عائدات قطاع النفط كممول رئيس  -
 العمومية؛

قّررة؛ -
ُ
 تضّخم تكاليف تنفيذ املشاريع امل

 ؛عمليات إعادة التقييم متكررّة ويف بعض األحيان غري مربّة -
 .احلجم املعترب للباقي لإلجنازضعف إستهالك الوسائل املالية و  -

 :قرتحاتامل
 التالية:خالل العرض السابق لنتائج الدِّراسة، نقرتح مجلة التوصيات  من  

وحتديد  إعادة بعث هيئات التخطيط واإلستشراف اليت توكل هلا مهّمات رسم السياسات اإلقتصادية -
، وتفعيل دور القائم منها على غرار املديرية العامة للتنبأ والسياسات على مستوى األولوايت اإلمنائية

 وزارة املالية؛
ختلفة؛إعداد إسرتاتيجية وطنية للنهوض ابجلهاز   -

ُ
 اإلنتاجي الوطين وتعزيز التكامل بني قطاعاته امل

التعجيل يف تطبيق خمرجات مشروع إصالح النظام امليزاين يف اجلزائر، السيما بعد صدور القانون  -
 املتعّلق بقوانني املالية؛ 15-18العضوي رقم  

تح حساابت التخصيص احلد من جلوء اجلهاز التنفيذي املتكّرر وغري املربر يف بعض األحيان، إىل ف -
 اخلاص، وإصالح القاعدة القانونية املنّظمة هلذه احلساابت؛
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مة للمالية، وتوسيع تفعيل دور هيئات الرقابة على اإلنفاق العام، على غرار جملس احملاسبة واملفتشية العا -
 األخذ بعني اإلعتبار للتقارير الّدورية اليت ُتصدرها؛صالحياهتا، و 

اإلنفاق العام، يف خمتلف ات الربملان يف ممارسة خمتلف أنواع الرقابة على توسيع سلطات وإختصاص -
 ؛مراحله )اإلعداد، اإلعتماد، التنفيذ وبعد التنفيذ(

 سيع صالحيتها؛و وت ،املطلقة هليئات مكافحة الفساد يف اجلزائر عضوايً، وظيفياً ومالياً   منح اإلستقاللية -
قررة ضد مرتكيب املخالفات  -

ُ
دعم الرتسانة القانونية املتعّلقة مبكافحة الفساد، وتشديد العقوابت امل

 واجلرائم املّتصلة ابملال العام؛
من أجل ختفيف حّدة إعتماد امليزانية العامة  ،هاإصالح نظام اجلباية العادية والعمل على رفع حصيلت -

 لبات أسعار النفط يف السوق العاملية؛وارهتاهنا لتق  للّدولة على عائدات اجلباية البرتولية
 التسيري العمومي اجلديد؛مبادئ  من خالل تطبيق    يةإصالح منظومة اإلدارة العمومية اجلزائر  -
التنظيمات املتعّلقة ابلصفقات العمومية كوهنا تشّكل أهم جماالت إنفاق املال العام، من خالل  مراجعة -

 ثر(؛  شفافية أك  -العمل على إجياد أفضل توليفة ممكنة )مرونة أكرب
من أجل احلد من التضّخم غري املربر يف أحيان كثرية ، واملنظومة املصرفية التجارة اخلارجية قطاعإصالح  -

 حتويل العملة الصعبة إىل اخلارج؛ التحكم يف عملياتالواردات، و لفاتورة  
اليت حّققتها سياسة التوّسع يف اإلنفاق العام خالل الفرتة ، -على تواضعها –تثمني املكتساابت  -

 . ، السيما على صعيد البىن التحتية2014  -2001

 آفاق الد ِّراسة:
نقرتح مجلة املواضيع اليت نعتقد   ،لنتائج املتوّصل إليهااعلى   بناءاً تناوله عرب هذه الّدراسة و   على ضوء ماتّ 

 أهّنا تشّكل آفاقاً هلذا البحث:

 باط ابألهداف؛ضحوكمة السياسات اإلقتصادية يف اجلزائر إبتباع منهج اإلن -
ودوره يف  املتعلق بقوانني املالية، 15-18القانون العضوي رقم  ضوء اإلصالح امليزاين يف اجلزائر يف -

  ترشيد اإلنفاق العام؛

 ترشيد خيارات امليزانية العامة كمدخل لرتشيد اإلنفاق العام فىي اجلزائر؛ -
 ؛يف اجلزائر دور ترشيد اإلنفاق العام يف حتقيق أهداف السياسة اإلقتصاديةالنمذجة القياسية ل -
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نتائج تقدير النموذج اخلطي ألثر اإلنفاق العام اإلستثماري على معّدل منو الناتج   (:01اللحق رقم ) 
 الّداخلي اخلام:

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Date: 03/30/19   Time: 09:00   
Sample: 2001 2014   
Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2828.399 495.3053 5.710416 0.0001 

DEP 2.765406 0.764000 3.619643 0.0035 
     
     

R-squared 0.521947     Mean dependent var 
4566.02

9 

Adjusted R-squared 0.482109     S.D. dependent var 
634.104

3 

S.E. of regression 456.3308     Akaike info criterion 
15.2158

8 

Sum squared resid 2498853.     Schwarz criterion 
15.3071

7 

Log likelihood -104.5111     Hannan-Quinn criter. 
15.2074

3 

F-statistic 13.10182     Durbin-Watson stat 
0.49063

8 

Prob(F-statistic) 
0.003517    

     
      

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/19   Time: 08:18   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 172.6058 114.2167 1.511213 0.1589 

DEP -0.191741 0.143203 -1.338941 0.2076 

PIB(-1) 1.023922 0.037065 27.62475 0.0000 
     
     

R-squared 0.993207     Mean dependent var 
4566.02

9 

Adjusted R-squared 0.991972     S.D. dependent var 
634.104

3 

S.E. of regression 56.81518     Akaike info criterion 
11.1048

9 

Sum squared resid 35507.61     Schwarz criterion 
11.2418

3 

Log likelihood -74.73425     Hannan-Quinn criter. 
11.0922

2 

F-statistic 804.1661     Durbin-Watson stat 
2.42701

7 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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، ورصيد نتائج تقدير النموذج اخلطي ألثر اإلنفاق العام اإلستثماري على معّدل البطالة (:02اللحق رقم ) 
 :ميزان الدفوعات

Dependent Variable: CHOM   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/19   Time: 09:01   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   
     
     

Variable 
Coeffici

ent 
Std. 

Error 
t-

Statistic Prob.   
     
     

C 
32.757

59 
4.62505

2 
7.08264

4 0.0000 

DEP 
-

0.028397 
0.00713

4 
-

3.980525 0.0018 
     
     

R-squared 
0.5690

36     Mean dependent var 14.91429 

Adjusted R-squared 
0.5331

23     S.D. dependent var 6.236229 

S.E. of regression 
4.2611

16     Akaike info criterion 5.868503 

Sum squared resid 
217.88

53     Schwarz criterion 5.959797 

Log likelihood 
-

39.07952     Hannan-Quinn criter. 5.860052 

F-statistic 
15.844

58     Durbin-Watson stat 0.871553 

Prob(F-statistic) 
0.0018

25    

     
     
     

Dependent Variable: balp   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/19   Time: 14:34   

Sample (adjusted): 1990 2014   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     

Variable 
Coe

fficient 
Std. 

Error 
t-

Statistic Prob.   
     
     

C 
241

34.88 
4096
.517 

5.89
1562 0.0000 

DEP 
-

33.13937 
8.08

9446 
-

4.096617 0.0004 
     
     

R-squared 
0.42

1853 
    Mean 

dependent var 9323.032 
Adjusted R-

squared 
0.39

6716 
    S.D. dependent 

var 12397.06 
S.E. of 

regression 
962

8.960 
    Akaike info 

criterion 21.25956 
Sum squared 

resid 
2.13

E+09 
    Schwarz 

criterion 21.35707 

Log likelihood 
-

263.7445 
    Hannan-Quinn 

criter. 21.28660 

F-statistic 
16.7

8227 
    Durbin-Watson 

stat 1.063059 
Prob(F-

statistic) 
0.00

0442    
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 نتائج تقدير النموذج اخلطي ألثر اإلنفاق العام اإلستثماري على معّدل االتضّخم:  (:03اللحق رقم ) 
Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/19   Time: 14:24   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   
     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.634868 1.886259 0.336575 0.7423 

DEP 0.005287 0.002910 1.817255 0.0942 
     
     

R-squared 0.215810     Mean dependent var 
3.95714

3 

Adjusted R-squared 0.150461     S.D. dependent var 
1.88545

6 

S.E. of regression 1.737833     Akaike info criterion 
4.07471

9 

Sum squared resid 36.24078     Schwarz criterion 
4.16601

3 

Log likelihood -26.52303     Hannan-Quinn criter. 
4.06626

8 

F-statistic 3.302415     Durbin-Watson stat 
2.02357

2 

Prob(F-statistic) 
0.094219    

     
     

 

Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/19   Time: 14:25   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   
     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DEP 0.006236 0.000692 9.018095 0.0000 
     
     

R-squared 0.208407     Mean dependent var 
3.95714

3 

Adjusted R-squared 0.208407     S.D. dependent var 
1.88545

6 

S.E. of regression 1.677519     Akaike info criterion 
3.94125

8 

Sum squared resid 36.58290     Schwarz criterion 
3.98690

5 

Log likelihood -26.58880     Hannan-Quinn criter. 
3.93703

2 

Durbin-Watson stat 1.979119    
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لحق رقم ) 
ُ
قرتحة من متغّّيين:  (: 04ال

ُ
 نتائج تقدير النماذج ال

قرتح السادس: •
ُ
 نتائج تقدير النموذج ال

 
قرتح السابع:نتائج   •

ُ
 تقدير النموذج ال

 
قرتح الثامن: •

ُ
 نتائج تقدير النموذج ال
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قرتح العاشر: •
ُ
 نتائج تقدير النموذج ال

 
قرتح احلادي عشر: •

ُ
 نتائج تقدير النموذج ال
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 املراجع ابللغة العربية:  ❖

 الكتب:  ➢
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 . 2002" مبادئ اإلقتصاد العمومي"، الّدار اجلامعية، لبنان،   املرسي سيد حجازي، -3
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 . 2006 األهلية للنشر والتوزيع،
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 . 1999الرايض، -العظيم حممد، دار املريخ للنشر
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 . 2015  ار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،األول، د
دردوري حلسن، لقليطي األخضر، "أساسيات املالية العامة"، الطبعة األوىل، دار محيثرا للنشر والرتمجة، مصر،   -9

2018. 
 .  2010، طرابلس، لبنان،1وديع طوروس، "مبادئ إقتصادية، املؤسسة احلديثة للكتاب"، ط -10
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  -، عمان حسني علي خبيت، سحر فتح هللا، اإلقتصاد القياسي، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -14

 . 2009، األردن 
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 امللخص:

راسة إلى تحديد أهم اآلليات الكفيلة بتحسين كفاءة وفعالية برامج اإلنفاق العمومي في               ِّ
تهدف هذه الد 

شادة في تخصيص  ائر، وتبحث في السبل الكفيلة ببلوغ الر  إنفاق الجز أجل ضمان تحقيق  املال العام، من و

 . قتصادية بأقل تكاليف ممكنةأهداف السياسة اال

راسة أجل ذلك، تناولت  من              ائر خالل الفترة  بالتقييم والتحليل سياسة اال الد  ستثمار العمومي في الجز
-2001قتصادي ) برنامج اإلنعاش االقتصادي برامج لإلنعاش اال  ة، والتي تم  خاللها تنفيذ ثالث2001-2014
بمخصصات  ( 2014-2010والبرنامج الخماس ي لتوطيد النمو  2009-2005، البرنامج التكميلي لدعم النمو 2004

 . مالية غير مسبوقة

لت  راسة توص  ائر خالل الفترة  أن  إلى الد  ع في اإلنفاق العام في الجز لم   ،2014-2001سياسة التوس 

ن من تحقيق أهداف السياسة اال
 

هداف كانت  هذه ال حيث أن  مستويات اإلنجاز على صعيد  قتصاديةتمك

قة  
 
تعل

ُ
 إلى أن  الحد من ظاهرة الفساد وتحسين املمارسات امل

ً
راسة أيضا ِّ

لت الد  دون املأمول؛ كما توص 

ائر. عد أهم اآلليات  الكفيلة بترشيد اإلنفاق العام في الجز
ُ
انية العامة ت  بشفافية امليز

  في  ستثمار العمومياال  ،قتصادياإلنفاق العام، برامج اإلنعاش االترشيد  ،اإلنفاق العام ة: دالالكلمات ال 

ائر.   الجز

 H800. ؛H590؛ H570؛ H530؛ jel : H500 تصنيف 

Summary: 

The objective of this study is to identify the most important mechanisms to 

improve the efficiency and effectiveness of public expenditure programs in Algeria, as 

also to examine several ways to achieve the rationalization in the allocation and 

spending of public funds, in order to ensure the achievement of the objectives of 

economic policy at the lowest possible cost. 

          For this purpose, the study examine with evaluation and analyze the public 

investment policy in Algeria during the period of: 2001-2014, under the three economic 

programs: Economic Recovery Program 2001-2004, Supplementary Program to 

Support Growth 2005-2009, and Five-Year Program for Growth Consolidation 2010-

2014, With unprecedented financial allocations. 

          The study result that the policy of expansion of public expenditure in Algeria 

during the period of: 2001-2014, was not able to achieve the goals of economic policy, 

in which the levels of goal’s achievement were below the desired; The study also found 

that the most important mechanism to rationalize public spending in Algeria are: the 

reducing the corruption, and improving the practices due transparency in the public 

budget.  
Key words: Public expenditure, rationalization of public expenditure, economic 

recovery programs, public investment in Algeria. 

JEL Classification Codes: H500;  H530;  H570;  H590;  H800. 




