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إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابه في يومه إال قال في غده لو "
 غيرت هذا لكان أحسن، 

ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو 
ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على استيالء 

 ".النقص على جملة البشر

 عماد األصفهاني                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعيدة خواثرة 
 

 
 

أعانني للوصول إلى هذه الحمد هلل الذي وفقني و 
 المرحلة

 أطال اهلل في عمرهما والدين الكريمينالإلى 
 إلى كافة أفراد أسرتي

 إلى عائلتي الصغيرة حفظها اهلل
باحث عن المعرفةو  إلى كل طالب علم  



 شكر وتقدير
 

 ."اهلل همن مل يشكر الناس مل يشكر :"قال صلى اهلل عليه وسلم

 أمحده محدا يليق و  ،املعرفةنار يل درب العلم و أأشكر اهلل العلي العظيم الذي يف البداية 
  .وأسأله النجاح املتواصل ،يف أداء هذا العمليل ه على توفيقجبالله وعظيم سلطانه 

بوله اإلشراف على ق على ستايي الاالل الدتتور رلوا  سليمأتقدم بالشكر اجلزيل أل 
تذا يف إجناز هذا العمل و  السديدة اليت تا  هلا بليغ األثر على توجيهاتههذه األطروحة و 

 تما أحي فيه  سن الظروفالدائم يف إجناز هذا العمل يف أح وحرصه صدرهسعة و صربه 
 .اهلل عين تل خري ، فجزاهواملعاملة اجليدةروح التوالع 

مناقشة هذا البحث وختصيص جزء من وقتهم  قبولعلى جلنة املناقشة عضاء و إىل السادة أ
الذين رافقوين خالل املشوار  ةال ياوتين أ  أتقدم بكل الشكر جلميع األساتذلتقييمه، و 

 .لو بكلمةعزمييت إلمتام البحث و وتل من رفع الدراسي، 

أخريا أتقدم جبزيل الشكر إىل تل من قدم يد العو  من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا و 
 .البحث

 سعيدة خواثرة
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 001 ار فترة اإلبطاء المثلى للفروقمعايير اختب (10.10)

 000 نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود (10.10)

 ARDL (2 ,2 ,2,2,2,1) 000  الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة االنحدارتقدير نموذج نتائج  (10.10)

 ECM-ARDL 000نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير (12.10)

 002 نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود (10.10)

 ARDL(2,1,0,0,1,1) 000نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  (19.10)

 ECM-ARDL 001نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير (01.10)

 000 نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود (00.10)

 000 (2,1,0,0,0,2)نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  (00.10)

 ECM-ARDL 000 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير (00.10)

 009 )ج األولذ النمو ) ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج  (00.10)

 001 (ج الثانيالنموذ ) ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج  (00.10)

 000 (النموذج الثالث) ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج  (00.10)

 000 نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج األول (02.10)

 000 االختبارات التشخيصية للنموذج الثانينتائج  (00.10)

 000 نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج الثالث (09.10)
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 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنــــــــــــــــــــــــ الرقم
 01 اإلنفاق العامأسباب تزايد  (10.10)

 02 اإلنفاق االجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليفاتورة األجور واإلعانات و  (10.10)

 54 التضخم الناجم عن زيادة الطلب (10.10)

 54 التضخم الناتج عن زيادة التكاليف اإلنتاج (15.10)

 74 البطالة اإلجبارية والبطالة االختيارية (14.10)

 44 منحنى فيليبس (17.10)

 15 طرق قياس الناتج المحلي االجمالي (14.10)

 112 0104-0110 تطور إعانات التسيير المقدمة للمؤسسات التابعة لقطاع الصحة (10.10)

 120 إنتاج األدوية في الجزائر (10.10)

 126 )%(سنة الذين تم تحصينهم ضد الحصبة  00تطور نسبة األطفال بعمر  (10.10)

 162 0107يبين توزيع ميزانية التسيير بالنسب حسب نمط المؤسسات الجامعية لسنة  (15.10)

 163 .يبين تطور التخصيص السنوي للطالب في إطار ميزانية التسيير للمؤسسات التعليم العالي (14.10)

 163 0104إلى  0115إحصائيات الطلبة المسجلين في الليسانس من  (06.02)

 164 0104إلى  0114إحصائية الطلبة المسجلين في الماستر من  (07.02)

 165 0104إلى  0111من ( ل م د)إحصائية الطلبة المسجلين في دكتوراه  (08.02)

 166 0104-0114إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس من  (09.02)

 166 0104-0111إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من  (01.10)

 167 0104إلى  0100إحصائيات أطروحات دكتوراه  ل م د التي نوقشت من  (00.10)

 167 0105إلى  0114تطور معدل التأطير اإلداري والتقني من  (12.02)

 168 0105إلى  0114تطور معدل التأطير البيداغوجي من  (00.10)

 168 0104-0114إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس من  (05.10)

 169 0104-0111إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من  (04.10)

 169 0104إلى  0100إحصائيات أطروحات دكتوراه  ل م د التي نوقشت من  (07.10)

 024 0101-0104التوزيع المبرمج للسكنات  (17.02)

 217 0107-0110تطور األجور الحقيقية مقابل اإلنتاجية في الجزائر من  (10.10)
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 042 األجهزة والبرامج المتخذة للحد من مشكلة البطالة (10.10)

 070 0104-0110إجمالي الناتج المحلي في الجزائر خالل الفترة  (10.10)

 075 0104-0110في الجزائر  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيقطاع المحروقات مساهمة  (15.10)

(14.10) 
في  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيقطاع الزراعة والغابات والصيد البحري مساهمة 
 077 0104-0110الجزائر 

(17.10) 
في الجزائر  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيقطاع البناء واألشغال العمومية والري مساهمة 

0110-0104 
072 

(14.10) 
في الجزائر  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيالخدمات والخدمات المسوقة قطاع مساهمة 

0110-0104 
041 

(12.10) 
-0110في الجزائر  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيقطاع الخدمات غير المسوقة مساهمة 

0104 
040 

 040 0104-0110في الجزائر  الناتج المحلي اإلجمالي نمو فيقطاع الصناعة مساهمة  (11.10)

 024 في االقتصاد القياسي منهجية البحث (10.15)

 ARDL 012 االختبارات المستخدمة لبناء نموذج (10.15)

 011 الشكل العام لمتغيرات الدراسة القياسية (10.15)

 015 الدراسةللقطاعات محل اإلنفاق العام االجتماعي تطور مبالغ  (15.15)

 017 (التضخمناتج المحلي اإلجمالي، البطالة و ال)تطور المؤشرات االقتصادية الكلية  (14.15)

 000 لتوازن طويلة األجل للنموذج األولالنموذج المالئم لتقدير عالقة ا (17.15)

 002 لتوازن طويلة األجل للنموذج الثانيالنموذج المالئم لتقدير عالقة ا (14.15)

 000 لتوازن طويلة األجل للنموذج الثالثالنموذج المالئم لتقدير عالقة ا (12.15)

(11.15) 
–ARDL-UECMالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج 

 النموذج األول
004 

(01.15) 
-ARDLمعامالت نموذج  المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية

UECM–004 لنموذج األولا 

(00.15) 
–ARDL-UECMالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج 

 007 ثانيالنموذج ال

(00.15) 
-ARDLالمجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج 

UECM– 004 الثانيالنموذج 

 ARDL-UECM–004المجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج  (00.15)
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 ثالثالنموذج ال

(05.15) 
-ARDLالمجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج 

UECM– الثالثالنموذج 
002 

(04.15) 
بيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على الناتج  تمثيالت

 المحلي اإلجمالي
001 

 050 تمثيالت بيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على البطالة (07.15)

 050 التضخمبيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على  تمثيالت (04.15)
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XI 

 المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة اإلنجليزية المختصر
MSPRH Ministre de la sante de la 

population et de la reforme 

hospitaliere 

وزارة الصحة والسكان وإصالح 
 المستشفيات

MDGs Mellennium developement 

Goals 
 األهداف اإلنمائية لأللفية

MENAP Middle East,North 

Africa,Afghanistan and 

Pakistan 

شرق األوسط وشمال إفريقيا   
باكستان أفغانستان و و   

CCA The Caucasus and Central 

Asia 
 منطقة قوقاز وأسيا الوسطى 

MCD  The Middle East and 

Central Asia 
الشرق األوسط وأسيا منطقة 

 الوسطى
LICs Low income Countries بلدان منخفضة الدخل 

EM-MENAP Emerging Markets in 

MENAP 
األسواق الناشئة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
نباكستاأفغانستان و و   

AEs Advanced économies المتقدمة االقتصاديات  
GCC Gulf Cooperation Council مجلس التعاون الخليجي 
OMS Organisation Mondial de la 

Santé 
 منظمة الصحة العالمية

ILO International Labour 

Organisation 
 منظمة العمل الدولية

GDP Gross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي 
GNP Gross National Product الناتج القومي اإلجمالي 

USMR Mortality rate under5  معدل وفيات األطفال دون سن
 الخامسة

CARMMA La Campagne pour 

l’Accélération de la 

Réduction de la Mortalité 

Maternelle en Afrique 

حملة التعجيل بتخفيض وفيات 
إفريقيااألمهات في   

PDAU PLAN DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME 

 للتهيئة التوجيهي المخطط
 العمرانية

ANDI L'Agence Nationale de 

Développement de 
 االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة
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XII 

l'Investissement 

APSI Agence de Promotion, de 

Soutien et de Suivi de 

l’Investissement 

 ومتابعة لدعم الوطنية الوكالة
 االستثمار 

ANDPME L’Agence nationale du 

développement de la PME 
الوكالة الوطنية لتنمية الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة
DIAP Dispositif d'aide à 

l'insertion professionnelle 
برنامج الشبكة االجتماعية من 
خالل جهاز المساعدة على 

 اإلدماج المهن
CID  Contrat d’Insertion des 

Diplômés  
 إدماج حاملي الشهادات عقود

CIP Contrat d’Insertion 

Professionnelle     
 عقود إدماج المهني

CIF Contrat Formation-

Insertion  
 عقود التكوين واإلدماج

ESIL  les Emplois Salariés 

d’initiative locale 
 بمبادرة المأجور الشغل برنامج
 مّحلية

ANEM AGENCE NATIONALE DE 

L'EMPLOI 

 

 الوكالة الوطنية للتشغيل

ADS Agence de Dévelopement 

Social 
 الوكالة التنمية االجتماعية

LAIG  l’indemnité d’activité 

d’intérêt général 
 ذات نشاطات مقابل التعويض

 عامة منفعة
TUPHimo   travaux d’utilité publique à 

haute intensité de main 

d’œuvre 

 العامة المنفعة ذات األشغال
 لليد المكثف االستعمال وذات
 العاملة

  CPE Contrats de pré-emploi 

 
 عقود ما قبل التشغيل

ARDL Auto regrissive distributed 

lag (ARDL) 

 

نموذج االنحدار الذاتي للفجوات 
 الزمنية الموزعة

ACF Auto correlation Function دالة االرتباط الذاتي اختبار 
ADF Augmented Dickey Fuller اختبار ديكي فولر المطور 
PP Phillips-Perron فيليبس بيرون 
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XIII 

 

 

KPSS Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt, Shin 
 KPSSاختبار 

DF Dickey Fuller ديكي فولر البسيط 
AIC Akaike Criteria معيار أكايكا 
SBC Schwars Criteria معيار شوارتز 

CUSUM Cumulative Sum of 

Recursive Residual 
المجموع التراكمي للبواقي 

 المعاودة
CUSUM of Squares Cumulative Sum of Square 

Recursive Residual 
اختبار المجموع التراكمي 
 لمربعات البواقي المعاودة

FPE Final Prediction Error معيار خطأ التنبؤ النهائي 
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 ب 

دورا هاما يف االقتصاد القومي ككل من حيث قدراهتا على ختصيص املوارد الكلية تلعب السياسة املالية 
 اإليرادات، بينما تتيح واإلنفاق االجتماعييف سياسة الدخول عن طريق الدعم ناهيك عن تأثريها ، لالقتصاد

السياسة من ذلك تكتسي الفقرية و ل األعباء عن كاهل الفئات حتمولة لتلبية األهداف العامة و الفرصة للد املالية
 ،من تنفيذ سياستها االقتصاديةاملالية خصوصيتها كوهنا أحد أدوات السياسة االقتصادية اليت متكن الدولة 

تعكس املوارد املالية املتاحة للحكومة واليت ميكن  أهناكما   ،املواطننيرفاهية االجتماعية اهلادفة إىل رفع مستوى و 
 هومن هذا املنطلق فإن اإلنفاق العام و  .توفريها القطاع اخلاص يتيحاستخدامها يف متويل اخلدمات اليت عادة ال 

توظيف يف مؤسسات القطاع طريق سياسة ال ي السيما عنيف الوضع االجتماعاألسرع نتيجة للتأثري القناة املباشرة و 
 ،لنمو االقتصاديالعام حمددا رئيسيا ل اإلنفاقيعد  األحواليف كل و  .االجتماعيةيالت جانب التحو  احلكومي إىل

 العام، اإلنفاق ةطبيعنسبيا مبوجب حجم و  همعدالت منو و  ،وتتحدد مستوياته اإلمجايلحيث يتشكل الناتج احمللي 
 .الرأمساليةخاصة ذات الطبيعة االستثمارية و 

 ، ليس باعتبارها مندمات االجتماعيةخلتعمل الدول مبختلف أنظمتها على الرفع من اإلنفاق العام على او 
ة معدل التنمية  ييادفعال يفملا هلا من أثر مباشر و  وإمنا ،االقتصاديةضرورية لعملية التنمية الأو ساسية األدمات اخل
 .دفع عجلة التقدمو 

 لقطاعغ املالية املوجهة املتمثل يف املبالالعام و  اإلنفاقية خاصة يف هيكل االجتماعي أمهحيتل اإلنفاق 
جتماعي، الضمان االالتشغيل و ، الصحة والسكن، العمل و (ايلالتعليم الع، و الثانويالتعليم االبتدائي، )التعليم 
يعتمد على الذي يادت أمهيته باعتباره استثمار يف رأس املال البشري ، و فة إىل التحويالت االجتماعيةباإلضا

أثر ذلك  كلما  ، املعيشي للسكانينفق على اجلانب املعريف والصحي و  ، فكلما ياد ماالعام اإلنفاقات صخمص
 .بالتايل ييادة اإلنتاجللعامل و  اإلنتاجيةعلى الطاقة 
من خالل جمموعة من الربامج تضمنت مشاريع ضخمة  مند األلفية الثالثة خطة تنموية انتهجت اجلزائروقد 

بسبب جمموعة من العوامل املتمثلة يف مهم فيها االجتماعي نصيب  لإلنفاقتوسعية كان  فاقيةنإمتبعة سياسة 
هو ييادة الضغط اعي و ة التغيري اهليكلي لالقتصاد واحملدد االجتميقصد بذلك حتمياملذهيب و تصادي و احملدد االق

وما تضمنه  تماعياالجنفاق إلكما أن ا .املايل الناتج عن قطاع احملروقاتاحملدد اخلدمات االجتماعية و طلب  على
نصيب من هذه  ماعياالجتفقد كان للشق . انية التسيريثر البالغ على ميز األاجتماعية كان له يالت من دعم وحتو 

السكن دودة الدخل، على ررار خمصصات حمامليزانية لدعم الفئات اهلشة و الربامج إىل جانب خمصصات 
تماعي الجالذي كرس التوجه األمر ، ا...والصحة (التعليم العايلالتعليم االبتدائي والثانوي و ) ، التعليمتماعياالج
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 ج 

البطالة وحتقيق العدالة فيف من معدالت الفقر، هبدف التخ .للدولة على حساب التواينات املالية للخزينة العمومية
 .تفاوت يف توييع الدخول والثرواتالتقليل واإلنصاف و 
 :طرح اإلشكالية التالية ميكنخالل ما سبق ومن 

 العام االجتماعي على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر؟ اإلنفاقهل يؤثر 
 :طرح األسئلة الفرعية التالية يتم اإلشكاليةانطالقا من هذه 

   ؟يؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائرهل 
  ؟يف اجلزائر اإلمجايلالعام االجتماعي على الناتج احمللي  اإلنفاقهل يؤثر 
  ؟يف اجلزائر العام االجتماعي على مؤشر البطالة اإلنفاقهل يؤثر 
  ؟يف اجلزائر العام االجتماعي على مؤشر التضخم اإلنفاقهل يؤثر 
 ؟هل تؤثر الصدمات يف اإلنفاق العام االجتماعي على املؤشرات االقتصادية الكلية 

 :فرضيات الدراسة

 :تكون بالشكل التايلالفرضيات صيارة  فإنبناءا على أسئلة الدراسة  
  واالجتماعية يف اجلزائريؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على التنمية االقتصادية. 
  يف اجلزائر اإلمجايلماعي على الناتج احمللي العام االجت اإلنفاقيؤثر. 
  ائراالجتماعي على مؤشر البطالة يف اجلز  العام اإلنفاقيؤثر. 
  العام االجتماعي على مؤشر التضخم يف اجلزائر اإلنفاقيؤثر. 
  على املؤشرات االقتصادية الكلية االجتماعيتؤثر الصدمات يف اإلنفاق العام. 

 :أهمية الدراسة

العام االجتماعي على بعض املؤشرات االقتصادية يف  اإلنفاقأثر  إبرايضرورة تستمد الدراسة أمهيتها من 
إىل العام االجتماعي من األولويات اليت يسعى املشرفني على هذا القطاع  باإلنفاقحيث أضحى االهتمام اجلزائر، 
يساهم إذ  ،تماعي حمركا للنمو االقتصاديالعام االج اإلنفاقوبالتايل التحكم فيها وهذا لكون  ،وحتليلهامعرفتها 

الناتج )وتأثريه على املؤشرات االقتصادية الكلية  إسهاماتهمن خالل لالقتصاد احمللي  اإلنتاجيةيف ييادة القدرات 
 .(مؤشر التضخم، مؤشر البطالة، اإلمجايلاحمللي 
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 :الدراسةأهداف 

 :يلي يهدف هذا البحث إىل ما
  التعليم االبتدائي، التعليم الثانوي، التعليم )التعليم  على قطاع الصحة، اإلنفاقتوضيح خمصصات

تحليل ب إىل التحويالت االجتماعية باإلضافةغيل والضمان االجتماعي، التشالعمل و السكن،  (العايل
 .العام االجتماعي اإلنفاقالتطور الكمي والنوعي ملؤشرات 

   يف  (، مؤشر البطالة، مؤشر التضخماإلمجايلالناتج احمللي )تطور بعض املؤشرات االقتصادية دراسة
 .7102-0991اجلزائر خالل الفرتة 

  ؤشرات االقتصادية ملالعام االجتماعي وبعض ا اإلنفاققياس وحتليل العالقة قصرية وطويلة األجل بني
ى ل، باستخدام النماذج القياسية احلديثة املستندة ع7102-0991يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من  الكلية

 ARDL (Autoregrissive Distributed Lagمنهجية منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املويعة 

Model )يف األجل الطويل ، وتقدير سرعة الوصول إىل حالة التواين. 

 :ةحدود الدراس

 .موضوعي واألخر يماين وجانب مكاين دراستنا هلذا املوضوع من جانبتتحدد 
واملؤشرات  االقتصاد الكلي (اإلنفاق العام االجتماعي) اإلنفاق العام يتعلق مبفاهيم :الجانب الموضوعي

 .القياسي باالقتصادىل املفاهيم املرتبطة ة، إضافة إاالقتصادية الكلي
ملراحل من خالل اإلملام مبختلف ا 7102-0991للدراسة على الفرتة اقتصر اإلطار الزماين : الزماني اإلطار

 التحوالت اليت مر هبا االقتصاد اجلزائريو 
 .قياسيةئري كدراسة حتليلية و االقتصاد اجلزا دراسة وقع االختيار على: المكاني اإلطار
 :الدراسةمنهج 

فقد مت  التطبيقيأما يف اجلانب النظري  ملعاجلة املوضوع من اجلانبليلي التحالوصفي و  هجاستخدام املن مت
بعض حول اإلنفاق العام االجتماعي و  ساسياتاألالتطرق إىل كل من استخدام املنهج القياسي حيث مت 

االجتماعي يف العام  اإلنفاق واقع حتليل ،(التضخم ،البطالةالناتج احمللي اإلمجايل، ) املؤشرات االقتصادية الكلية
حتليل تطور بعض املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر وكذلك ، 7102-0991خالل الفرتة  ومؤشراته اجلزائر

العام االجتماعي على بعض  اإلنفاقملعرفة أثر خالل فرتة الدراسة، يف حني مت حتليل بيانات الدراسة ومنذجتها 
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 ARDL (Autoregrissiveاالحندار الذايت للفجوات الزمنية املويعة املؤشرات االقتصادية الكلية باستخدام منوذج 

Distributed Lag Model ) يف اجلانب التطبيقي. 

 :البيانات المستخدمةعينة الدراسة و 

لكل من قطاع  اإلنفاق االجتماعيملبالغ مت االعتماد على السالسل الزمنية حتقيقا ألهداف البحث، 
التشغيل والضمان العمل و السكن،  ،(االبتدائي، التعليم الثانوي، التعليم العايلالتعليم ) التعليم الصحة،

املؤشرات بعض السالسل الزمنية اخلاصة ب كما مت االعتماد علىالتحويالت االجتماعية،  باإلضافة إىل االجتماعي، 
 .7102-0991ة املمتدة من ، البطالة والتضخم، خالل الفرت اإلمجايلالناتج احمللي  ويشمل ذلك االقتصادية الكلية

 :الدراسةى محتو 

إىل  ياجلانب النظر  جتزئةحيث مت  ،ةتطبيقي ىخر أو  وانب نظريةجإىل تقسيم البحث  مت اإلشكاليةملعاجلة 
رات شالعام االجتماعي وبعض املؤ  اإلنفاقيف الفصل األول إىل أساسيات حول مت التطرق ثالثة فصول، 

 مفاهيم ؛العام االجتماعي ومؤشراته اإلنفاق ؛ةمفاهيم حول النفقات العام إعطاءمن خالل االقتصادية الكلية، 
 .(، البطالة والتضخمإلمجايلالناتج احمللي ا)حول بعض املؤشرات االقتصادية الكلية 

، من خالل 7102-0991العام االجتماعي يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاق واقعب فتكفلالفصل الثاين  أما
االبتدائي،  التعليم) التعليمعلى قطاع  اإلنفاقواقع  مرورا إىل ،على قطاع الصحة يف اجلزائر اإلنفاقحتليل واقع 

واقع إىل  باإلضافةعلى قطاع التشغيل والضمان االجتماعي  اإلنفاقوالسكن، واقع  (الثانوي، التعليم االبتدائي
 .يف اجلزائر التحويالت االجتماعيةعلى  اإلنفاق

من ، 7102-0991تطور بعض املؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفرتة  تحليلب فاهتمبينما الفصل الثالث 
يف اجلزائر  اإلمجايلحتليل تطور الناتج احمللي  مع، البطالة يف اجلزائرواقع  وكذا، خالل حتليل واقع التضخم يف اجلزائر

 .ومسامهة القطاعات االقتصادية فيه
 اإلنفاقخصص للدراسة التطبيقية، واليت كانت عبارة عن دراسة قياسية ألثر يف حني أن الفصل الرابع 

ختبار وقياس او منهجية الدراسة القياسية، إىل  تطرق، وقد املؤشرات االقتصادية الكلية على بعض العام االجتماعي
مؤشر البطالة ومؤشر التضخم  إضافة إىل، إلمجايلالعام االجتماعي على كل من الناتج احمللي ا اإلنفاقأثر 

 ARDL) (Autoregrissive Distributed Lag Modelمنوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املويعة باستخدام 

 .وحتليل دوال االستجابة ، إحصائيا وقياسياقتصادياا اذج املقدرةتقييم النم وصوال إىل 
 :الدراسات السابقة



ةــــــــــــــــــــــعام ةــــــــــــــــــــــــمقدم...........................................................................  

 

 

 و 

 :جمموعة من الدراسات السابقة نلخصها على النحو التايليف هذا اخلصوص مت االطالع على 
 :يتكمن أهم الدراسات السابقة فيما يل :الدراسات باللغة العربية-أوالا 

  ،أطروحة مقدمة لنيل تقييم فعالية اإلنفاق العام على مستوى القطاع الصحي بالجزائرعلي دمحان ،
 .7102، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، االقتصادية، ختصص تسيري املاليةشهادة الدكتوراه يف العلوم 

من خالل دراسة تطور حجم املخصصات املالية إىل تقييم مستوى اإلنفاق الصحي  هدفت هذه الدراسة
مدى استجابتها الحتياجات القطاع وهذا و  7102-7111 بني اليت مت رصدها للقطاع الصحي خالل الفرتة املمتدة

الرعاية الصحية كما هتدف هذه الدراسة البحثية إىل دراسة حمددات  مؤشراتاالعتماد على بعض من خالل 
 . النفقات الصحية الوطنية باالعتماد على املتغريات االقتصادية

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النمو املالحظ لنفقات الصحة ال يرتجم بالضرورة الرربة يف حتسني اخلدمات 
ن ه على الررم منأ، ومن جهة أخرى بينت الدراسة انية العالججمالصحية بقدر ما يبني األعباء النامجة عن سياسة 

مقابل االرتفاع يف مسامهة  تناقصال أن يف سيطرة  اإلنفاق الصحي العمومي على جمموع  النفقات الصحية، إ
هذا يدل على االخنفاض التدرجيي يف مسؤولية السلطات يف عملية متويل اخلدمات الصحية و القطاع اخلاص 

 .ية االحتياجات الصحية للجزائرينيالعمومية يف جمال تلب
  ،النفقات االجتماعية والنمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات،في الجزائر، مخيسي قايدي

 .7102، 12 عددال، 12، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، اجمللد 3102-0891دراسة قياسية للفترة 
النمو االقتصادي خارج احملروقات يف اجلزائر خالل رفة عالقة النفقات االجتماعية و إىل معهدفت الدراسة 

الباحث ببناء منوذج للفرتة الدراسة باالعتماد على  مال مناذج املعادالت اآلنية، قامباستع 7102 -0991فرتة ال
املتغريات املفسرة له لكل متغري داخلي و النظرية االقتصادية لتحديد املتغريات املفسرة لكل و  االختبارات اإلحصائية 

قام الباحث بإجراء عملية احملاكاة التارخيية للفرتة املمتدة من كما .دالة من دوال النموذج يف االقتصاد اجلزائري
جعل النموذج هذا ما وكانت نتائج احملاكاة والتنبؤ جيدة و  ،7102إىل  7107تارخييا من  أبتنو  7100إىل 0991

 .احتواء سلوك الدوال املدروسةمقبول وله قدرة كبرية على عكس و 
  ،االجتماعي على النمو االقتصادي في اليمن، تحليل العالقة أثر اإلنفاق حممد أمحد احلاوري

، 01جملة الدراسات االجتماعية، العدد ، التوازنية طويلة األجل باستخدام منهج التكامل المشترك
 .7102ديسمرب 
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ة حتليل طبيعة العالق باإلضافة إىل، وحمدداته الرئيسية حاولت هذه الدراسة حتليل تطور اإلنفاق االجتماعي
منوذج تصحيح استخدام أسلوب التكامل املشرتك و النمو االقتصادي يف اليمن ببني اإلنفاق العام االجتماعي و 

حتديد مستوياته ديد أولويات اإلنفاق االجتماعي، و اخلطأ للوصول إىل نتائج تساعد رامسي السياسة املالية يف حت
 .االقتصادي مكوناته يف حتفيز النمواإلنفاق االجتماعي، و وييادة إسهام 
  ،ة دكتوراه يف العلوم أطروح، - دراسة قياسية –يات التعليم في الجزائر داقتصاصلعة مسية

جامعة أيب بكر بلقايد، جامعة تلمسان، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، االقتصادية،  
7102. 

اره استثمار يف رأس املال البشري يدر باعتبهدفت هذه الدراسة إىل ضرورة دراسة القيمة االقتصادية للتعليم 
الكثري من العوائد اليت ميكن قياسها كميا وحماولة تقدير العائد االقتصادي للتعليم والوقوف على مدى مسامهته يف 

وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ملعاجلة اجلانبني النظري والتطبيقي، كما النمو االقتصادي، 
 .ملقارنة نتائج الدراسة بالنتائج الدوليةلك على املنهج املقارن استندت كذ

احملرك الفعال للنمو أن اجلزائر تويل أمهية قصوى لقطاع التعليم باعتباره وقد أظهرت نتائج الدراسة 
اجلزائري شرات النظام التعليمي أن هناك ارتفاع إجيايب ملؤ للوصول إىل تنمية مستدامة و  منآلااجلسر االقتصادي و 

، وأن العائد على التعليم يف القطاع العام، يفوق العائد منه يف القطاع اخلاصوأن  .جتهيزاتهوتوسع يف هياكله و 
ؤكد أمهية االقتصادي وهذا ما يون يسهم مسامهة اجيابية يف النمو حسب منوذج شولتز ودينس األساسييم التعل

 .التعليم ويعطيها األولوية يف عملية االستثمار يف رأس املال البشري امظناملرحلة األساسية يف 
العام االجتماعي وهو قطاع التعليم مبختلف  اإلنفاقالباحثة اكتفت بدراسة أحد مؤشرات  نإفعليه و 

 تطرقسن ماوهذا  .تتطرق إىل أثر مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على املؤشرات االقتصادية الكليةمل و  أطواره
 .إليه يف دراستنا
 دراسة ق التنمية االقتصادية في الجزائرالحكومي في تحقي اإلنفاقمساهمة ترشيد ، طارق قدوري ،

االقتصادية، ختصص أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم  ،3102-0881تطبيقية للفترة 
 .7102،جامعة حممد خيضر بسكرةنقود ومتويل، 

ر الكبري يف النشاط الدو  اجلزائرأخذ اإلنفاق احلكومي يف النتائج أمهها إىل جمموعة من الدراسة  خلصت
استمرار تزايده مرافقا لتوجه الدولة االجتماعي، مع أمهية اإلنفاق احلكومي يف توجيه حمددات التنمية االقتصادي، و 

التأكيد على ضرورة لتنمية الشاملة، و حنو جماالت ااالقتصادية يف اجلزائر، مما يستدعي ترشيد اإلنفاق وتوجيه 
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التعليم ملا هلم من قوة دافعة للتنمية، مع االستمرار يف بناء قاعدة صلبة و املزيد من اإلنفاق على الصحة و التوجه حن
 .للنمو لتحقيق تنمية حقيقية عادلةفزة االجتماعية احملتية واملادية و من البنية التح

 :األجنبيةالدراسات باللغة -ثانياا 
 Fiseha H, Miguel N, Does Social Spending Improve Welfare in law-income and 

Middle Income Countries? Journal of International Development, 2017. 

( ، احلماية االجتماعيةالصحة، التعليم) التأثري السبيب لإلنفاق العام االجتماعي بدراسة الدراسةاهتمت 
مؤشر التنمية البشرية املعدل لعدم تنمية البشرية، معدل الوفيات، و مؤشر ال) للرفاهية االجتماعية مقاييس ةالثثعلى 

-0991متوسطة الدخل خالل الفرتة و  دولة منخفضة الدخل 00 ـلباستخدام بيانات طولية ( -التفاوت–املساواة 

عية يف يف حتسني الرفاهية االجتما امهم   ادور االجتماعي يلعب ، وخلصت الدراسة إىل أن اإلنفاق العام 7119
مهم حيث أن إلنفاق العام االجتماعي إجيايب و مل املقدر لعاامل أنمتوسطة الدخل، و فضة الدخل و منخالبلدان 

 .نقطة 1.100 ـباالجتماعي يزيد من مؤشر التنمية البشرية الدولية  اإلنفاقمن  %0ييادة 

 Ozlem Alper and Mehmet Demiral, Public Social Expenditures and Economic 

Growth: Evidence from Selected OECD Countries, Research in World Economy, 

Vol7, N°2, 2016. 

احلماية و والصحة    اإلنفاق العام االجتماعي أي التعليمهتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف آثار 
 من الناتج احمللي اإلمجايل، وهذااالجتماعية على أداء النمو االقتصادي من خالل التغريات يف نصيب الفرد 

-7117بناًء على جمموعة بيانات تغطي الفرتة ( FGLS)باستخدام تقديرات املربعات الصغرى املعممة اجملدية 

  .ميةدولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتن 09لـ  7102
خلصت الدراسة إىل أن النفقات االجتماعية يف مجيع األبعاد الثالثة تساهم بشكل كبري يف النمو 
االقتصادي كما تؤكد النتائج العامة أن النفقات العامة ميكن أن تكون منتجة كاستثمار يف حالة بلدان خمتارة من 

األكثر مسامهة يف النمو  ووه( 1.20)ـلى التعليم  باق العام  عمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث يؤثر اإلنف
يؤكد تنبؤات نظريات النمو ا هو مو  (.1.70)ـونفقات احلماية االجتماعية ب( 1.07)على الصحة  اإلنفاقمث يليه 

بأن النفقات العامة الفعالة ميكن أن تؤدي إىل ييادات يف اجتاهات  الداخلي من حيث أمهية رأس املال البشري،
 .االقتصادي للبلدان بغض النظر عن مراحل تطورها أو مستويات دخلهاالنمو 

تشري النتائج اإلمجالية إىل أن احلكومات ال ميكنها فقط القضاء على نتائج إخفاقات السوق من خالل 
يف  اإلنفاق االجتماعي بشكل مباشر، بل ميكنها أيًضا ييادة الرفاهية اليت تعزي النمو االقتصادي من قنوات خمتلفة

 .حالة بلدان خمتارة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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 Saad A , Alshahrani, Ali J Alsadiq,Economic Growth and Government Spending in 

Saudi Arabic : an Empirical Investigation, International Monetary Fund ,2014. 

 يف االقتصادي النمو على احلكومي اإلنفاق كوناتم خمتلف آثرعن  جترييب بشكل الورقة هذه تبحث
 يلةطو و  القصرية اآلثار لتقدير القياسي االقتصاد يف خمتلفة تقنيات باستخدام  وذلك، السعودية العربية اململكة
 إليهااملتوصل  النتائج تشري. 7101-0929 الفرتة خالل السنوية البيانات واستخدام النمو على النفقات هلذه املدى

 املدى على النمو حتفز الصحية، الرعاية نفقات وكذلك اخلاصة، والعامة احمللية االستثمارات أن حني يف أنه إىل
 ترسمو . القصري املدى على اإلنتاج يعزي أن ميكن اإلسكان قطاع يف واإلنفاق التجارة على االنفتاح فإن ،لالطوي
 على احلكومي اإلنفاق عوائد تعظيم بشأن السعوديني السياسة لصانعي بالنسبة السياسية اآلثار بعض النتائج هذه

 .االقتصادي النمو
 A.J.Ayuba, the Relationship  between Public Social Expenditeure and Economic 

Growth in Nigeria : An Empiricale Analysis, International Journal of finance and 

Accounting ,vol3(3), Nigeria 2014. 

إىل  0991يف نيجرييا للفرتة النمو العام على التعليم الصحة و  اإلنفاقهتتم الورقة بدراسة العالقة السببية بني 
، وخلصت الدراسة إىل وجود (VEC)، من خالل تطبيق اختبار السببية وفق منوذج تصحيح األخطاء 7119

وتبني هذه  ما يدعم قانون فارنرهو إىل اإلنفاق على الصحة و قتصادي عالقة سببية أحادية االجتاه من النمو اال
على التعليم  اإلنفاق) االجتماعي اإلنفاقن النمو االقتصادي إىل التعليم و الدراسة أيضا أن السببية تنطلق م

الصحة، واستكشاف مصادر امليزانية لكل من قطاع التعليم و ، وتوصي هذه الدراسة بزيادة خمصصات (الصحةو 
 .تصادي يف نيجريياأيضا ترسيخ كفاءة ختصيص هذه املوارد لتعزيز النمو االقأخرى لتمويل التعليم، كما ينبغي 

 David Weil, Health and economic growth, handbook of economic growth, Edition 1, 

volume 2, 2014. 

النمو االقتصادي يف العديد من البلدان وتوصلت الدراسة الصحة و هدفت الدراسة إىل تبيان العالقة بني 
إىل حد كبري مع الصحة كما يقاس مبتوسط العمر املتوقع أو عدد من املؤشرات  إىل أن دخل الفرد يرتبط ارتباط

دولة الالدخل املرتفع لألفراد أو  أنو  .الدخلبني صحة السكان و  عالقة داخل البلدان إضافة إىل وجوداألخرى 
العامة، كما أن لبناء البنية التحتية للصحة   من حتسني التغذية متنوعة من الطرق، بدءً حيسن الصحة يف جمموعة 

 .هم عوامل أساسية للصحة الرتباطهم بالدخلأرأس املال البشري هي نوعية املؤسسات و 
 Nworji et al, Effect of Public Expenditure on Economic Growth in Nigeria : a 

Disaggrecated Time Series Analysis International Journal of Management Sciences 

and Business Research, Vol1, Issue7, 2012.  

باالعتماد على  .7119- 0921 للفرتة نيجرييا يف االقتصاد على العام اإلنفاق تأثري الدراسة هذه درست
 والنمو احلكومي اإلنفاق بني املتصورة السببية العالقة على احملدد الصغرى املربعات ملخطط املتعدد االحندار منوذج
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 بناءً  نيجرييا يف االقتصاد على العام احلكومي اإلنفاق تأثري حتليل هو الورقة هذه من الرئيسي اهلدف. االقتصادي
. احلكومي واإلنفاق االقتصادي للنمو صلة ذات مؤشرات تعترب اليت املتغريات على الزمنية السالسل بيانات على

 ،(GDP) اإلمجايل احمللي بالناتج املتعلقة تلك هي النموذج يف املتضمنة الزمنية السالسل بيانات كانت لذلك،
 .احلكومي لإلنفاق خمتلفة ومكونات

 على معنوي سليب تأثري هلا االقتصادية اخلدمات على واملتكررة الرأمسالية النفقات أن التحليل نتائج أظهرت
 والنفقات االجتماعية اخلدمات على واملتكررة الرأمسالية النفقات لكن ،الدراسة فرتة خالل االقتصادي النمو

 بتخصيص الدراسة أوصت وبالتايل،. االقتصادي النمو على كبري إجيايب تأثري هلا كان التحويالت على املتكررة
 .الكبري اإلجيايب األثر ذات للخدمات النفقات من مزيد

 Romina Boarini, Asa Johansson and Marco Mira d’Ecole, Alternative Measures of 

Well-Being, NO 33, OECD Social, Employment and Migration Working Paper, 2006.  
توجد عدة مؤشرات لقياس املؤشرات االجتماعية احملددة واملرتبطة  نهأ إىليف الدراسة  توصل الباحثون

ن مستويات معظم هذه املؤشرات االجتماعية إ، ف OECDيتصادسبة لدول منظمة التعاون االقبالرفاهيه، فبالن
أن التغريات فيهما خالل الزمن ليست مرتبطة  إىلاحمللي اإلمجايل ترتبط معنويا مع معدل نصيب الفرد من الناتج 

 ترتبطالبيانات القائمة على املسح ملؤشرات السعادة والرضا عن احلياة هلذه البلدان  أن إىلوتوصلوا . معنويا
ألي  فكامقياس النمو االقتصادي يبقى رري   نأو ارتباطها ضعيفا مبستوى نصيب الفرد للناتج احمللي اإلمجايل، 

قياس األبعاد األخرى للرفاهية مثل استخدام خمتلف املؤشرات رري النقدية  إىلاملؤشر  هذاوحيتاج  ،يةللرفاهتقييم 
 .إىل جانب املقاييس التقليدية للموارد االقتصادية

 :موقع البحث من الدراسات السابقة

فإهنا مل تتعرض إىل كل حمددات  ،بالنظر إىل جممل الدراسات اليت تناولت موضوع اإلنفاق العام االجتماعي
اإلنفاق على التعليم املتمثلة يف اإلنفاق على الصحة، اإلنفاق العام االجتماعي الذي تناولته هذه الدراسة و 

باإلضافة إىل عمل والتشغيل والضمان االجتماعي، التعليم العايل، السكن، ال( التعليم االبتدائي، الثانوي)
كما أن .اإلنفاق العام االجتماعي دداتالدراسات السابقة رالبا بأحد حماكتفت التحويالت االجتماعية، حيث 

النمو االقتصادي  طرقت إليه فقط من ناحيةتالعام االجتماعي فإهنا قد  اإلنفاقتناولت دراسة أثر معظمها وإن 
ية املتمثلة يف الناتج أن عاجلت أثر اإلنفاق العام االجتماعي على املؤشرات االقتصاد ومل يسبق لدراسات السابقة

 .يف هذه الدراسة ما سيتم تناوله وهذا  7102-0991يف اجلزائر خالل الفرتة  احمللي اإلمجايل  والتضخم والبطالة
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 :تمهيد
ازدادت أمهية النفقات العامة يف الفرتة األخرية كون هذه األخرية تعترب األداة األساسيية اليت تعيتعا اا الة لية 

حيث تععى الة لة من خالل حت يل املؤشرات االقتصيادية الك يية  حت حتقييق  ،يف حتقيق األهةاف االقتصادية الك ية
العام كيدداة لتققييق  اإلنفاققيق الكفاءة يف اقتصاد ما،  من مث استخةام بيئة معتقرة  الت تعترب شيئا أساسيا يف حت

 .استقرار األسعار  العاالة الكام ة ،األهةاف االقتصادية املتاث ة يف الناو االقتصادي
العيييييام  اإلنفييييياقالعيييييام بصيييييفة  امييييية  أمهيييييية  اإلنفيييياق قيييية أكيييييةت ننرييييييات التنايييييية االقتصيييييادية   يييييى أمهيييييية 

  ييى قعييات التع يييع  التع يييع العييا   اإلنفيياقف. اصيية يف اليية ل النامييية  املتقةميية   ييى حيية سييواءاالجتاييا ب بصييفة خ
 الييت  ،اخل يعيية أحيية أهييع أد ات العياسيية املالييية ..باإلضييافة  حت التقييويالت االجتاا ييية الشيي ل   الصييقة  العييكن

حييييث تعايييل الييية ل  خت ييي   ،اجملتاييي ميكيين أن ت عيييا د را جوهرييييا يف اتيييياة االقتصيييادية  االجتاا يييية لكيييل أفيييراد 
العيييام   يييى اايييةمات االجتاا يييية ليييي  بعيييأا ا تأارهيييا خيييةمات أساسيييية  ضييير رية  اإلنفييياقأنناتايييا   يييى زييييادة 

 .أثر مأاشر  فعال يف زيادة التناية  دف   ج ة التقةممن لعا ية التناية االقتصادية   منا ملا هلا 
 : يف هذا الفصل مت تنا ل ما ي ب

 العام؛ اإلنفاقعموميات حول : األول المبحث 
 ؛العام االجتماعي اإلنفاق: المبحث الثاني 
 أساسيات حول بعض المؤشرات االقتصادية الكلية: المبحث الثالث. 
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 العام اإلنفاقعموميات حول : المبحث األول
ة املالييية ميين أجييل ميية  العياسييلييية العامتثييل النفقييات العاميية األداة األساسييية الييت يييتع اسييتخةاماا يف   ييار املا

مييوارده   تصيياد  ور فيي  درجيية تعييور االق   االجتاييا ب،  ذلييح حعييا  أيعيية الننييام االقتصييادي    ،حتقيييق أهييةافااا
 .املعالا املوالية ت العامة من خاللوانا اااصة بالنفقااجلسيتع يف هذا املأقث تنا ل أهع   .  احتياجات 
 أركانهو  مفهومه، العام اإلنفاق: األولالمطلب 

 .العام   براز أركان   ذلح من خالل العناصر املوالية اإلنفاقسيتع يف هذا املع ا التعرق  حت مفاوم 
 من أهع التعاري  الشائعة ل نفقة العامة ما ي ب :العام اإلنفاقتعريف  -أوالا   

  1."يق منفعة  امةرض حتقبإنفاقاا اجلاات اتكومية ب النقةية الت تقوم أال  امل"النفقة العامة هب  
  هيئاهتييا   زارهتييا   مؤسعيياهتا     دارهتييامأ يي  ميين املييال  ييرن ميين خةانيية الة ليية بواسييعة " تعييرف أي ييا بد ييا

 2".املخت فة إلشأات حاجات  امة
    مييين أشيييخان القيييانون العيييام  بإنفاقييي  شيييخ كيييع قابيييل ل تقيييو  النقيييةي، ييييدمر " أ يييا  يييى تعيييرف أي يييا
 3."تاجة  امة ذلح  شأا ا  
املاليية اليت تقيوم بإنفاقايا العي عات العاوميية هيب املأيال  "ميكن استنتان التعري  التا  ل نفقة العامة  ا سأقمم

 .قصة ت أية حاجات  امةاملؤسعات التابعة هلا    حةى اهليئات   أ
 هب  ناصر أساسية ةالعام   ى ثالث اإلنفاقينعوي  :(خصائصه)العناصر األساسية لإلنفاق العام  -ثانياا 

 النفقة العامة مأ   نقةي. 
 مصةر النفقة العامة أحة أشخان القانون العام. 
  ت أية حاجة  امة اإلنفاقال رض من. 

 امية، فياألمر يعيت ةم تيوافر نفقية ر ا كافييا ال تأيار ليي  شي   كل  نصر من هذه العناصر ميثل شر ا ضير ريا 
 .عناصرستعراض لكل  نصر من هذه ال ب ايفياا    ،النفقة  امة ال تأارمجي  هذه األركان معا 

                                       
 .962: ، ن9002، الةار اجلامعية، اإلسكنةرية، اقتصاديات المالية العامة، مدخل حديثحماة الأنا، 1
 .299: ، ن9002، دار صفاء ل نشر  التوزي ،  اان، ، المالية العامة ارق حماة اتان 2
، أ ر حة مقةمة لنيل شاادة دكتوراه الع وم يف الع وم االقتصادية، دوره في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالميو العام  اإلنفاقترشيد كرد دي صربينة،  3

 .02: ، ن9022/9022اة خي ر، بعكرة، جامعة حم
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 يعتييرب الشييكل النقييةي ل نفقيية هييو الشييكل األكثيير شيييو ا  ذيو ييا ل نفيياق :مبلةةن نقةةديالعامةةة  ةةي  النفقةةة .1
، فايب تيةف  العام يف شيكل نقيةي اإلنفاقبتنفيذ برامج مؤسعاهتا    هيئاهتا  حيث غالأا ما تقوم اتكومةالعام، 

اايةمات يف شيكل   العي    ييتع شيراءني  أكاا   ،أ  شيكات شكل نقود نقةي سواء يفأجور العام ني يف شكل 
أقعيا  القير ض يف شيكل نقيةي   فوائية جيال، كايا أ يا تقيوم بعيةاد آ فورييا أ نقةي أيا كان سيواء كيان الشيراء 

متيييارن أنشيييعتاا   نيييةمااتكومييية   حيييةاهتا املخت فييية  أنتدسيعيييا   يييى ذليييح ميكييين القيييول    .ال تأيييارات توزيعيييية
 1.دخذ الشكل النقةييفإن ت ح األنشعة ترتا جوانا  نفاق غالأا ما  التاوي ية  االستثاارية   ي ية التش 

  يرف مين املنفقية النقةيية املأيال   الا   امية نفقية تعية ال :العامة أحد أشةاا  القةانوا العةام مصدر النفقة .2
فيإذا قيام  2،املعنويية بالشخصية تتات  الت العامة  املؤسعات  اهليئات احمل ية  مجا تاا العياسية  أقعاماا الة لة

ال يعية مين قأييل   يعية  نفياق خاصيا  اإلنفياقالشخ  بأناء مةرسة أ  معيجة ل يرض حتقييق نفي   يام فيدن هيذا 
الق ياء    ،األمين ،تنفقي  الة لية لتقية  خيةمات  امية مثيل اليةفات العام ما اإلنفاقالعام،  يعة من قأيل  اإلنفاق

 3.االقتصادية ذات الصفة التجاريةي  بناء املشار   التع يع   
بييل  ييا أن  ، اميية منفعييةمييام ال يكفييب أن يتققييق العنصييران العييابقان حيي  نكييون أ :تحقيةةم منفعةةة عامةةة .3

نيي  ميين ال يير ري أن تعييتخةم النفقيية العاميية ميين أجييل  شييأات أأي ، العييام  حت حتقيييق منفعيية  اميية اإلنفيياقيييؤدي 
 5:مرين اثنني مها  ة هذا العنصر مربره بد 4ة  امة،حاج
  ا أن تشأ  حاجة  امةأن النفقة العامة . 
  أن النفقييية العامييية  ذا حققيييا منفعييية  امييية، فيييإن ذليييح ييييؤدي  حت حتقييييق املعيييا اة بيييني امليييوا نني يف حتايييل

 .األ أاء العامة
خييةمات ميكيين جلاييي    اجييات العاميية  حت حاجييات اجتاا ييية يييتع  شييأا اا  يين  ريييق سيي   اتع تقعيييع  يييت

 حاجيييات  6الق ييياء،  األميين   كاليييةفات   اسييتأعاد أحييية مييين االنتفييات  نافعايييا  مكانييييةد اجملتاييي  االنتفييات نيييا د ن أفييرا

                                       
 .200: ، ن9022، دار الفكر اجلامعب، اإلسكنةرية، االقتصاد المالي العام في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة ا    ليع أنةر ان،  1
، مؤمتر د   حول تقييع أثار برامج 2014-2001ائر العام من أجل تحقيم التنمية البشرية المستدامة في الجز  اإلنفاقآليات ترشيد ب عا ل  ياش  نوي مسيقة،  2

 . 02: جامعة سعي ، ن 9022مارن  22/29، يف 9022-9002االستثاارات العامة  انعكاساهتا   ى التش يل  االستثاار  الناو االقتصادي خالل الفرتة 
 .72: ، ن9022كة األردنية اهلامشية، ، دار دج ة ناشر ن  موز ون، املا اقتصاديات المالية العامةسعية   ب العأيةي،  3
 .75: ، ن9022، العأعة الرابعة، دار  ائل ل نشر  التوزي ،  اان، أسس المالية العامةخالة شقادة ااعيا  أمحة زهري شامية،  4
، (9002-2220)اإلمارات العربية املتقةة خالل العنوات ، دراسة تعأيقية   ى د لة أثر اإلنفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي  ب سي    ب مةر  ب،   ليان جناة،  5

 .626: ، ن9029، 02، العةد 95جم ة جامعة دمشق ل ع وم االقتصادية  القانونية، اجمل ة 
 . 209: ، نمرجع سبم ذكره ا    ليع أنةر ان،  6
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االسيتأعاد حييث ميكين أن ع ي  ملأيةأ  ،باتاجات امل قة أ  الت تعتقق اإلشأات العيام  ياا معتققة أ  ما يع ق 
اتاجيات لكافية أفيراد اجملتاي  أ  تقيييع اتية األد   شيأات هيذه  يف  ال أن مصي قة اجملتاي  ،مين خيالل ننيام العيوق

 1.غريها من ااةمات اإلجتاا ية  التع يع  ااةمات العأية مثل خةمات  ،مناا
 2: اااصة  بني اتاجة العامة   ا التفرقة  
 الااصة الحاجات: 

 العوق بواسعة  شأا اا يكون. 
 األفراد ااوان  ريق  ن متوي اا يتع . 
   االستثناء أ  التف يل أ  ختياراال ملأةأ ع.  
 االمتالكا يةفعون ما حعا هلا املعتا كني بني املنفعة مقةار يتفا ت.  

 العامة الحاجات: 
 بتاوي اا العام القعات يقوم. 
 مأاشرا الةف  يكون أن د ن الفرد   ياا يتقصل. 
  متفا ت  غري  احة  عتوى األفراد مجي  نا ينتف. 

 العام اإلنفاق تقسيمات: ب الثانيالمطل
ور فاييا   يع الييذي يييتالءم تقعييالفكييل د ليية تتأيي   ،تتأعيي  مجييي  اليية ل ل نفقييات العاميية  احييةال يوجيية تقعيييع 

نييو ني ميين التقعيياات ل نفقييات العاميية األ ل   يى معنيع   ايياء املالييية   قيية أمجيي ، االجتاا يية  املالييية   االقتصيادية 
 .صيل هلذين النو نيفياا يديت تف  الوضعية  الثاين هو التقعياات   ،هو التقعياات الع اية

يقصة بالتقعياات الع اية التقعياات الوويفية الت تنا هلا   ااء املالية  :(النظرية)تقسيمات العلمية ال -أوالا 
حبعا نعاق سريا ا أ  حبعا مقاب اا،   أهةافاا أ   ،  الت تعتاة   ى التكرار أ  الة رية حعا أغراضااالعامة

يأني التوجاات االقتصادية الت تتأناها الة لة  نة كل مرح ة، كاا  أ  أخرحعا معيار  النفقات العامةفتقعيع 
أمهية كأرية ل ع عة التشريعية من خالل العااح هلا بإجراء رقابة فعالة   ى اجلانا املا  لنشا  أن هلذا التقعيع 

 :ي ب  تتاثل هذه التقعياات فياا .الة لة

                                       
 .962: ، نمرجع سبم ذكرهحماة الأنا،  1
، أ ر حة مقةمة لنيل شاادة دكتوراه يف الع وم االقتصادية، جامعة حماة دراسة مقارنة الجزائر تونس الموازنة العامة للدولة عالج عجزسياسة الميزانية في تعن درد ري،  2

 .29: ، ن9022/9022خي ر بعكرة، 
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 من حيث انتناماا  حت قعانينفقات لاتنقعع  :ن حيث انتظامهاتقسيم النفقات م .1
ارية ارتأا ا بد ا تتققق  ادة، يع ق   ياا بالنفقات العامة اجل: (Ordinary  Expenses) نفقات عادية 1.1
ا  يراداهت يتع متوي اا من  يرادات الة لة أي  ،غالأا ما تكون سنة   ،د رية منتناةيتكرر حتققاا خالل فرتات   

 تتاثل هذه  1العامة،  حت  يراداهتا من أمالكاا ضافة  من ال رائا يراداهتا يف اجلارية،  الت تتاثل أساسا 
الت تعتخةماا اتكومة   حةاهتا ااةمية   املعت ةمات الع عية    ،أجور مووفب اتكومة  النفقات يف ر اتا 

 2.املخت فة
 غيري اجلاريية،  اليت تتاثيلفقيات  يع ق   يايا بالنالت  :  (Extraordinary Expenses)يةنفقات غير عاد 2.1
لكين حتيةع   يى فيرتات غيري   ال تتجيةد يف كيل ميةانيية سينوية ل ة لية   فايب ال تتكيرر  3النفقات االسيتثنائية،يف 

كيييييوارع العأيعيييييية،  متيييييول هيييييذه النفقيييييات   مكافقييييية اافيييييات الةرا يييييية   متأا يييييةة، كنفقيييييات اتييييير     منتناييييية 
 4.اإلصةار النقةي اجلةية  الية غري العادية كالقر ض امل باإليرادات

 تأعيا ل اييةف هييذا املعييار ميكين تصيني  النفقيية اتكوميية  حت اسيتنادا :تقسةيم النفقةات مةةن حيةث أغرا ةها .2
اقتصيادية   اجتاا يية    حت نفقيات  داريية  "بالتقعيع اليوويفب"املععر هلا ب وغ  أ  كاا ا تاد تعايتاا  أ  ال رض

 :كرية ع  مالية   
اليت تت يان كافية النفقيات اتكوميية الالزمية إلدارة    :(Administrative Expenses) النفقةات اإلداريةة 1.2

االقتصيييييادية كافييييية املرافيييييق   التاثييييييل الةب وماسيييييب    ةالييييية   أمييييين    تشييييي يل كافييييية املرافيييييق اتكوميييييية مييييين دفيييييات 
غالأييييية  ن ن يكيييين مجييييي  هييييذه   ، اإلداريييييةا فجايعاييييا تكييييالي  ضيييير رية لقيييييام الة ليييية بوويفتايييي . خل...اإلدارييييية  

  5.ميكن تصنيفاا   ى أ ا نفقات جاريةالنفقات 
تشال األموال املخصصة ل قيام خبةمات هتةف  حت  :(Economic  Expenses) قتصاديةالنفقات اال 2.2

االقتصادية، اإل انات   املتنو ة، املنح حتقيق هةف اقتصادي مثل االستثاارات يف املشاري  االقتصادية 

                                       
 .297: ، ن9005األردن،  -،  ان الكتا اتةيث ل نشر  التوزي ،  ربةالمالية العامةف يح حعن خ  ،  1
 .202: ، نمرجع سبم ذكره ان،  ا    ليع أنةر  2
 .297: ، نمرجع سبم ذكرهف يح حعن خ  ، 3
، أحباع املؤمتر الة   حول تقييع أثار برامج 2001/2012االقتصادي بالجزائر خالل الفترة و تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام في دعم النمحماة كر  قر ف،  4

 .06: ، ن9022مارن  22/29 ،، جامعة سعي 9022-9002 االستثاار  الناو االقتصادي خالل الفرتة  االستثاارات العامة  انعكاساهتا   ى التش يل
 .226: ، ن9005، الةار اجلامعية، اإلسكنةرية، المالية العامة، مدخل تحليلي معاصرسعية  أة العةية  ثاان،  5
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النقل، مشاري  الأنية    كالعاقة، تة ية االقتصاد القومب بااامات األساسية  حتالنفقات الت هتةف 
 1.األساسية

األغراض   تتع ق باألهةاف   هب النفقات الت :(Social Expenditures) النفقات االجتماعية 3.2
هذا  ن  ريق توفري   ل اوا نني،  أ  اجلانا االجتاا باملتاث ة يف اتاجات العامة الت تش  االجتاا ية ل ة لة 

  انات الفئات ) ور ف صعأةتعاين من الت أ   سناد الفئات  ،الصقة هلع   مكانيات التع يع   أسأا  
 .(خلا...ة دة الةخل، منح ل أعالنياحملر مة حم

 تعتيرب النفقيات  ،العيكن  ل النقي  حنيو قعا يات التع ييع، الصيقة أيال  ماليية موجاية  تشال هذه النفقات   ى م
يف كيييل الأ يييةان املتقةمييية  فايييب ميييرآة  اكعييية لتقيييةم اجملتاييي  ،أهيييع بنيييود النفقيييات االجتاا يييية  ييى قعيييات التع ييييع 

 2.النامية   ى العواء  
 .أقعا  الةين العام  تت ان فوائة  :(Financial  Expenses) النفقات المالية 4.2
بناء   شراء األس قة   الةفات   تشال نفقات األمن  :(Military  Expenditures) العسكريةالنفقات  5.2

 3.ما شاب  ذلح   املصان  الععكرية
 :ي بما   حتتنقعع النفقات حعا مقاب اا :حسب مقابلهاتقسيم النفقات  .3

هب ت ح النفقات الت تقوم نا الة لة مقابل اتصول  :(Real  Expenses) (الفعلية) النفقات الحقيقية 1.3
، اإلنفاقتؤدي  حت حصول الة لة   ى مقابل  ، أي نفقاتااةمات، أ  رؤ ن أموال  نتاجية  ع     ى ال
 5.كاا تعال النفقة اتقيقية  حت زيادة مأاشرة يف اإلنتان القومب  4،كذلح فوائة القر ض   نيمرتأات املووفمثل 
هو ما تنفق  الة لة من األميوال  :(Remittance Expenses) (نفقات إعادة التوزيع) النفقات التحويلية 2.3

 حت   ادة توزي  الةخل بيني أفيراد  اإلنفاقد ن اتصول   ى أي س عة أ  خةمة مقاب ة،  ياةف هذا النوت من 
فأاوجأاييا  6اجملتاي ، أ  د يع بعيين األنشيعة االقتصيادية د ن أن يرتتييا   يايا زييادة مأاشييرة يف اليةخل القيومب،

ل اليو   مين العأقيات االجتاا يية مرتفعية اليةخل  حت العأقيات االجتاا يية تقوم الة لة بتقويل جيةء مين اليةخ

                                       
 .290: ، ن9020عرية ل نشر  التوزي ،  اان، ، العأعة الثانية، دار املمبادئ المالية العامةحماود حعني الوادي،  1
 .22-20: ، ن ن9005، العأعة الثالثة، ديوان املعأو ات اجلامعية، اجلةائر، اقتصاديات المالية العامةحمرزي حماة  أان،  2
 .62-69: ن ن مرجع سبم ذكره،سعية   ب العأيةي،  3
 .22: ، ن9022، دار النفائ  ل نشر  التوزي ، األردن، اإلسالميالموازنة العامة للدولة في االقتصاد   يكلخ يفب  يعى،  4
 .22: ، ن9005األردن، -، دار الثقافة ل نشر  التوزي ،  اانالتشريع الضريبيو المالية العامة أ اد محود القيعب،  5
 .22: ، ن9009مكتأة الفالح ل نشر  التوزي ، الكويا،  مبادئ المالية العامة،حعني العار،  6
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حييث ا تيربت املوازنية  وجأي  ( الف يرت)نتيجة هلذه الفكرة فقة وارت الننرية املعااة    1األخرى حمة دة الةخل،
 ملوازنة بد يا م يخةيعترب تصوير ا  .  سي ة من  سائل توجي  الثر ة القومية باجتاه القعا ات الت هب حباجة  لياا

قية تأ يورت يف فرنعيا   يى   . ماصة كابعة أدق تصور، فاب متت  من جاية التوزيي  ميا امتصيت  مين جاية أخيرى
متنقايا الية ل ليأعن األسير الكثيرية العيةد  اليتاإل انيات   من أمث ة النفقيات التقوي يية" لوفيأورجي " ية األستاذ

 تنقعييع النفقييات 2.لييأعن أنييوات الصيينا اتا   انييات التصييةير كييذلح ميين أمث تايي      انييات الأعالييةالشيييخوخة   
 3:التقوي ية  حت ثالع أنوات

هب النفقات الت تنفقاا الة لة    :(Social  Transfer  Expenses) ويلية االجتماعيةالتحالنفقات  1.2.3
نات الت متنقاا الة لة   ا اجملتا ، مثلأفراد أعن لتققيق التوازن االجتاا ب  ن  ريق رف  املعتوى املعيشب ل

 . خل...  انات الأعالة  اتر     ،  كذلح ما يقةم ل انكوبني بالكوارع العأيعية الةخل املنخفن لذ ي
 هب النفقات الت تنفق  :(Economic  Transfer Expenditure) النفقات التحويلية االقتصادية 2.2.3

الو نية الناشئة أ  د ع أسعار بعن الصنا ات لتققيق أهةاف اقتصادية خةمة ملص قة  امة، مثال د ع 
أ  تقة  معا ةات لالستثاارات اجلةيةة يف بعن اجملاالت أ    انات  ،بعن الع   ال ر رية ل اوا نني

 .د ع الصادرات لتاكني املصةرين من املنافعة يف األسواق ااارجية
هب النفقات الت تةفعاا  :(Financial Transfer Expenditures) النفقات التحويلية المالية 3.2.3

  .أقعا  استاالك  العنوية  صورها فوائة الةين العام،  أهعالة لة  نة مأاشرهتا لنشا اا املا ،  من 
مركةييية  حم ييية  حت معيييار مشولييية النفقيية يرتكيية تقعيييع النفقييات  حت  :تقسةةيم النفقةةات حسةةب نطةةاق سةةريانها .4

 4.اامةة استفادة أفراد اجملتا  من  العامة 
تتوحت اتكومة الت    لعاوم اجملتا هب النفقات املوجاة  :(Central  Expenditures) النفقات المركزية 1.4

 .الو  نفقات الةفات   نفاقاا  مثاهلااملركةية 
 
 

                                       
 .22: ن مرجع سبم ذكره،رزي حماة  أان، حم 1
 .25: ، ن9022األردن، -، دار رضوان ل نشر  التوزي ،  اان، اقتصاديات المالية العامةفتقب أمحة ذيا   واد 2
 .67-62: ، ن نمرجع سبم ذكرهسعية   ب العأيةي،  3
 .22: ن مرجع سبم ذكره،حمرزي حماة  أان،  4
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غالأا  بإنفاقااتقوم   فاب النفقات املوجاة  حت منعقة معينة  :(Local  Expenses) النفقات المحلية 2.4
 .املواصالت داخل اإلق يع أ  املةينة  الكارباء   مثل توزي  املاء  1.احمل ية اإلدارات

األسيييان املعتايية يف هييذا التصييني  ل نفقيييات   ن :تقسةةيم النفقةةات القوميةةة تبعةةةا لعالقتهةةا بةةالثروة القوميةةة .5
بييذلح تقعييع   ( الرصييية)تكييوين رأن امليال الثابييا القييومب أي مييةى معيامهت  يف زيييادة الثيير ة القوميية  هييو العامية

 2:النفقات  فقا هلذا املعيار  حت
الت تتكرر بصورة د رية ل اان تعيري اجلااز  هب النفقات  :(Running  Expenses) نفقات جارية 1.5

مثاهلا ما يةف  ملووفب الة لة    ،املعامهة مأاشرة يف زيادة رؤ ن األموال العينيةاستاةاف  اإلداري ل ة لة بة ن
الالزمة لالستاالك العام،  نفقات ااةمات   ت،  ما يةف  ل اوردين كدمثان ل ع   أجور   مكافآ  من ر اتا 

 .الصيانة اجلارية  املرافق العامة  تش يل
هب النفقات العامة الت تعاهع يف تكوين رأن املال    :(Capital  Expenditures) نفقات رأسمالية 2.5

اإلنشاءات، كإنشاء   األبنية     ى األراضب   م ال واز   املعةات   يف اتصول   ى ااالت  اإلنفاقكالقومب  
 هنا نالحظ أن هذا النوت من . اخل...تولية العاقةحمعات   املعتشفيات العامة   األبنية املةرسية   العة د 
 .الناتج القومبو بالتا  يؤدي  حت من  بالتا  زيادة الثر ة القومية   يعاع يف تكوين رأن املال الثابا  اإلنفاق

 3.تقعع النفقات  حت نفقات  امة منتجة  نفقات غري منتجةحيث  :فقات بحسب إنتاجيتهاتقسيم الن .6
حتقييق  ييراد ل ة لية مثيل  هيب اليت يتوقي  مين  نفاقايا :(Produced Overhead) النفقةات العامةة المنتجةة 1.6

  .أ  املشاري  االقتصادية املنتجة  ى الأناء العكح اتةيةية  اإلنفاق
صول من  نفاقاا حهب الت ال يتوق  : (Unproductive  Overheads) امة غير المنتجةالنفقات الع 2.6
 .التقويالت االجتاا ية األخرى    انات الأعالة   العرق  صيانةة لة   ى  يراد ما  مأاشر مثل ال
تجية حعيا هيذا املنالنفقيات غيري  امليا  املأاشير فقيال  ال أني  يف اتقيقية أن أغ يايايتع بالعائية هذا التقعييع  ن 

  يييى  اإلنفييياقمثيييل  ،زييييادة اإلنتيييان يف املعيييتقأل  ل ة لييية تعييياهع يف زييييادة اإلييييراد امليييا    التقعييييع تكيييون منتجييية 
 .غري مأاشرةنفقات منتجة   ى املةى الأعية أ  بصورة ك اا اخل،  ...التع يع  الصقة  الثقافة

                                       
 .22: ، ن9002األردن، -،  ثراء ل نشر  التوزي ،  اانالقانوا المالي الضريبيو المالية العامة  ادل الع ب،  1
 .76: ، ن9005األردن، -، دار أسامة ل نشر  التوزي ،  ااناإلدارة المالية العامةمصعفى الفار،  2
 .67: ، نمرجع سبم ذكرهسعية   ب العأيةي،  3
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املتأعة  ور فاا  لف عفتاا نفقاهتا  ذلح تأعا عت   الة ل يف تقعيع :(الو عية)التقسيمات العملية  -ثانياا 
يف نوت  ف ي  مثة تقعيع  احة لكل الة ل بل ميكن القول أن الة ل عت   االقتصادية  اإلدارية،    ي   التار ية 

حيث حتكااا بالتا  فإن هذه التقعياات قة عت    ن التقعياات الع اية    ،التقعيع الذي تعتاةه يف موازنتاا
 يتناسا م    يالئااا   ي  فإن كل د لة تعتاة   ى التقعيع الذي  .التار ية  االقتصادية   ارات اإلدارية اال تأ
 : من هذه التقعياات. ور فاا

 التقعيع اإلداري. 
 التقعيع الوويفب. 
 التقعيع االقتصادي. 

الت  اإلداريةاة   ى أسان اجل اإلدارييقوم التقعيع  :(Administrative  Division) التقسيم اإلداري .1
اة، فيتع تصني  النفقة تأعا ل وحةات نا ت ح اجل  ى أسان الووائ  الرئيعة الت تقوم   ، اإلنفاقبتقوم 

اهليئات   فتوزت النفقة   ى  ةة أبوا ، مقعاة   ى  ةد من الوحةات  ، حبعا  ةدهااإلدارية الع يا 
 دارية أد  حبعا الفصول، مث  حت  حةات أص ر  اإلدارية،  من مث تقعع كل  حةة  دارية   يا  حت  حةات

  1.التقعياات اإلدارية جلااز الة لة  املواد، فاو تقعيع يتااشى حبعا 
يف حتةيية  سياولة املراقأية   يى حعين اسيتخةام امليال العيام،  سياولة اعياذ القيرار ، منايا يةة مةايياهلذا األسي و  

 .زنة العامةل نفقات العامة يف املوا  اإل ةاد اإلنفاقحجع 
حصيير ك فيية كييل  ويفيية حكومييية  بالتييا  صييعوبة التنأييؤ ل عا يييات فييتكان يف صييعوبة  األسيي و أمييا  يييو  هييذا 

 2.املالية ل ة لة  االقتصادية 
يقوم هذا التقعيع   ى أسان نوت ااةمة أ  الوويفة  :(Occupational  Division) التقسيم الوظيفي .2

   ى هذا  ،ال العام من أج اا، ب ن الننر  ن اجلاة اإلدارية الت تقوم ب ينفق امل الت تؤدياا الة لة،  الت
األسان يتع تصني  مجي  النفقات العامة  حت جماو ات متجانعة  أقا ل خةمة العامة املتع قة بووائ  

ع  الشؤ ن  وائ  الشؤ ن ااارجية  الثقافية  التع ي  حت الة لة،  يف هذا االجتاه ميكن تقعيع النفقات العامة
 3. خل.....االجتاا ية  الشؤ ن االقتصادي

                                       
 .26: ن مرجع سبم ذكره،أ اد محود القيعب،  1
 .292: ن مرجع سبم ذكره،ان،  ارق ات 2
 .22: ن مرجع سبم ذكره، ادل الع ب، 3
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 العائية  التقعييع اليوويفب ل نفياق العيام  يا يعياى بتق ييل النفقية    ادة ما يكاين الفيرق بيني التقعييع اإلداري   
Cost-benefit Analysis ال يعياح هيذا التقعييع بأييان   يعياح بإنشياء مأياين ميثال  حييث أن التقعييع اإلداري

أمامنيا  يكيونالة لة ك اا   ى املأاين، أما التقعيع الوويفب فيعاح بتققيق هذه النتيجة حييث  نفقت مقةار ما أ
  يييى سيييائر   يييا أنفقييي   خيييرى بعائيييةه ميكييين مقارنتييي  مييين ناحيييية أ جمايييوت ميييا أنفقتييي  الة لييية   يييى هيييذه الوويفييية

 1.الووائ 
ئييات اإلدارييية ب يين اهلي    ييى الوحييةات  فيياقاإلنل فقييال بتوجييي   ميين هنييا يتأييني لنييا أن التقعيييع اإلداري هييو  ييو 

كيل  ويفية مين الوويائ  النعيأية ليععب األمهيية الننر  ن التك فة  العائة املتقصل مناا، أما التقعيع الوويفب 
 2.اإلنفاقمرد د هذا   مت  نفاق   الرئيعة الت تقوم نا الة لة،  مقةار ما

تقعياات االقتصادية باالستناد  حت التقعيع جترى ال: (Economic Division) التقسيم االقتصادي .3
اإلداري  فقا ملاام  ت   الة ائر اتكومية، بشر  أن توزت هذه املاام حعا تةخل الة لة يف األنشعة 

 يؤخذ باتعأان نفقات الة ائر اتكومية  نفقات  . خل....االقتصادية املخت فة كالصنا ة  الةرا ة  العياحة
حتويل جةء من الةخل القومب من فئة ألخرى   ى ) نفقات التوزي  . الةخل القومبالتجاية الت تةية من 

 3(.شكل   انات اقتصادية    انات اجتاا ية
 أسبابهاو العام  اإلنفاقظا رة تزايد : الثالث المطلب

سيييي  الة ليييية اتارسيييية  حت الة ليييية املتةخ يييية مث املنتجيييية أدى  حت تو  ن تعييييور د ر الة ليييية   ت ييييري  وائفاييييا ميييين 
ل ة لية حييث أصيأقا وياهرة زييادة النفقيات العامية . زيادة يف حجع  تنوت النفقات العامة حت   نشا اهتا املخت فة، 

 4.ف عفتاا االقتصادية  النامية، أيا كان نناماا العياسب    امة   ى مجي  د ل العان املتقةمة 
ة أن ا تيرب ا هيذه النياهرة قانونيا مين قيوانني لةرجيهذه الناهرة اهتاام الأاحثني يف املوضيوت املاليية  أثارت قة 

الةييادة  مهيا  حت نيو نيالعام  اإلنفاقاالجتاا ب حيث قعاا أدبيات املالية العامة واهرة زيادة   التعور االقتصادي 
العييام نتيجيية لةيييادة حجييع اإلنتييان ميين  اإلنفيياقحيييث يقصيية بييالنوت األ ل زيييادة  (الناهرييية) حقيقييية  زيييادة النقةييية

 5.نتيجة لةيادة معتوى العام لألسعارالعام  اإلنفاق، أما النوت الثاين فيقصة ب  زيادة ااةمات    الع 

                                       
 .272: ، ن9022، الشركة العربية املتقةة ل تعويق  التوريةات، مصر، المالية العامةحع  خربوش  حعن اليقب،  1
 .27: ن مرجع سبم ذكره،فتقب أمحة ذيا   واد،  2
 .72: ، ن9002األردن، -، دار املعرية ل نشر  التوزي ،  اانلعامةاقتصاديات المالية احماة  اقة  هةى العةا ي،  3
 .22: ن مرجع سبم ذكره،فتقب أمحة ذيا   واد،  4
 .202: ن مرجع سبم ذكره،حعني العار،  5
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هليذا مسييا هيذه النياهرة بقييانون   كيان مين أ ل مين تعيرض بالتق يييل هليذه النياهرة االقتصيادية األملياين فيياجنر
اليةخل مين جاية و سية العالقية بيني منياألملاين فاجنر أد لي  مين خيالل درافاجنر نعأة ل ، حيث حا ل االقتصادي 

اجملتاعيات معيةال معينيا  ،  ت خ  هذا القانون يف أن   ذا حقيق جمتاي  مين2529سنة  منو النفقات من جاة أخرى  
 حت زييييادة الع يييا  حييييث ييييؤدي النايييو االقتصيييادي ،ل نايييو االقتصيييادي، فيييإن ذليييح ييييؤدي  حت اتعيييات نشيييا  الة لييية

ل تاوييييل هيييذه العيييام،   حت زييييادة امليييوارد املتاحييية ل قعيييات العيييام  اإلنفييياقاجييية  حت اليييذي ييييؤدي بييية ره زييييادة ات الك يييب
 1. ن  ريق املوارد اإلضافية الناجتة  ن الناو االقتصادي اإلنفاقالةيادة يف 

 2:   ي  فإن  فقا لقانون فاجنر هناك ثالثة أسأا  تعال   ى زيادة د ر اتكومة يف النشا  االقتصادي
   يى العيام  اإلنفياقيعيتة ب ذليح   ا يعتوجا قييام العي عة نيذه األ ايال، التقةيث مم   امل التصني  

 .حكع القانون  العةل   حفظ األمن   االتفاقات   اجملاالت الت ت ان العقود 
  بالتع يا  الثقايف   الرفاهب  اإلنفاق امل الناو يف الةخل اتقيقب يؤدي ال حمالة  حت التوس  النعيب يف. 
 كيييييارات االحت  دارة  يييييى اتكومييييية تعييييييعر يتع يييييا أن الت يييييريات العيييييريعة   القتصيييييادي  اميييييل التعيييييور ا

يف بعييين  كيييذلح لتيييوفري االسيييتثاارات الالزمييية  ذليييح مييين أجيييل زييييادة كفييياءة األداء االقتصيييادي،   العأيعيييية، 
 .القعا ات الت حيجع  ناا القعات ااان

فإنيي  . معييتارة  ة يف النفقييات العاميية  اميية ةايييبييالرغع ميين أن القييانون ن يتوصييل  حت أكثيير ميين أن ويياهرة الت  
اسييتارار   درجيية تعورهييا   تعأيقيي  يف اجملتاعييات الييت تتأيياين يف منوهييا  العييأا تعييرض  حت نقيية نتيجيية الييت ترافييق هلييذا 

ل االقتصيييادية  فردهييييا غيييري كافيييية لتفعييييري وييياهرة الةيييييادة يف   ييييى العواميييزييييادة النفقيييات العاميييية، كايييا أن اال تاييياد 
 3.اجتاا ية  ت العامة  ذ ر ا ي ةى تةايةها  حت أسأا  سياسية النفقا

حييث ييرى باركنعين أن  قيانون فياجنر 2275اليذي صيةر  يام " قانون باركنعين"فقني أية باركنعن يف كتاب  
العييام  اإلنفيياقهلييذا القعييات ممييا سيييؤدي  حت زيييادة اتاجيية الفع ييية القعييات العييام يقييوم  ييادة بتووييي  قييوة  اييل تفييوق 

 .ن حتقيق زيادة مماث ة يف الناتج القومبد  

                                       
جم ة  ،VAR(1980-2014)  نموذجاالقتصادي في الجزائر، دراسة قياسية باستادام  وتقدير عالقة اإلنفاق الحكومي بالنمبن  ناية ج ول  سرير  أة القادر،  1

 .27: ، ن9026، 09، اجمل ة 27االقتصاد اجلةية، العةد 
، جوان 22، جم ة أحباع اقتصادية   دارية، العةد 2013-1970االقتصادي في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة  والعالقة السببية بين اإلنفاق الحكومي والنمأمحة سالمب،  2

 .72: ، ن9027
 .52: ، نمرجع سبم ذكرهة ذيا   واد، فتقب أمح 3
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تفعييريا أخيير العييام يف املا كيية املتقييةة  اإلنفيياقالناييو يف االقتصيياديان بيكييوك   ايةمييان يف كتاناييا  كاييا قييةم
فيدثر االسييتأةال  .أثير الرتكيية  رجعييوا هيذه النيياهرة  حت أثيرين  مهيا أثيير االسيتأةال حييث أ ،العيام اإلنفيياقلنياهرة تنيامب 
 اإلنفيياقتييؤدي  حت زيييادة  الييت العييام اإلنفيياقاتيير     ييى   غييري العادييية كييالكوارع العأيعييية ر النيير ف يقصيية بيي  أثيي

زييييادة اإلييييرادات العامييية  ييين  رييييق زييييادة نعيييأة ال يييرائا أ  اسيييتقةاع ضيييرائا جةييييةة  خيييالل ذليييح مييين  العيييام 
العيام   يى معيتواه اجلةيية  اإلنفياقحييث يعيتار  ،اجلةيةة ح  بعة انتااء األ ضات غري العادييةاستارار ال رائا   

فيقصييية بييي  أثييير التعيييور   أثييير الرتكيييية مييياأ .املخت فييية  منايييا   يييادة اإل ايييار عرار الة لييية ليييةف  التعوي ييياتننيييرا الضييي
االجتايييا ب سييييؤدي  حت زييييادة الع يييا   يييى   االقتصيييادي فيييالتعور  ،العيييام اإلنفييياق  يييى االجتايييا ب   االقتصيييادي 

كاييا أييية األسييتاذ رفعييا     1.العييام ملواجايية هييذه الةيييادة يف الع ييا اإلنفيياق ييي  زيييادة ااييةمات العاميية ممييا سيييرتتا  
 . حماود يون  بعريق كل من االقتصاديان بيكوك   ايةمان حمجو 

 .أسأا  حقيقية  العام  حت أسأا  واهرية  اإلنفاقميكن تقعيع األسأا  املؤدية  حت زيادة    ي  
م ل نفقييات العاميية ود باألسييأا  الناهريية هييب األسييأا  املؤدييية  حت ت يخع األرقييافاملقصيي :األسةبا  الظا ريةةة -أوالا 

تتاثييل أهييع هاتيي    2.ااييةمات املعييتخةمة إلشييأات اتاجييات العاميية  زيييادة حقيقييية يف كاييية العيي    د ن أن يقاب اييا
 :األسأا  فياا ي ب

ة الع ا النقةي  ن العرض االرتفات املعتار لألسعار نتيجة لةيادو الت خع ه :انافاض قيمة النقود .1
 نةف اتفاظ   ى القياة اتقيقية  ل نقود  ن قياتاا اتقيقية، االمسية،  هكذا تنخفن القياة الع عب

 .العام اإلنفاقل نفاق العام فان ال ر ري زيادة حجع 

اخنف يا قيايية دة حقيقيية، حييث أنيي   ذا ميا ليعيا زيييا  فقيال  امسيييةهيب زييادة  اإلنفيياق مين يتأيني أن الةييادة يف 
العام نيةف اتفياظ   يى القياية اتقيقية ل نفياق  اإلنفاقزيادة حجع الواجا النقود يف املةى العويل فإن  من 

 3.العام
 ن الت ييري يف أسياليا اتعيابات اتكوميية قية ييؤدي  حت زييادة  :التغيير في أساليب الحسابات الحكوميةة .2

أيية دراسية حيول  جيراء   املقارنية األمير  نية  جيراء يتع يا لية حييث واهرية  غري حقيقيية يف النفقيات العامية ل ة  

                                       
 .206-207: ، ن نمرجع سبم ذكرهحعني العار،  1
 .226: ن مرجع سبم ذكره،حع  خربوش،  حعن اليقب،  2
 .952: ، ن9027، دار الأةاية ناشر ن  موز ون،  اان، المالية العامة بين النظرية والتطبيمهيثع صاحا  جام،    ب حماود سعود،  3
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ت يييح األسييياليا الييت اتأعيييا يف   ييةاد املوازنيييات العامييية  معينيية التدكييية ميين أنت ييح النفقيييات  ييرب س عييي ة زمنيييية 
 1. احةة ن تت ري

عيية أن تييتع املقاصيية النفقييات العاميية ب  ل يييرادات حيييث كانييا املوازنيية العاميية يف املاضييب تنايير املأييال  الرقاييية 
 جيييراء مقاصييية بيييني النفقيييات،  بعييية أن اتأييي  مأيييةأ  اوميييية املوازنييية حييييث ال  يييوز   بيييني اإلييييرادات الفوريييية   املأاشيييرة 
حييث أصيأح يعيتخةم ميا يع يق   يي   ،النفقيات يف  ثيقية  احيةة   جا  دران مجي  اإلييرادات  النفقات  اإليرادات 

رقايب يف حجييع النفقيات العاميية بصيورة واهرييية    يةدي أاتيال  حت ت ييخع  فييددى ذليح بعأيعيية 2املوازنية اإلمجاليية،
 3.العام اإلنفاقلي   حت زيادة حقيقية يف حجع   

تكيون الةييادة يف النفقيات العامية سيأأاا زييادة معياحة  ق ييع  قية :زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها .3
 يييرادات   اد أرقييام موازنتاييا  قييةار نفقييات جةييية فعييتةدف ييو أضييافا الة ليية  لياييا  ق يييع الة ليية أ   ييةد سييكا ا، 

التوسيييي  يف   يف العييييكان  الةيييييادةفاييييذه  4زيييييادة فع ييييية يف  أيييي  النفقييييات،اإلق يييييع اجلةييييية د ن أن يكييييون هنيييياك 
، فالتوسي   املعاحة ال تعود  ناف  حقيقية   ى سيكان اإلق ييع األصي ب يف حتعيني معيتوى اايةمات املقةمية  ليي 

ليييي  لتقعيييني معيييتواها، مميييا أدى  حت ا تأيييار زييييادة    ،املنييياف   العيييكان اجليييةد مييين اايييةمات  كيييان لعييية حاجييية
ميين النفقييات العاميية ن يتييدثر أن نصيييا الفييرد األصيي ب  حيثليعييا حقيقييية،  هييب زيييادة واهرييية  اإلنفيياقحجييع 

 5.من ااةمات اجلةيةة لكب نكون أمام زيادة حقيقية ل نفاق العام
  ى حقاا من الفرد بالشكل العيي  كايا   تعة الة لة تقأل أن حتصل ن :العام نفاقاإلاستادام النقود في  .4

 حت أن ييؤدي هيذا األمير  ميا مين شيح  6تيةف  ل فيرد مقابيل جايةه نقيةا،  بل حتصل   ي  نقةا  ،كان يف املاضب
أسييأا  ميين أكييرب  يف اخنفيياض قيايية النقييود   ييي  يعيية العييأا األ ل املتاثييل  .زيييادة الناهرييية يف النفقييات العاميية
 .الةيادة الناهرية يف النفقات العامة

                                       
 .60: ، نمرجع سبم ذكرهع ب،  ادل ال 1
، أ ر حة مقةمة لنيل شاادة دكتوراه يف الع وم (2010-2000)الحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر و العام  اإلنفاقالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد شعأان فرن،  2

 .50: ، ن9022-9020، 2االقتصادية، جامعة اجلةائر 
 . 72: ن ،مرجع سبم ذكرهأ اد محود القيعب،  3
 .27: ، ن2222لأنان، -، دار النا ة العربية ل عأا ة  النشر، بري تالمالية العامة والسياسة المالية أة املنعع فوزي،  4
 .77: ن مرجع سبم ذكره،أ اد محود القيعب،  5
 .225: ، نمرجع سبم ذكره ارق اتان،  6
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يقصة بالةيادة اتقيقية ل نفقات العامة زيادة املنفعية اتقيقيية املرتتأية   يى هيذه النفقيات  :األسبا  الحقيقية -ثانياا 
الة ليية يف اتييياة  تييةخل حت زيييادة األ أيياء املالييية بنعييأة مييا،  تييرتأال الةيييادة يف  أيي  التكييالي  غالأييا بةيييادة باإلضييافة 
  1.(زيادة متوسال نصيا الفرد من ااةمات العامة)االجتاا ية ل اوا نني   االقتصادية 

 :ي ب فياا ميكن  مجاهلا  ترج  واهرة ازدياد النفقات العامة  حت جماو ة من األسأا  اتقيقية
 :ة أمهااالعام  حت  وامل اقتصادي اإلنفاق هب الت ترج  زيادة  :األسبا  االقتصادية .1

 الكأري حيث ن يكن هلا الة ر ،كان د ر الة لة يف العابق حيادي: تصاديتطور دور الدولة االق 1.1
 .اخل...التع يع  الصقة   كالةفات العامة سوى اتاجات األساسية العامة   يف  شأات كافة اتاجات 

القتصييادي يف سييتقرار اصييادي ل ة ليية بعييأا فشييل ننييام العييوق،   ييةم حتقيييق االميي  توسيي  النشييا  االقت لكيين
األننايييية الرأمسالييييية،، لييييذا أصييييأح تييييةخل الة ليييية يف النشييييا  االقتصييييادي أمييييرا أساسيييييا ميييين أجييييل حتقيييييق ت ييييح 

ة ل الناميية قتصيادية يف اليالذي تقوم بي  الة لية يف دفي  حركية التنايية االباإلضافة  حت الة ر الريادي  2األهةاف،
العامة، كل ذليح يعياهع بصيورة مأاشيرة يف املرافق   اإلنتاجية الكربى  ذلح من خالل مأادرهتا يف بناء  املشاري  

هييذا لرفيي  ميين   العييام  اإلنفيياقكاييا ي ييةم   ييى الة ليية يف فييرتات الكعيياد أن تقييوم بةيييادة يف   3.العييام اإلنفيياقزيييادة 
ميي   بالتناسيياالييذي يعيياح بتققيييق التشيي يل الكامييل ل ييية العام يية معييتوى الع ييا الك ييب الفعييال  حت املعييتوى 

 4.حجع العاقة اإلنتاجية لالقتصاد الو  
 الةيادة ، ألنفالةيادة يف الةخل الو   تتأعاا زيادة يف حجع اإلنفاق العام :الوطني حجم الدخلزيادة  2.1

 حت زيادة النفقات    حت   ا املةية من ااةمات،   ارتفات معتوى معيشة األفراد،  حت  و   تؤدييف الةخل ال
 5.اتاجات العامة املتةايةة  شأاتل العامة ل ة لة ألج

كاا أن التناف  االقتصادي الة   أيا كانا األسأا  املؤدية ل  يؤدي  حت   :المنافسة االقتصادية الدولية 3.1
زيادة النفقات العامة،  ما يف صورة   انات اقتصادية ل اشر  ات الو نية لتشجيعاا   ى التصةير  منافعة 

                                       
 .22: ، نمرجع سبم ذكرهحمرزي حماة  أان،  1
 .222: ، نمرجع سبم ذكره مبادئ المالية العامة،لوادي، حماود حعني ا 2
 .205: ن  مرجع سبم ذكره،حعني العار،  3
 .27: ن مرجع سبم ذكره،حمرزي حماة  أان،  4
 .922: ، ن9022العأعة ااامعة، دار املعرية ل نشر  التوزي ،  اان،  أصول الموازنة العامة،حماة شاكر  صفور،  5
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العوق الة لية،   ما يف صورة   انات اإلنتان لتاكني املشر  ات الو نية من الصاود املشر  ات األجنأية يف 
  1.يف  ج  املنافعة األجنأية يف األسواق الو نية

 أهييع . العيام اإلنفياقمين خييالل جماو ية مين العواميل اليت تيؤثر يف ازديياد حجيع   تأية :األسةبا  السياسةية .2
منييييو معييييؤ لية الة ليييية   القاهتييييا بااييييارن  ازدييييياد النفقييييات    قرا يييييةالييييننع الةمي  املأيييياد   انتشييييارت ييييح العوامييييل 

 .الععكرية
  القييام بيالكثري مين   اهتاام الة لة حبالة العأقيات حمية دة اليةخل  الةميقرا يةانتشار املأاد  يرتتا   ى

ال الأيية  حيييث تتعييةد األحييةا  العياسييية يف الكثييرة)الزميية هلييا، أضيي   حت ذلييح أن الننييام اتيية  ااييةمات ال
 حت اإلكثيار مين   االجتاا يية إلرضياء النياخأني، تةف  اتة  اتاكع  حت اإلكثيار مين املشير  ات ( من الة ل

   2.العام اإلنفاقك   بعأيعة اتال تةاية يف   ذلح يرتتا   ى  ألنصاره تعيني املووفني 
 بتقيية  الة ليية ل تعوي ييات  يياء  أييةأ معييؤ لية جتيياه أفرادهييا أ  بعأييارة أخييرى معييؤ ليتاا أمييام الق اإلقييرار

قة كيان ذليح   ضررا بفرد أ   جاو ة من األفراد، الت تنتج  ن حكع ق ائب أقر  عؤ ليتاا  ن فعل أتق 
فتةاييية شييعور  3.نيياتج  يين الت يييري يف أسييان الننيير  حت الة ليية ميين جع اييا سيييةة اجملتايي   حت جع اييا خادميية ليي 

ا يف تيييييييوفري اتييييييية األد  ميييييين اايييييييةمات العامييييييية كيييييييالتع يع املعييييييؤ لية مييييييين قأيييييييل اتكوميييييييات حنييييييو جمتاعاهتييييييي
 4.العام لصاحل أفراد اجملتا  اإلنفاقكل هذا أدى  حت زيادة .اخل...الصقة  
  غيري   وايور املننايات الة ليية املتخصصية   زييادة الأعثيات الةب وماسيية   نعياق العالقيات الة ليية اتعات

ن يياام  حت   ييويتاا األميير   ييى االاييا غالأييية اليية ل املنناييات اإلق ياييية املتعييةدة، حيييث اجت  ة متخصصيي
 يك ي  أي يا نالقنصي يات يف د ل العيا  باإلضيافة  حت فيتح العيفارات  5.العام اإلنفاقالذي يؤدي  حت زيادة 

 6.الة لة مأال  كأرية

                                       
 .62: ، نبم ذكرهمرجع س ادل الع ب،  1
 .202: ، ن2229، دار النا ة العربية ل عأا ة  النشر، بري ت، أساسيات المالية العامة ادل أمحة حشيش،  2
 .66: ن مرجع سبم ذكره،  ادل الع ب، 3
 .222: ، نمبادئ المالية العامة، مرجع سبم ذكرهحماود حعني الوادي،  4
 .72: ، ن9029مكتأة الوفاء القانونية، اإلسكنةرية،  لمفا يم والتحليل االقتصادي والتطبيم،ا المالية العامةأمحة  أة العاي   الم،  5
 .925: ن مرجع سبم ذكره،حماة شاكر  صفور،  6
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  القر ض ل ة ل األجنأية كدس و  لية ع العالقيات الة ليية  ين  رييق   توس  الة ل يف تقة  اإل انات
ملواجاية األزميات االقتصيادية أ  العياسيية أ    االجتاا يية أ  االقتصيادية عا ةاهتا يف تنفييذ خعيال التنايية م
 1.معانةة اجتاه سياسب معني  وارع العأيعية أ  بقصة تديية الك
  ام سيواء يف الوقيا اتير  العي اإلنفياقد ر مايع يف توسي  دائيرة كذلح كان الزدياد النفقيات الععيكرية

، الييةفات الععييكري ااييارجب أ  الييةاخ ب   مييا يتع أيي  ذلييح ميين ضيير رة يف تعييةد أسيياليا التعيي ح أ  العيي ع، 
 صييالح مييا   تقوييية   بنيياء   ذلييح لتننيييع   يف ازدييياد النفقييات الععييكرية  ف ييال  اييا تولييةه اتيير   ميين أثييار

 2.خ فت  هذه اتر   من أثار
   العييام فك اييا انتشييرت  اإلنفيياقع يييؤثر   ييى حجيي عييتوى أخييالق املعييؤ لني  هنيياك أي ييا سييأا يتع ييق

فتيييةداد  اخل...التة يييير  االخيييتالن   ميييووفب الة لييية كالرشيييوة   بعييين اافيييات االجتاا يييية بيييني رجيييال اتكيييع 
 3.العام اإلنفاقهذا يةية من   تكالي  ااةمات العامة 

فائن   تتاثل األسأا  املالية يف ساولة اتصول   ى اإليرادات الالزمة كالقر ض  :األسبا  المالية .3
 :فياا ي ب شرن موجة هلاا  اإليرادات العام 

ااارجب،   أصأقا العةية من الة ل ت جد  حت أس و  االقرتاض الةاخ ب  :سهولة االقتراض العام 1.3
ال ت جد  لي  الة ل  ال يف النر ف غري العادية، حيث ن تعة القر ض العامة مصةرا استثنائيا ل يرادات العامة 

ل قصول   ى اإليرادات الكافية  لت عية نفقاهتا العامة  يف االلتجاء  حت مثل هذا املصةربل أصأح ل ة ل اتق 
تشجي  األفراد   ى   سنةات ااةينة العامة فت جد الة ل  حت  صةار املتةايةة اتاجات العامة  إلشأاتاملوجاة 

أن واور املؤسعات   يف هذه العنةات من خالل   فاء فوائة هذه العنةات من ال رائا، كاااالكتتا  
الة ل   ى االقرتاض من هذه الة لية املتخصصة يف اإلقراض كالأنح الة   أدى  حت زيادة اإلقأال 

ما يؤدي  حت اتعات دائرة  هو   ال أن هذه القر ض تعتتأ  خةمة الةين من دف  ألقعا    فوائة  4.املؤسعات
 5.العام اإلنفاق

                                       
 .20: ن مرجع سبم ذكره،فتقب أمحة ذيا   واد،  1
 .76-77: ن ن مرجع سبم ذكره،أ اد محود القيعب،  2
 .75: ن ه،مرجع سبم ذكر أمحة  أة العاي   الم،  3
 .62: ، ن9022األردن، -، دار املناهج ل نشر  التوزي ،  اان،التطبيمو المالية العامة النظرية حماة خصا نة،  4
 .209: ن مرجع سبم ذكره، ادل أمحة حشيش،  5
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العامة غري  ص  ل يرض معيني، مميا ييةف   حت  اإليرادات جود فائن يف  :توافر فوائض اإليرادات العامة 2.3
أ جيي   نفيياق ضيير رية أ  غييري ضيير رية،  تتج ييى خعييورة ذلييح يف الفييرتات سييواء يف   نفاقيي تشييجي  اتكوميية   ييى 

ة التنفيذييية العاييل   ييى خفيين نفقاهتييا ألنيي  ميين الصييعا معالأيية الييت حتييتع فياييا العياسيية الرشيييةة   ييى العيي ع
 1.العام اإلنفاقمن  كثريلة بتخفين  الة  

د لة منتجة   انتقاهلا من د لة حارسة  حت د لة متةخ ة   الة لة  ويفة لقة أدى تعور  :األسبا  اإلدارية .4
العام ني ب  األمر الذي يقت ب   ارتفات  ةد املووفني   مؤسعات    ازدياد هيئات    ت خع اجلااز اإلداري نا  حت 

أجور   دف  مرتأات    قامة املؤسعات اإلدارية اجلةيةة العام ملواجاة تكالي   اقاإلنفبال ر رة زيادة 
 2.املووفني

الأعالة املقنعية   هيب وياهرة   سوء التننيع اإلداري  ،العام اإلنفاقالت تعاهع يف زيادة   من العوامل اإلدارية 
األسياليا اإلداريية اتةيثية يف اجلاياز اسيتخةام  وكايا أن مين هيذه األسيأا  هي  ،يف كثيري مين الية ل النامييةم اوسية 

 دخيال الوسيائل اتةيثية   أداء العيام ني يف اجلاياز اتكيومب   ضيأال  مراقأية اتعيابات   اتكومب نيةف رفي  األداء 
 3.العام اإلنفاق غريها مما ساهع يف زيادة معةات مكتأية   من أجاةة اتاسو  

املراكيية الصينا ية  حت زيييادة   اتييةيث  حت الرتكية يف امليةن أدى ميييل العيكان يف العصير  :األسةبا  االجتماعيةة.5
 ال ييييييياز املواصيييييييالت   بالنقيييييييل الثقافيييييييية اااصييييييية   الصيييييييقية   ل خيييييييةمات الع ايييييييية العامييييييية املخصصييييييية النفقيييييييات 

و حاجييات سييكان الرييي  كاييا هييأ قيية ميين   أكييرب هييذا  حت أن حاجييات سييكان املييةن يرجيي    .  خل...الكاربيياء  
األفييراد يتع أييون ميين الة ليية القيييام و ب االجتاييا ب نتيجيية النتشييار التع يييع، فدصييأح كييذلح زيييادة منييو اليي.مع ييوم

مميا ترتيا   يى ذليح الشييخوخة   العجية   امليرض   بووائ  ن تعرفاا من قأيل كتيدمني األفيراد ضية الأعالية  الفقير 
 4.العام اإلنفاقزيادة 

 ال هييب  مييا أخييرى حقيقييية  واهرييية ا  أسييأالعييام  حت  اإلنفيياقأسييأا  زيييادة ميكيين  القييول أن تقعيييع    ييي  
تكياد  مين حييث الواقي   ا يية الفيرز هيذه العواميل ال أني  ل  ا ية التق ييل الع ايب يتعا من أجل  لة ا ب أكادميية

 .العام اإلنفاقي ليصا باجتاه تعةية واهرة تةاية الناهر   تكون صعأة  ذ يتةاخل اتقيقب 

                                       
 .26: ، نمرجع سبم ذكرهحماة حمرزي  أان،  1
 .22: م ل نشر  التوزي ،  نابة اجلةائر، د ن سنة النشر، ن، دار الع و المالية العامةحماة الص ري بع ب  يعري أبو العال،  2
 .66: ن مرجع سبم ذكره،حماة خصا نة،  3
 .200: ن مرجع سبم ذكره، ادل أمحة حشيش،  4
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 عامال اإلنفاقأسبا  تزايد (: 01-01)شكل رقم 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 :-الأاحثة باال تااد   ى   ةادمن  :المصدر

: اجلةائير، د ن سينة النشير، ن-، دار الع يوم ل نشير  التوزيي ،  نابية المالية العامةالعال،  حماة الص ري بع ب  يعري أبو -
22. 

 .62: ، ن9022األردن، - نشر  التوزي ،  اان، دار املناهج لالمالية العامة النظرية والتطبيمحماة خصا نة،  -
، دار الأةايية ناشير ن  موز يون،  ايان، المالية العامة بين النظريةة والتطبيةمهيثع صاحا  جام،    ب حماود سعود،  -

 .952: ، ن9027
 .202: ، ن2229، دار النا ة العربية ل عأا ة  النشر، بري ت، أساسيات المالية العامة ادل أمحة حشيش،  -

 
 

 أسبا  زيادة حجم اإلنفاق العام

 أسبا  حقيقية أسبا  ظا رية

 (التضام)النقود انافاض قيمة

 بات الحكوميةالتغيير في أساليب الحسا
 زيادة مساحة إقليم الدولة و عدد سكانها

 العام اإلنفاقاستادام النقود في 

 :األسبا  االقتصادية
 تطور دور الدولة

 زيادة حجم الدخل الوطني
 المنافسة االقتصادية الدولية

 

 :األسبا  السياسية
 ر مبادئ الديمقراطيةانتشا

 اتساع نطاق العالقات الدولية
القروض إعانات و توسع في تقديم 

 للدول
 ازدياد النفقات العسكرية

 االقرار بمبدأ مسؤولية الدولة
 

 فساد أخالق المسؤولين
 
  

 :األسبا  المالية
 سهولة االقتراض العام

 توافر فوائض إيرادات المالية 
 :األسبا  االجتماعية 

زيادة السكاا وتركزه في المدا زيادة 
 نمو الوعي االجتماعي

 
 

 :األسبا  اإلدارية
 زيادة الهيئات اإلدارية

 سوء التنظيم
 إستادام األساليب اإلدارية الحديثة

 



 العام االجتماعي وبعض المؤشرات االقتصادية الكليةإلنفاق اإلطار النظري ل: الفصل األول
 

 
20 

  العام االجتماعي اإلنفاق :انيالث المبحث
ال يوء   يى   لقياءبيدهع جوانأي ، سييتع يف هيذا املأقيث   اإلمليامالعيام بصيورة  امية  اإلنفياقبعة التعيرف   يى 

العييكن ،  التع يييع العييا  الصييقة، التع يييع:   ييى اإلنفيياقاملتاث يية يف العييام االجتاييا ب ميين خييالل حمةداتيي   اإلنفيياق
 .التقويالت االجتاا يةباإلضافة  حت  التش يل   العال  

 العام االجتماعي اإلنفاقمفهوم : المطلب األول
 .تعرف   ى مفاوم  أ الا العام االجتاا ب  جا ال اإلنفاققأل التعرق  حت حمةدات 

 املتع ييق بيياأل راض االجتاا ييية اإلنفيياقاالجتاييا ب هييو  العييام  اإلنفيياق :العةةام االجتمةةاعي اإلنفةةاق مفهةةوم -أوالا 
هناك من يعرفاا   ى أ يا النفقيات   . الت متثل يف اتاجات العامة الت تؤدي  حت التناية االجتاا ية لألفراد  ل ة لة 

الييت ي  ييا   ياييا العيياب  االجتاييا ب حيييث يكييون اهلييةف الرئيعييب ميين  نفاقاييا هييو زيييادة معييتوى الرفاهييية ألفييراد 
 1.الفقراء مناع بصفة خاصة  اجملتا  بصفة  امة 

اإلنفاق العام االجتايا ب يف قييام الة لية باإلنفياق اليذي يتخيذ شيكل حتيويالت نقةيية هذا النوت من تاثل ي  
، فييالتقويالت النقةيية هتييةف  حت حتوييل جييةء مين القييوة الشيرائية لصيياحل الفئيات الفقييرية أ  حمية دة الييةخل  2أ   ينيية

فقيال مين  راء هيذه التقيويالت خ يق قيوة   يالحيظ أن الة لية ال حتقيق. كاخت   معا ةات الت امن االجتايا ب
أي يييييا تتقاشييييى القالقيييييل   ، بييييل   ييييى حتعيييييني أ ضييييا اا املعيشييييية فقيييييالشييييرائية جةيييييةة هليييييذه القعا ييييات تعيييييا ة 

زاد  ييةد العييا  ني  يين العاييل أ  العيياجةين  يين الكعييا، باإلضييافة  حت رد د   ذاحتييةع  أن  الييت البيية االجتاا ييية 
 .تعتفية مناا الة لةالعياسية الت   الفعل االجتاا ية 

خييةمات معينية تععياييا   هتييةف  حت تشيجي  اسييتاالك الفئيات ال يعيفة اقتصيياديا لعي   : التقيويالت العينيية  
تقيوم   االجتاا ية فايثال تتيةخل الة لية يف نعياق اإلسيكان    ترى فياا حتقيق ألهةافاا االقتصادية  ،الة لة األ لوية

الصينا ب اايان  يواد  اإلنتيانهيب تشيج  مين ناحيية أخيرى   ة اليةخل بتشةية املعياكن ل فئيات االجتاا يية حمية د
حتيية ميين اسييت الل مييالك العقييارات ل اعييتدجرين كييذلح فإنيي   نيية قيييام الة ليية باإلنفيياق   ييى نفعيي  الأنيياء يف الوقييا 

                                       
ب يةة –جامعة   ب لونيعب ، 02 عةدال، 02، جم ة االقتصاد  التناية الأشرية، اجمل ة االقتصادي قطاع المحروقات في الجزائر والنفقات االجتماعية والنممخيعب قايةي،  1

 .229: ن، 9026، -09
  الصقة؛ العجة؛  استققاقات  النجاة؛ الشيخوخة؛ مثل النعاق، الواسعة االجتاا ية العياسات من  ت فة جماالت  حت بالننر األ ر بية الأ ةان يف االجتاا ية النفقات حتعا*

 .االجتاا ية العياسات جماالت من  غريها  اإلسكان؛  الأعالة؛  ال؛ فرن    اد  ااةمات بالعال، املتع قة التةريأات ذلح يف  ا النشعة، العال سوق  سياسات  العائ ة؛
  اإلسكان ،الأيئة محاية :هب جماالت ستة يف النفقات مج  خالل من الالتينية أمريكا لأ ةان االجتاا ية النفقات الكارييب الأقر  منعقة الالتينية ألمريكا االقتصادية ال جنة  حتعا
 .االجتاا ية  اتااية  التع يع، ، الةين  الثقافة الرتفي   أنشعة ، الصقة ،اجملتاعية  املرافق

 .26: ، ن9006، العأعة الثانية، مكتأة القةن، مصر، اقتصاديات الادمات الصحية  عا الةمرداش،  2
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جتايا ب هتيةف  حت رفي  املعيتوى اال ،الثقافيية  الصقية   ااةمات الت ع  النواحب التع ياية   ماي ةم لشراء الع   
يييؤدي  حت رفيي  معييتواهع الفيي    ينفييق   ييى العاييال  أكييرب فاييثال كييل مييا ةلألفييراد  متكيييناع ميين أداء نشييا اع بكفيياء

 1.بالتا  يةية من اإلنتان  املعيشب يؤثر   ى العاقة اإلنتاجية ل عامل   الصقب   التع ياب   
 ييياان جتاا يييية لى القعا يييات االالة لييية   ييي  نفييياقهيييو     يييي  ميكييين القيييول أن اإلنفييياق العيييام االجتايييا ب

 .التناية االجتاا ية
فجييوات االجتايا ب كيدداة ل عياسيية االجتاا يية مثييل ت يح اليت تنييوي سية ال العييام  يا فايع ف عييفة اإلنفياق

،  الت تنتج  ن سيوق اإلقصياء  التنياف  يف التوزيي   الوصيول  حت العي    اايةمات اليت االجتاا ية  نعاق الرفاهية
االجتايييا ب تعتييرب اسيييتثااراا  العييام فييإن امليةانيييية املخصصيية ل نفييياق ، مييين مث. ت األساسيييية ل عييكاناجييات يييب االحتي
اجملتايي  يف العييعب يكييون هلييا تييدثري   ييى حتعييني نو ييية حييياة  ، العويييللةرجيية أنيي    ييى املييةى املتوسييال  ،اجتاا ياييا

االجتايا ب  حت حتقييق اتية  العيام اإلنفياقيايةف  يف األف يل األحيوال   الرفاهيية ،،  اتة من الفقيرلتققيق العةالة
حتقييق  صيول اايةمات   اتاايية االجتاا يية   مين خيالل حصيول    يى اايةمات اجلييةة  اإلنعياناألقصى من رفياه 
و االجتاا يييية املناسيييأة هيييب اسيييتثاارات اجتاا يييية تعيييةز النايييالنفقيييات    يييي  ميكييين القيييول أن    2.فيايييا  حت اجلايييي 

اجملتاييي  باجتييياه حتقييييق أهيييةاف   مثيييل هيييذه االسيييتثاارات االجتاا يييية مااييية لتيييةف  باالقتصييياد    ،املعيييتةام  الشيييامل 
 .التناية املعتةامة

االجتاا ب   ى أن  األداة بامتياز الت تعاح بإ ادة توزي  أف ل ل اوارد العام ننر  حت اإلنفاق ي ذلحك
 3.فقراات األكثر املتاحة ل اجتا   خاصة املوارد الت تعود بالفائةة   ى الفئ

  ى التقةم الذي حيرزه الأ ة يف  ذلح االجتاا ب بني الأ ةان  يتوق العام  اإلنفاق ت   مفاوم كاا 
االجتاا ب   ى أن   نفاق حكومب من  العام اإلنفاق صنة ق النقة الة   يُعرَّف   ،أ لويات التناية االجتاا ية

 . الصقةامليةانية   ى اتااية االجتاا ية  التع يع 

                                       
: ، ن ن9090، دار التع يع اجلامعب، االسكنةرية، اإلسالميقتصادية بين االقتصاد الو عي و الموارد اال صيدور ا في تاصالسياسة المالية و فا اة حماة راشة   ب،  1

962-962. 
2
 Elizebeth A, Lilian a carrillo R, Social Puplic in the countries that compris the Andean Community (CAN), 

socio economic environmental policies and évolution,  january 2017, pp : 311-312. 
3
 Fernando chevara M, Noel josé C , Calidad de Vida Y Gasto Publico Social en Colombo : Analisis por 

Departamontos : 1993-2000,Semestre Economico, Volume 19, N°26 ,Madellin, Colombia, enero-junio,2010, 
p :59 
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 ل  تاحةالنعان من خ لوى ممكن من الرفاه اا ب  حت حتقيق أ  ى معتالجتا العام اإلنفاق ياةف 
سياا ااةمات الت هتةف  حت تعايااا خعة التناية الجتاا ية اجليةة،   الاتصول   ى ااةمات  اتااية ا

 القة   ابية  هامة بشدن نو ية حياة االجتاا ب   ى العام  ا أن حيافظ اإلنفاق    .9020عتةامة لعام امل
 .جماو ة سكانية معينة

 م اإلنفاق العام االجتماعيالتطور النظري لمفهو : المطلب الثاني
 : الذي مت في  التعرق ل عناصر التالية

 امالعيييي فييييي  اإلنفيييياق  ييييا) الك ييييية الكينةييييية ميكيييين أن يعيييياع اإلنفيييياق العييييام  فقييييا ل ننرييييية : النظريةةةةة الكينزيةةةةة -أوالا 
االسييتاالكب العييام ميين احملتاييل أن  اإلنفيياقالةيييادة يف بصييورة   ابييية يف الناييو االقتصييادي، حيييث أن  (االجتاييا ب

العيييام   يييى الع يييا  اإلنفييياق االسيييتثاار مييين خيييالل تيييدثري م يييا    األربييياح    تقيييود  حت الةييييادة يف حجيييع التوويييي 
 .العام اإلنفاقى قياة م ا   اة   ،  هذا األخري يعتاإلنتانالك ب الذي حيفة   ى زيادة 

املعارضييييون لوجايييية الننيييير الكينةييييية أن اإلنفيييياق االسييييتاالكب اتكييييومب يييييؤدي  حت مةامحيييية  يف املقابييييل يييييرى 
 .يق ل من تراكع رأن املال يف األجل العويل  االستثاار ااان،  من مث يعيق الناو االقتصادي يف األجل القصري 

الناييوذن الكينييةي حبعييا  أيعيية النيير ف االقتصييادية العاميية، ففييب فييرتات عت يي   أيعيية العياسيية املالييية يف   
بعياسية ماليية توسيعية لةييادة الع يا الك يب يف االقتصياد،  بالتيا  يةيية النيياتج الركيود االقتصيادي ينأ يب االضيعالت 

  املةيية مين العاالية العام تيؤدي  حت زييادات متتاليية يف فيرن العايل  توويي اإلنفاقألن الةيادات يف  اإلمجا احمل ب 
يييؤدي  حت زيييادة  سيياام  ااييان،  هييذا  ميين شييدن  ااييةمات الالزميية ميين قأييل القعييات العييام  القعييات  العيي    إلنتييان
 .اإلمجا ااان يف الناتج احمل ب   ت العام القعا 

النايييييو تيييييرى الننريييييية االقتصيييييادية الكينةيييييية، أن هنييييياك أنوا يييييا  ت فييييية مييييين اإلنفييييياق العيييييام تعييييياع   ابييييييا يف   
ميكين أن تعياع بصيورة   ابيية يف النايو  األخيرىح  النفقات االستاالكية ذات العأيعية اجلاريية هيب   االقتصادي، 

ر يييا ييييةاحع االسيييتثاار االقتصييادي مييين خيييالل تيييدثري م يييا فة اإلنفييياق   يييى الع ييا الك يييب، غيييري أن اإلنفييياق العيييام 
تناير   امليال يف األجيل العوييل،  رأنري كايا  فين تيراكع ااان،  بالتا  يوهن الناو االقتصادي يف األجل القصي
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 اإلقيييراضماليييية ييييتع متوي ايييا مييين مصيييادر  تيييرتأال املوازنيييات العامييية بعجيييوزات املةامحييية ل قعيييات اايييان السيييياا حينايييا
 1.ترتأال أي ا  تتدثر بدسعار الفائةة اتقيقب احمل ب الت
 نفياق  يام غيري منيتج،  يفيرتض أن    يام منيتج،  ق نفيا: العيام  حت نيو ني  اإلنفياقيصين  اليأعن   م  ذلح
العييام غييري املنييتج يكييون تييدثريه غييرب  اإلنفيياققتصييادي، بيناييا يكييون تييدثريه مأاشييرا   ييى الناييو االاملنييتج  اإلنفيياق العييام

 2.مأاشر   ى الناو االقتصادي، أ  ال يكون ل  تدثري   ا    ى الناو االقتصادي
 اإلنفياقه الننرية   ى أن  يف املراحل املأكرة من الناو االقتصادي ينأ ب تشيجي  تؤكة هذ: سجريفاية منظر -ثانياا 

 خفاقييات يف   ننييام العييوق ال يعييتعي   جنيياز كييل الووييائ  االقتصييادية لوجييود قصييور ذايت  قتصيياد، ألنالعييام يف اال
 الييةة أ جي  اإلخفاقيات تصقيح معار االقتصاد  س  ننام العوق،  بالتا  فالعياسة املالية تكون ضر رية لتوجي  

العوق يف اجملاالت الت يعجة فياا،   ى أن  من املاع  دراك حقيقة أن اتجع األمثل ل قعات العام هيب معيدلة فنيية 
 .يفعر ذلح بعوامل متعةدة  أكثر مناا مذهأية 

ييادة اإلنفياق يشري ماسجري   حت أن هناك ثالثة  وامل رئيعية يف الة ل النامية تعاهع يف ال ي ال باجتياه ز   
العييري ، ال يي و  اجملتاعييية احمل ييية   ييى اتكوميية ل قيييام   هييب الناييو العييكاين ( باسييتأعاد الت ييريات يف األسييعار)العييام 

 االجتاا يييةااييةمات   الصييقة   ة يف جانييا التع يييع ااييةمات األساسييي  تييوفري العيي     و بعاييل   ييا  لتيية يع النايي
كييل . املنادييية بننييام  يياملب جةييية الصيييقات العاملييية   ييية   هييج األضييواء ، أثيير احملاكييات الة لاالجتاييا بال يياان   

 .العام اإلنفاقبالتا  يةية   ت ح تنعك  أثارها يف زيادة الع ا   ى اتاجات العامة 
العييام هييو نتيجيية  أيعييية ل ناييو االقتصييادي فاييو يننيير  حت  اإلنفيياقيييرى فيياجنر أن الناييو يف : قةةانوا فةةاجنر -ثالثةةاا 

لعام كات ري تفعريي يعتجيا بشكل   ا  ل ناو االقتصادي،  ذ أن مثة  القة   ابيية بيني اإلنفياق العيام اإلنفاق ا
 . هب  القة سأأية  حيةة االجتاه تنقةر من اإلنفاق العام  حت الناو االقتصادي ،الةخل  

ام بيالناو االقتصيادي العي اإلنفياقبةراسة  القية  2252قة توصل فاجنر  حت هذه النتيجة حيناا قام يف  ام   
هيب مسية أن زيادة اإلنفياق العيام   حيث  جة أن هناك حصة متةايةة من اإلنفاق العام،  ،لعةد من الأ ةان الصنا ية

بالتا  صاغ قانون  الشاري يف أن اإلنفاق العيام يةيية ك ايا زاد النياتج أ  اليةخل   حتاية القتصاديات الة ل النامية، 

                                       
، جم ة الةراسات ثر اإلنفاق االجتماعي على النمو االقتصادي في اليمن، تحليل العالقة التوازنية طويلة األجل باستادام منهج التكامل المشتركمحة اتا ري، أحماة أ 1

 .922-920: ، ن ن9026، ديعارب 70االجتاا ية، العةد 
 .929: ن ، نفسه المرجع 2
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حعيا هنريكعيون   1.إلنفاق اتكومب تكيون بنعيأة أكيرب مين الةييادة يف النايو االقتصياديدة يف الكن الةيا  ل فرد، 
سيييييةية  يييير ر الوقييييا نتيجيييية ل ناييييو ال تقيييياد ذلييييح  هييييو بييييدن د ر الة ليييية   فيييياجنر ثييييالع أسييييأافييييإن لييييةى  2222

قعيات اايان، التصيني  فاألنشيعة العامية تعية بيةيال ألنشيعة ال  بعا ية التقةيث  يتع ق العأا األ ل  .االقتصادي
أميا  ،القانونيية  اإلداريية العيام، با تأيار أن هنياك املةيية مين الع يا   يى اايةمات   حت اإلنفياقبالتا  سيؤدي ذليح   

بالتييا  سيتةية ميي  الةيييادة   االجتاا يية متتيياز باملر نيية بالنعيأة ل ييةخل   ةمات الثقافييية أن اايي العيأا الثيياين فيعيةى  حت
يتع يا مين القعيات العيام فاجنر أن القعات اايان غيري فعيال يف تيوفري بعين العي   يف الةخل القومب، حيث يعترب 

امليوان    املعيارات    دارة االحتكيار   يى سيأيل املثيال   متويل مشياري   اسيعة النعياق لت أيية االحتياجيات التكنولوجيية 
 2.حكرا   ى الة لة األخريةالعكح اتةيةية حبيث  ا أن تكون هذه   

فيإن  ، مي  ذليح. تعيةز النايو االقتصيادي عيامننريية النايو  ايا  ذا كانيا زييادة اإلنفياق ال سؤال أساسب يف  
  يى التع ييع  الر ايية الصيقية مين شيدن  أن يرفيي  العيام ، فيإن اإلنفياق مين ناحيية أخيرى. جريأيية غيري حامسيةاألدلية الت

العيرق  االتصياالت مين شيدن  أن يعيةز    ى الأنيية التقتيية مثيل لعامفإن اإلنفاق ا ، ال ة   ى ذلح.  نتاجية العال
 . الذي بة ره يعةز الناو االقتصادي ،أي اا معةل االستثاار احمل ب ااان

 العامة  الأقوع االتصاالت  ننام التقتية  الأنية  الةفات  الصقة التع يع جمال يف اإلنتاجب اإلنفاق يةية
 تؤكة. ل كينة اجلةيةة الناو ننريات اتجة هذه تة ع. تصاداالق يف احملتال الناتج حيفة  بالتا  الة ل  نتاجية من

 فرن زيادة يف تعاهع اإلنتاجية القعا ات يف اتكومب اإلنفاق من العالية املعتويات أن الكينةية الننر  جاة
 د ر كينة ننر  جاة تة ع كاا ذلح،  ن ف ال. االقتصادي الناو زيادة  بالتا  ، االستثاار  الرحبية العال

 الر اية   ى اإلنفاق مثل املنتج غري اإلنفاق فإن ،ذلح  م . الة رية التق أات خالل االقتصاد استقرار يف تكومةا
 .االقتصادي الناو يؤخر االجتاا ية
كل من االقتصاديني  صانعب العياسات بالناو االقتصادي با تأاره أحة أهع مؤشرات معتوى  ريق  

 .يادة معتوى الةخل هو الشاغل الرئيعب ل عياسات العامةفإن ز  ،لذلح. الرفاهية يف أي ب ة

                                       
1 Kouakou Bérenger kouassi, Public Spending and Economic Grouth in Developing Countries : a Synthesis, 

Financial Market Institutions and Risks, Volume2 , issue 2, 2018, p :24.     
2
 Salah said Masan, testing keynesian versus Wagner hypothesis on the linkage between government spending  

and economic growth in Oman ,proceeding of the Fourth  Asia pacific conference on global business, 

economics finance and social science (AP15 Malaysia conference), malaysia,7-9 August 2015, pp :08.09 
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 الةراسات يف األدبيات اهلائ ة ذات الص ة حول حمةدات الناو االقتصادي قة درسا بشكل شائ  آثار
 ،العوامل االقتصادية مثل رأن املال  العاالة،  التناية املالية،  االستثاار،  اإلنتاجية،  معتوى تكنولوجيا اإلنتان

يف جماالت الصقة  التع يع لعامة تدخذ مناذن الناو الةاخ ب بعني اال تأار النفقات ا .ح ما  حت ذل ،جارة الت
تعتنة أصول مناذن الناو الةاخ ب  حت .  ال اان االجتاا ب  ح  يف جماالت الةفات أثناء منذجة منو الأ ةان

حتةية الناو (. 2222) ريأي و ( 2220) بار   2252 جر مسان  (2255) لوكان ( 2256)دراسات ر مر 
االقتصادي   ى أن  يع  أن اتكومة ميكن أن تؤثر   ى معةل الناو االقتصادي من خالل تعأيق سياسات 

امليةانية ت ريات   تؤثر اتكومة   ى الناو  ويل األجل بفرض ال رائا  اإلنفاق  ، عىن آخر. االقتصاد الك ب
ةاخ ب   ى د ر رأن املال الأشري كاقرك رئيعب ل ناو االقتصادي الذي ، فقة ركةت مناذن الناو ال م  ذلح

 1.يوج  النفقات العامة لالستثاار يف رصية رأن املال الأشري
 ن اجلا  بني اإلنفاق   ى رأن املال الأشري ماع أي اا يف مناذن الناو الةاخ ية حيث توجة  القات 

التع يع  الصقة  اتااية االجتاا ية  ال اان االجتاا ب    ىاإلنفاق  مثلاإلنفاق العام مااة  مأاشرة بني 
يعترب التع يع من أهع العوامل الت تعاهع يف الناو االقتصادي املعتةام  القةرة التنافعية .  الناو االقتصادي

لكفاءة التع يع يف الناو االقتصادي من خالل زيادة معتويات ااإلنفاق   ى عاهع يمن املتوق  أن  ،لذلح. ل ة ل
لنفقات الصقية هلا معامهات متعةدة يف الناو االقتصادي   ى املةى القصري  املةى كذلح ا اإلنتاجية لألفراد  

يصأح العاال األصقاء أكثر  نتاجية بيناا يصأح العاال املرضى أقل  نتاجية  ميي ون  حت الت يا يف . العويل
العاال احملتا ون  ،ميكن أن يؤثر األ فال األصقاء ، ال ة   ى ذلح .مكان العال أ  العال بشكل غري فعال

 .  ى معارات الةخل يف الأ ةانالتدثري  ،يف املعتقأل
  لكن يف الةراسات التجريأية االقتصادي الناو   ىالعام  اإلنفاق تدثري يف  اس  نعاق   ى التققيق مت  
ثريه سالأا أ  يكون تد( االجتاا ب اإلنفاق) العام اإلنفاقفأعن الةراسات بينا أن األثر  .حامسة غري النتائج
  الناوالعام  اإلنفاق بني العالقة حت يل حما لتااا يف   Hsieh and Lai (2222) خالل من ذلح  فعر ضئيال

الصنا ية   الأ ةان الةمن  رب كأري بشكل ستخت   العالقة هذه بدن  جادلوا. العأ  جماو ة د ل يف االقتصادي

                                       
1 Ozlem Alper and Mehmet Demiral, Public Social Expenditures and Economic Growth : Evidence from 

Selected OECD Countries, Research in World Economy, Vol7, N°2, 2016, p :44. 
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 ل فرد الناتج يةية أن ميكن( اإلنفاق االجتاا ب)العام  اإلنفاق أن   ى ثابا دليل يوجة ال  أن   جة ا. الكربى
 .1دراستاع يف املشاولة الأ ةان يف

يف دراسيت  لتيدثري حجيع اإلنفياق العيام   يى النايو االقتصيادي  9029سينة  Yongjinكذلح ما أكةه ييوجنني 
  الناييييوالعييييام  ل نفيييياق املتأييياين التييييدثري أن تأييييني  9006-2226 د ليييية نامييييية خيييالل الفييييرتة 15 قةميييية د لييية مت 29يف 

 ضييار تييدثريالعييام  اإلنفيياق تجييع كييان ،ذلييح   ييى  ييال ة .لناميييةا  الأ ييةان املتقةميية الأ ييةان بييني موجييود االقتصييادي
 يال ة  الناميية الأ يةان يف ل  ايية ثابتية النتيائج هيذه  كانيا الأعالية معيةل ارتفات  حت أدى ألن  االقتصادي الناو   ى

اتكومية   يى النايو االقتصيادي يف الأ يةان الناميية أ  يى خباي   يؤكة الناوذن أن التدثري النعيب تجع  ،  ى ذلح
ال ييرض ااخيير ميين هييذه الةراسيية هييو تقييةير تييدثري حجييع اتكوميية   ييى معييةل . مييرات تقريأاييا منيي  يف الأ ييةان املتقةميية
ألدليية ميين نتييائج االحنييةار أن حجييع اتكوميية األكييرب يييرتأال بارتفييات معييةل تنايير ا. الأعاليية يف جماييو تني ميين الأ ييةان

تشري هذه الةراسة  حت أن صيانعب العياسيات حباجية  حت الننير يف معيتويات  .الأعالة يف كال اجملاو تني من الأ ةان
تأاينيا    2.قتصيادياملعيتوى اال   أنوات  ت فة من العياسات املالية لتقعني الناو االقتصيادي ا تاياداا   يى الأ ية

   يى ضيئيل سي يب تيدثري هليا االقتصيادية اايةمات   يى  املتكيررة الرأمساليية النفقيات أن   جية Nworji النتيائج أي يا
   يييى املتكيييررة  النفقيييات االجتاا يييية اايييةمات   يييى  املتكيييررة الرأمساليييية النفقيييات أن حيييني يف ،االقتصيييادي النايييو

  Folster  Henrekson  كيذلح أثأيا   3،نيجريييا يف االقتصيادي بيالناو   يا  بشيكل مرتأعية كانيا التقيويالت

 اإلنفييييياقالعالقييييية بيييييني   هيييييذا يف دراسييييية اختيييييربت النايييييو االقتصيييييادي   االجتايييييا ب  اإلنفييييياقة بيييييني العالقييييية العييييي أي
 خ ييي  أن  2227-2220ل فيييرتة  OECDد لييية مييين منناييية التعييا ن االقتصيييادي  92يالنايييو االقتصييياد ليي  االجتاييا ب 

 آثيار يف بيالتققيق( 9002)  ك كيش سعة قام كاا  4،االجتاا ب يؤثر س أا   ى الناو االقتصادي اإلنفاقدة يف زيا
 اإلنفيياق آثييار الةراسيية ح  ييا .9002  ييام حيي  2269  ييام ميين لأنييان يف االقتصييادي الناييو   ييى القعييا ب اإلنفيياق
 أن  حت  خ صيييوا .االقتصيييادي النايييو   يييى ةالععيييكري  النفقيييات الةرا يييية  النفقيييات الصيييقب  اإلنفييياق التع ييييع   يييى

 . العويل القصري املةى   ى ،الناو   ى   ا  تدثري هلا التع ياية النفقات
                                       

1
 Heseish E and K,S, Lai, Government Spending and Economic growth :the G-7 Experience, Applied conomics, 

26(5) , 1994, p :542. 
2

 Sa Yongjin, Government size, Economic Growth and Unemployment : Evidence from Advanced and 

Developing Economy Countries (A Time Séries Analysis 1996-2006), International Review of public 

Administration 16(2),2011,p :95. 
3 Nworji et al, Effect of Public Expenditure on Economic Growth in Nigeria : A Disaggrecated Time Series 

Analysis International Journal of Management Sciences and Business Research, ,V ol1, Issue7, 2012, p :10. 
4
 Folster S, Henrekson M, Growth Effects of Government Expenditure Taxation in Riche Countries, European 

Economic  Review, Vol45, N°08,  p :15. 
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  ب  . العويل املةى   ى الناو   ى س أاا  تؤثر  الصقية الععكرية النفقات أن النتائج أفادت كاا
-2227االقتصادي لة ل جم   التعا ن اا يجب العام ل قعا ات املخت فة   ى الناو  اإلنفاقدرن اثر   آخر ن

 ان  ويلالع األجلكان ل  اثر مثارا   ى الناو االقتصادي يف   التع يع  اإلنفاق العام   ى الصقة   جة أن  2227
االجتاا ب   اإلنفاق أنمارك  أكةهما   هو ،مما يةاحع االستثاار ااان العام اإلنفاقهناك زيادة يف حجع 

يؤثر بشكل مأاشر أ  غري مأاشر   ى كل املةخالت معر فة لتناية الناو  الصقة  ى  اإلنفاقخاصة   
النو ية كاا تتج   حت التقصيل الع اب   فالصقة تؤدي  حت تة ية العاال من الناحية الكاية  ،االقتصادي
ار يةية من  ول الع  الصقة  حتعنين العالقة بني أ   ،شح  حت التقةم التكنولوجب يؤدي بال الذي  اإلبةا ب
املتاحة لالستثاار   األموالنتيجة لذلح فإن زيادة معةالت االدخار  عل املةية من   االدخار الشخصب معةالت 

بتق يل تدثري  9026سنة  Dikeoguفقني قام  1،االقتصادي  هذا بة ره يؤدي  حت الناو يف رأن املال املادي
توجة  القة  وي ة املةى بني  ال ن أالةراسة   أثأتا 9022-2220العام   ى الناو االقتصادي يف نيجرييا  اإلنفاق
العام  ل نفاق توجي  ااا  هذا بعأا ال  خعرية  راثأتكون هناك  أنالناو االقتصادي بل ميكن   العام  اإلنفاق

 2.  ى قعات  اس  انتشار الفعاد   حت القعا ات غري املنتجة 
 ا ب ير ن أن زيادت  حتعن الأيئة العامة يف اجملتا الجتاالعام ا اإلنفاق  ي  ميكن القول أن أنصار   

وي ة األجل   ى الرفاه الت هلا أثار     الةخل ق ل التفا ت غري الصقب يفي  فيقعن من رفاهية اجملتا  
 يرتك النان يعتاة ن  تاا ب يق ل من اتوافة   ى العالاالج العام اإلنفاقأن املعارضون يرى  فقني ،االقتصادي

لي  ل  أثر  اإلنفاقترى الفئة أخرى أن زيادة   هذا يأع  الناو الشامل   اتكومة يف اتصول   ى املعا ةة   ى 
 3.م اون   ى الناو االقتصادي

خاصةا  نةما يكون  ،االجتاا بالعام أن اإلنفاق  جةت  معنع األ اال التجريأية العابقة   ي   ن 
 .جتاا ية أف ل  منو أ  ىيرتأال بنتائج ا ،مصقوباا باتوكاة الرشيةة

اإلنفاق االجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي و اإلعانات و يو ح فاتورة األجور (: 02-01)شكل رقم 
 2018 اإلجمالي

                                       
1
 Mark .p Cannolly, Maeten. J Postma, Health Care as an Investment : Implications for an Era of Ageing  

populations, Journal of medical marketing, Vol 10, N°01, 9020 , pp : 06.07 
2
 Dikeogu et al, Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria, International Journal  of Advanced 

Academic  Research, Social and Management Science, Vol 2, Issue12, D ecember2016, p :36 
3
 Chris Heitzig, U.S State Social Spending and Economics Growth, College of Saint Benedict and Saint Jhon’s, 

2015, p: 06. 
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Source : Atif Saeed Shoudry Frozen fareed, Social Spending for Inclusive Growth in the 

Middle East and Central Asia, International Monetary Fund, 2020, p :02. 

ارن هييذا القعييع اتجييع النعيييب ل نفيياق االجتاييا ب لأ ييةان يف الشييرق األ سييال  مشييال  فريقيييا  أف انعييتان يقيي
ننيييراا ألن منعقييية الشيييرق . مييي  ننيييرائاع العيييامليني( CCA) منعقييية القوقييياز  آسييييا الوسيييعى ( MENAP) باكعيييتان 

فايين  ، ذات دخييل مرتفيي  ، أسييواقاا صييا ةة ،اقتصييادات منخف يية الييةخل ت ييع( MCD)األ سييال  آسيييا الوسييعى 
ييا ملعييتويات اإلنفيياق االجتاييا ب. ناعاملاييع ضيياان املقارنيية املناسييأة بييي  ،ننييراا ألن معييتويات الييةخل تعيية حمييةداا مااا

 ،(LICs)مييييي  الأ يييييةان األخيييييرى منخف ييييية اليييييةخل  MENAPفإننيييييا نقيييييارن الأ يييييةان منخف ييييية اليييييةخل يف منعقييييية 
 كيذلح التقيييع ( EM-MENAP)سواق الناشئة يف منعقة الشرق األ سيال  مشيال  فريقييا  أف انعيتان  باكعيتان  األ

  د ل جم   التعا ن اا يجب ذات االقتصادات املتقةمة (. EMs)القعري املشرتك م  األسواق الناشئة األخرى 
. اوماييا منيي  يف أجييةاء أخييرى ميين العيياناإلنفيياق االجتاييا ب يف املنعقيية أقييل  ف،  ييرب الأ ييةان كأييري هنيياك تنييوت

مقارنييية  ،يف املائييية مييين  مجيييا  النييياتج احمل يييب يف املتوسيييال ل نفييياق االجتايييا ب 20.2عصييي  اتكوميييات يف املنعقييية 
مييينخفن  LIC-MENAPاعيييتوى اإلنفييياق االجتايييا ب لأ يييةان ف. يف املائييية 22.9 توسيييال األسيييواق الناشيييئة الأيييال  

٪ مين  مجيا  22مقارنة باملتوسال العاملب ل أ ةان منخف ة اليةخل الأيال   ،٪05بشكل خان، حيث يأ   متوسع  
 .AEs االقتصادات املتقةمة ة ل جم   التعا ن اا يجب تنفق أقل منف. الناتج احمل ب
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حيييث تنفييق  ،كاييا أن الفييارق الفييا ل ننيير أي اييا ميين حيييث نصيييا الفييرد ميين  نفيياق تعييادل القييوة الشييرائية
ميييا  ،  يييى سيييأيل املثيييال ،شيييئة يف منعقييية الشيييرق األ سيييال  مشيييال  فريقييييا  أف انعيييتان  باكعيييتانب يييةان األسيييواق النا

نفقاييا األسييواق الناشييئة تد الر أمريكييب  2.225د الرا أمريكييب   ييى النفقييات االجتاا ييية مقارنيية بييي  2.990متوسييع  
 1.  ى معتوى العان

فالتق يييل الكامييل  -ه هييب جمييرد نقعيية بةاييية  ييةر التدكييية   ييى أن املقارنييات الأعيييعة بييني اليية ل مثييل هييذ
 ن  ، مييي  ذليييح. مليييةى كفايييية اإلنفييياق االجتايييا ب  يييا أن يدخيييذ يف اتعيييأان بعنايييية النييير ف اااصييية بكيييل ب ييية

املعييتويات املنخف يية نعييأياا ل نفيياق االجتاييا ب  ييرب جماو ييات الأ ييةان يف املنعقيية م قوويية  تشييري  حت اتاجيية  حت 
  .قعا ية التصا ةية الحتياجات اإلنفاقمةية من التق يالت ال

 لتقويالت النقةية االجتاا ب خاصة ا اإلنفاقزادت من الت عية يف  22 لوحظ أن جائقة كوفية ما أنغري 
 يف التناية  جنازات  هتةد ضعفاا  األكثر الفئات   ى متناسا غري شكلأثرت ب COVID-19 جائقة يأة  أن 

 فقةان  حت نا املرتأعة اإلغالق  تةابري املعأوقة غري العامة الصقية العوار  ةحال ت  حتأدكاا  .األخرية العقود
 20 األزمة دفعا ،الة   الأنح لتقةيرات  فقاا.  التع ياية الصقية ااةمات  حت الوصول  انقعات الووائ 
 الفقر براثن يف يشونيع ماليني 02 مناا ،الفقر براثن  حت  فريقيا  مشال األ سال الشرق منعقة يف أسرة ماليني
 قعات يف رئيعب بشكل الووائ  يف ااعائر تركةت. النعاء   ى متناسا غري تدثري لألزمة كانكاا  ،  املةق 

 يعقة مما ،الرمسب غري القعات يف النعاء من املةية يعال كاا. النعاء من املةية تووي   حت مييل الذي ااةمات،
 .االجتاا ية اتااية برامج  حت الوصول أ  الأعالة بإ انات املعالأة   ى قةرهتن

 بعأا العادية األ قات يف ح  النعاء   ى املعنني  ر اية األ فال لر اية املتناسا غري العاء تفاقع  قة
 األمامية ااعو  يف اإلناع من أكرب  ةد يوجة كاا.باملرض األسرة أفراد  أصا  املةارن، أغ قا حيث الوباء،
 2.اإلناع من هع الصقيني املانيني من٪ 62  ن ثحي الوباء، ملكافقة

 قأيل كوفييية أ  يى بشيكل مناجييب مين معيتويات ميا 22 حييث قيةر معيتوى الت عيية اإلضييافية جلائقية كوفيية
مين قأيل اجلةائير بنعيأة  باستثناء الأ ةان ذات الةخل املرتف   قة قيةرت نعيأة ت عيية ليربامج التقيويالت النقةيية  22

                                       
1
 Atif Saeed  Shoudry Frozen fareed Social Spending for Inclusive Growth in the Middle East and Central 

Asia, International Monetary Fund, 2020,  pp :7-8. 
2 Ibid, p: 38. 
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، تييدثري الوبيياء م يييون د الر أمريكييب ل تخفييي  ميين األ ضييات الصييقية  االقتصييادية 722 مييا يقيير  ميين  هييو 1.22%
لتعييييوير القعييييات ٪ 22كاكافييييدة ل عييييام ني الصييييقيني،   ٪92 ، مناييييا ل مييييةادات العأييييية 7.2٪حيييييث مت عصييييي  
 .فقريةل تقويالت  حت األسر ال 26٪  ،من اتةمة إل انات الأعالة ٪20مت عصي  حوا  . الصقب بشكل  ام

أبرز حتةٍّ  لي  من قأيل املأال ة بشبء االد اء بدن: االجتماعي في الدول العربيةالعام مميزات اإلنفاق  -رابعاا 
، هو حتةي  دارة اإلنفاق االجتاا ب، الذي يشال ما تنفق  الة ل   ى الصقة  التع يع يواج  الة ل العربية

 هناك مسات . ة،  ال ة   ى نفقات التقا ة  التدمينات االجتاا ية اإل انات املأاشرة  الة ع النقةي لألسر املعوز 
 2:مشرتكة هلذا اإلنفاق ميكن ت خيصاا باايت

امل ر   تون   مصر )تُعترب املأال  املنَفقة مرتفعةا  نةما تُقارن حبجع الناتج احمل ب اإلمجا  يف الة ل العربية  .1
رن عصي  موارد  ضافية هلذا اجلانا من اإلنفاق تُعترب ،  هذا يع  أن ف( األردن  لأنان  سورية مثالا 

  .ضئي ة
يتاياة هذا اإلنفاق بتةين معتوى الكفاءة، خصوصاا   ى صعية الصقة  التع يع،  مها القعا ان ال ذان  .2

 هذه قعا ات ال ع    ادة  حت رقابة  ال توجة . يعتقوذان   ى اتصة األكرب من اإلنفاق االجتاا ب
كذلح يذها اجلانا األكرب من النفقات  حت األجور  الر اتا، .الكفاءة التش ي ية املتع قة نا مؤشرات تقي 

 . ال ُ ص  ل تعوير  الأقث يف حتعني الكفاءة  اتة من اهلةر

فكثري من الة ع . مثة خ ل كأري يف آليات اإلنفاق  االستاةاف، خصوصاا يف برامج اإل انة االجتاا ية .3
معتققي ، بل يذها أحياناا كثرية  حت الفئات غري املقصودة، فة ع س عة مثل ااأة أ   مثالا، ال يصل  حت

احملر قات، مثالا، يع  عصي  د ع أكرب ملن يعتا ح أكثر،  لي  الفقراء،  هع يف األسان املعتاَةفون من 
يذها  حت األغنياء  سياسات الة ع، من كأار املعتا كني لت ح الع عة، ما يع  أن جانأاا ماااا من الة ع

 . لي   حت الفقراء
تُووا  النفقات االجتاا ية أحياناا كثرية ألغراض سياسية، جلاة توزيعاا اجل رايف أ  الةميوغرايف،  ذ  .4

  .تعتاةف أحياناا شراء الوالءات العياسية لألنناة اتاكاة، بصرف الننر  ن ا تأارات الكفاءة
 
 
 

                                       
1
Gentilini and other, Social Protection and Jobs Responses to Covid19: A Real Time Review of Country 

Measures  World bank 18 septembre.2020. p: 6 . 
2 https://carnegie-mec.org/2011/06/17/ar-pub-44678. 
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  م االجتماعيالعا اإلنفاقمحددات : المطلب الثالث
االبتيييةائب، )، اإلنفييياق   يييى التع ييييع االجتايييا ب  حت اإلنفييياق   يييى الصيييقةاإلنفييياق العيييام  حميييةدات تنقعيييع 

، اإلنفياق   يى العيكن، اإلنفياق   يى العايل  التشي يل  ال ياان االجتايا ب باإلضيافة  حت (التع ييع العيا  ،الثانوي
 .التقويالت االجتاا ية

 :( Spending On Health) على الصحة اإلنفاق -أوالا 
القيييةرة  يييل حتعيييني الصيييقة يرتأعيييان باليييةخل   يعيييرف الأنيييح الييية   أن كيييال مييين الصيييقة  :تعريةةةف الصةةةحة .1
كيييذلح مقيييةار النفقيييات  كفاءهتيييا يف الننيييام   التع ييييع يف سييي وك األفيييراد   التع ييييع  بيييالت ريات اليييت حتيييةثاا الثييير ة   

 يؤكيية  1.كأييريالأيئيية  حت حيية    العوامييل اجل رافييية   ةدها املنييا  الييت حييي  مييةى انتشييار األمييراض اتالييية   الصييقب، 
 .التع يع  القةرة   ى حتعني الصقة مرتأعان بالةخل   الأنح الة   أن كال من الصقة 

كتايال صيقة العيالمة   يى أ يا حالية مين ا  OMSالذي  صفت  منناة الصقة العامليية و التعري  أكثر تةا ال ه
 هييذا  عييل كييل الشييعو  تصييل  حت أ  ييى معييتوى  .العجيية  جمييرد اا ييو ميين املييرض  ال .اجتاا يييا   ق يييا   بييةنيا 

 2.ممكن من الصقة
مواجاة املشياكل الصيقية اليت يتعيرض هليا حبييث تتيوفر  ىاملقصود بالصقة هب قةرة الفرد    هناك من يرى أن 

يية  االجتاا يية  هيذا ميا ييوفر  العق   اقة ا ابية من الصقة من اجل اتصول   ى التكامل يف اجلوانيا الأةنيية 
الصييقة هيب الثيير ة األ حت ف3.توازني  ميين خيالل التوفيييق بيني األهييةاف اليت يعييعى  حت حتقيقايال فيرد احملافنية   ييى 

  4.االقتصاد  اجملتا    بناء الصقة .ذلح ألن الصقة اجليةة هب ركيةة الأناء  
و أكثير مين أ ايال  زارة الصيقة ي فيشيال صيقة اجملتاي  ليشيال ميا هي   يتع  أي يا مفايوم الصيقة العامية أ

 دارة   الصيييقة املانيييية   الثقافيييية الصيييقية   العييادات اجملتاعيييية   أي ييا معيييتوى الرفاهيييية االجتاا يييية   معيييتوى التع ييييع 
 5.كل األ اال الت تؤثر يف الصقة الفرد  اجملتا   الكوارع 

ال يأريالييية أن تقيية  ااييةمات الصييقية ال  يعتقيية   ايياء االقتصيياد يف الأ ييةان :التحليةةل االقتصةةادي للصةةحة .2
 ت ييييي   ييييين خيييييةمات األنشيييييعة االقتصيييييادية األخيييييرى  ذ يعترب  يييييا مثيييييل اايييييةمات العيييييوقية األخيييييرى كالنقيييييل 

                                       
 .922: ، ن9029 جانفب، 06جم ة دفاتر العياسية  القانون، العةد  الحم في الصحة في القانوا الجزائري،قنة  رم ان،   1
 .07: ، ن9027العأعة األ حت، دار اا يج ل نشر  التوزي ،  اان،  الصحة والتربية الصحة،  الزم كااش  آخر ن، يوس 2
 .02: ، ن9022، ديعارب صندوق النقد الدوليجم ة التاويل  الصقة،  3

4
  Larry fox , Concept Of Health In Sport, Journal Of The Philosophy Of Sport, new York, 15 mars 2013.p:32. 

 .22: ، ن9026، العأعة األ حت، املنناة العربية ل تناية، القاهرة إدارة المستشفيات والمرافم الصحية، المبادئ األساسية امر  أاد العتييب،  5
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لكن  جاة الننر هذه جةئية ألن ااةمات الصقية ليعا ك اا قاب ة لالحنةار حييث ال   ي  .  خل...التدمني  
 .جةء مناا لقانون العوق

اجلايية املقةميية ل خييةمات (العييرض    )ااةميية الصييقية(ق ااييةمات الصييقية ميين ااةميية املتةا ليية يتكييون سييو 
تتاية هيذه العيوق  ين سيوق اايةمات األخيرى حييث  يادة ميا . سعر ااةمة الصقية )املرين(الع ا    (الصقية

قية املعر ضيية، العأيعيية  أيعيية العييالن املالئييع تالتيي ،  ييةم جتييان  ااييةمات الصيي    تيي   )املييرين( اييل  املعييتا ح 
اااصة  هلذه ااةمة جتعل من ال ر ري  تةخل الة لة لتقال جيةء مين التكيالي ، غييا  توليفية األسيعار العيائةة 

هييذا ك ي  يعيي  أن  ا ييية اعيياذ  القييرار ال تييتع يف بيئيية ميين اليقييني . ميةى تعأريهييا  يين جييودة ااةميية الصييقية املقةميية  
 .  ى احتااالت حة ع  ت   اتاالت الصقية تعتاة   منابتف يالت املعتا ح 

 الطلةبDemand :  يتكيون  الع يا  ،الوقايية  يتكيون الع يا   يى الصيقة مين الع يا   يى العيالن 
 ين  ريييق ااييةمات   األد ييية ميين خيالل العييالن املأاشير يف املنييازل أ    يى العييالن مين خييةمات التشيخي  

هيييذا النيييوت مييين اايييةمات  حت ع يييي  امليييرين مييين   الصيييقية اليييت تقيييةماا املؤسعيييات االستشيييفائية، يايييةف
أميييا الع يييا   يييى الوقايييية فيشيييال اايييةمات الصيييقية املرتأعييية بصيييقة  .امليييرض أ  عفيييي  معاناتييي  مييين األن

هيييو ميييا يع يييق   يييي  اايييةمات الصيييقية الأيئيييية، تيييرتأال هيييذه األخيييرية باتاايييية مييين األميييراض املعةيييية   اجملتاييي  
املؤسعيييات اليييت متييارن نشيييا ات م وثييية   الصيييقب النيياتج  ييين سييي وك األفييراد  اتاايييية ميين التيييةهور  األ بئيية   

 يتعييع الع ييا   ييى الصييقة  جاو يية ميين ااصييائ   هييب أن  ييالأو الصييقة  ت فييون  يين  يياليب  1.ل أيئيية
كيفييية  شييأا اا   أسيياليا العييالن املع وبيية    املنتجييات األخييرى يف كييو ع أقييل معرفيية بعأيعيية ااييةمات املتييوفرة 

االقتصيييادي ملعيييتفية   الثقيييايف   الع يييا   يييى الصيييقة باملعيييتوى االجتايييا ب   ع حييييث تتيييدثر اتاجييية تاجييياهت
 2.ااةمات
 العةةةرض Supply:  يتايييية  يييرض اايييةمات  الصيييقية بكونييي  ييييتع مييين خيييالل منافيييذ حمييية دة تتايييية يف

مث غييا  ال الا باإلحتكيار مين خيالل  مكانيية اليتقكع يف األسيعار ننيرا اصوصيية ااةمية الصيقية،  مين 
حافة الربح بالنعيأة ل اؤسعيات االستشيفائية التابعية ل قعيات العيام ضي   حت هيذا فإني  تتيوفر ليةى العارضيني 

 .)املرين (الت ال تتوفر لةى املعتا ح  مع ومات تتقةد   ى أساساا نو ية ااةمة املانوحة  )األ أاء(

                                       
، العنة 02اية محة ا ر، الوادي، اجلةائر، العةد ، جامعة الشمجلة الدراسات المالية والمحاسبية ،2015-2000تمويل نفقات الصحة في الجزائر للفترة سعيةة ني ،   1

 . 266: ، ن9026، 02
 .222: ، ن2222العأعة األ حت،   يرتاك ل نشر  التوزي ، مصر،  تسويم الادمات الصحية،فوزي شعأان مةكور،  2
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 السةةةةعر Price:  منييييا   يييي  يف ال الييييا    قعييييو ال آليييييةال يتقييييةد سييييعر ااةميييية الصييييقية ميييين خييييالل 
حيييث تتييةخل الة ليية بوضيي   منييا  حت حتقيييق املصيي قة العاميية   ل اؤسعييات اتكومييية الييت ال هتييةف  حت الييربح 
 1.أد   قيود   ى الععر  ذلح بتقةية سق  أ  ى أ

اااصيية،  هييو ي عييب تقيية    هييو  أييارة  يين جماييوت النفقييات الصييقية العاميية  :علةةى الصةةحة اإلنفةةاقتعريةةف .3
املعونيييات العارئييية املخصصييية    ، أنشيييعة الت ذيييية أنشيييعة تننييييع األسيييرة،  العالجيييية،   ةمات الصيييقية الوقايييية ااييي

الصيييقة يتكيييون مييين  العيييام   يييى اإلنفييياقف.الصيييرف الصيييقب  لكنايييا ال تشيييتال تقييية  امليييياه   ل ر ايييية الصيييقية 
 ييا يف  (امليينح ااارجييية  القيير ض   ، )حمل يييةا  املركةييية ( الرأمسييا  ميين امليةانيييات اتكومييية اإلنفيياق  املتكييرر  اإلنفيياق

صييناديق التدمينييات الصييقية العاميية   ، )املنناييات غييري اتكومييية  الة لييية  لييح الترب ييات املقةميية ميين الوكيياالتذ
 2.(أ  اإلجأارية(االجتاا ية   
 (االبتدائي، الثانوي، التعليم العالي) تعليمعلى ال اإلنفاق -ثانياا 

 :(التعليم العاليو  دائي، الثانوياالبت)مفهوم التعليم . 1
املؤسعيات،    ن العنصر الأشري أصل اسرتاتيجب يف تقةم  تعور اجملتاعات  :Education تعريف التعليم 1.1

التع يييع هييو الوسيييي ة   ااةمييية،    التع يييع هييو أسييان هييذا التقييةم  قا ةتيي  الييت تتخ ييل كافيية األنشييعة اإلنتاجييية 
بالتييييا  حتقيييييق مةييييية ميييين التناييييية الأشييييرية   اإلبييييةات   توسييييي  أفيييياق االبتكييييار   ، املناسييييأة لتققيييييق التقييييةم الع اييييب

 4.يتجةأ من حتياجات   معالا اجملتا  الذي اليعال التع يع   ى تناية الفرد  فقا ال   3،االقتصادية  
ةاف ذلييح أنيي   سييي ة يتعييىن ميين خالهلييا فع يييا حتقيييق أهيي   ي ييع   التع يييع بيية ر حمييوري يف العا ييية التناوييية 

  يى التع ييع   يى أني  اسيتثاار  اإلنفياق حت  يننير   ى هيذا األسيان  التناية سواء كانا اقتصادية أ  غري اقتصادية 
 5.ل   وائة مجة  ن   ى معتوى األفراد أ  اجملتاعات ،يف رأمسال الأشري

                                       
 .262: ، نمرجع سبم ذكرهسعيةة ني ،  1
، دراسة ميةانية بوالية باتنة، أ ر حة دكتوراه ل م د يف   وم التعيري، شعأة تعيري املنناات، آليات تحسينهاو  مستوى الادمات الصحية في الجزائر، تقييم  فاء س عاين 2

 .269: ، ن9027/9026جامعة باتنة، 
ة دكتوراه   وم يف   وم تعيري، جامعة ، أ ر حة مقةمة لنيل شااد، االستثمار في تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة االقتصادية ودوره في بناء اقتصاد المعرفةب خ ر نصرية 3

 .902: ن ،9026/9022حعيأة بن بو  ب الش  ، 
4
 Satich kumar and Sajjad Ahmed, Meaning Aims and procces of Education, sol-du-ac-im. 

 .26: ن، 9002/9020، جامعة أ  بكر ب قاية، ت اعان، أ ر حة مقةمة لنيل شاادة دكتوراه   وم يف االقتصاد العائد من التعليم في الجزائر،فيصل بو يأة،  5
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أرقاهيا   ميير نيا الفيرد  التع ييع العيا  قاية اهليرم التع يايب اليت :Higher Education تعريف التعلةيم العةالي 2.1
ماييييارات  الييييية، تعييييا ةه فياييييا بعيييية يف اتصييييول   ييييى  ويفيييية كاييييا متنقيييي  أي ييييا مكانيييية    ذ تكعييييأ  مييييؤهالت 

 1.اجتاا ية مرموقة
التكنولوجيية أ    يةاد املع يع اليت تقيةم   املانيية   كاا يعرف التع ييع العيا    يى أني  كيل أمنيا  التع ييع األكادمييية 

 2.ك يات املع اني  عات، ك ية، املعاهة التكنولوجية يف مؤسعات مثل اجلام
الأقيث يقيةم   بدن  كل منيال ل تكيوين  07-22فقا لقانون    يعرف التع يع العا  يف اجلةائر حعا اجلريةة الرمسية 

 املراكيية  تتكييون مؤسعييات التع يييع العييا  ميين اجلامعييات   بعيية التكييوين املايي  ميين  ييرف مؤسعييات معتاةةييي  مييا
ميةارن ليةى د ائير  زاريية أخيرى   املعاهية ااارجيية  ين اجلامعية كايا ميكين أن تنشيد معاهية   امليةارن    ،اجلامعيية

 3.بتقرير مشرتك م  الوزير املك   ل تع يع العا 
  يى التع ييع   يى أني   اإلنفياقيعيرف  :(االبتدائي، الثانوي والتعلةيم العةالي) على التعليم اإلنفاقتعريف  3.1

مكتأية   الفنيية مين فصيول   تيربات  مال يا   مة لأناء املةارن يف تة يةها باحتياجاهتا املاديية توفري األموال الالز 
العيام ني يف اإلدارة، مميا يعي  أن التع ييع مشير ت مك ي  مادييا يتع يا   غريها،  ضافة  حت دف  مرتأات املع ايني   

يع كقييييق ميييين حقييييوق األفييييراد يف ذلييييح نتيجيييية لتةاييييية الع ييييا   ييييى التع يييي  االسييييتارار يف تييييوفري مصييييادر التاويييييل 
 5. ادة ما يتع التعأري  ن نفقات التع يع كنعأة مئوية من الناتج احمل ب اإلمجا    4اجملتا ،

يشيييال     يييى أ  يييى معيييتوى ل تع ييييع  اإلنفييياق  يييى أنييي   مجيييا  اإلنفييياق   يييى التع ييييع العيييا   يعيييرف أي يييا 
باإلضيافة  .تية ااا اليت تقيةم اايةمات التع يايية أ  املؤسعيات اااصية  الك ييات   ااان   ى اجلامعيات  اإلنفاق
فايو كيل ميا يعأئي  الأ ية مين ميوارد تنفقايا املؤسعيات  6.من قأل املؤسعية التع يايية التع يع    ى الأقث  اإلنفاق حت 

 7.، سواء كانا موارد مادية أ   ينيةحتقيق أهةافاا  التع ياية لتعيري شؤ  ا 

                                       
ديعارب  90، مةاخ ة ضان م تقى الو   حتا  نوان تقنيات التع يع اتةيثة، اجلةائر، التعليم اإللكتروني في التعليم العالي تطبيقاته وتحدياتهتوفيق برغويت  لويةة مععودة،  1

 .http://jilrc.com: متوفر   ى الرابال ،9026
، اجمل ة العراقية ل ع وم 9029-9020، التقةيات  ات ول  املقرتحة مصادر التمويل واإلنفاق الحكومي في قطاع التعليم العالي في العراقبعرن ميالة  هناء   ب القريشب،  2

 .29: ، ن9022االقتصادية، العنة الثانية  شر، العةد اتادي  األربعون، 
 .07: ، ن2222أبريل  2املوافق ل 2222ذي اتجة  ام  92املؤرخة يف  63العنة  ،92 اجلريةة الرمسية، العةد، 05-99م القانوا التوجيهي رق ،2املادة  3
بكر ب قاية، و أ ر حة دكتوراه   وم يف اإلقتصاد، جامعة أب ،9022-2220االقتصادي حالة الجزائر  واالستثمار في رأسمال البشري وأثره على النمحماة موسا ي،  4
 .222: ن، 9022/9027عان، ت ا

5 http://data.oecd.org fr/edu resource/depenses-d-education. 
6http://data.oecd.org/edu   resource/spending-on-tertiary-education spending on tertiary education. 

 .222: ، ن9027/9026يل شاادة دكتوراه يف الع وم ،جامعة أ  بكر ب قاية ت اعان اجلةائر، ، دراسة قياسية، رسالة مقةمة لناقتصاديات التعليم في الجزائرص عة مسية،،  7
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يعية التع ييع القا يةة األسيان  :(التعلةيم العةاليو  التعليم االبتدائي، الثانوي) تعليمالعام على ال اإلنفاقأ مية  .2
 ذ أخييذت معنييع  . ا ييية التقييةم ات يياري  االجتاا ييية   يف   ييةاد العناصيير املشيياركة يف  ا ييية التناييية االقتصييادية 

ام ة  اارات الالزمة جلعيل  سيااماا يف بت ح العا ية التع ياية   خت   مراح  ، فالتع يع ية د القوة العالة ل العان 
النشا ات االقتصادية أكثر جة ى  فعاليية فك ايا ارتيأال التع ييع بت أيية احتياجيات التنايية االقتصيادية مين املايارات 

العييام   ييى التع يييع مؤشييرا حيويييا  اإلنفيياق يعتييرب . أكثيير قيية ة   ييى خةميية اجملتايي املخت فيية أكييرب ك اييا كييان التع يييع 
ن الفيرد امليتع ع االجتاا يية أل  العام أثار كأرية  يف التناية االقتصادية  ل نفاقالة لة االجتاا ب كاا أن لقيان د ر 

ن يف اتييياة االجتاا ييية أكييرب ميين الشييخ  غييري املييتع ع ألدية    ييي  د ر كأييري يكييون د ره أكييرب يف التناييية االقتصييا
 يرتتيا   يى ذليح  وائية تفيوق اتعيابات  ،تنايية اجملتاعيات  ة هناك د را حموريا يؤدي  التع ييع يف التنايية االقتصيادي

هييب ثيير ة اقتصييادية يع أن مؤسعييات التع يي  يييؤدي التع يييع اليية ر حمييوري يف تشييكيل رأن املييال الأشييري   االقتصييادية 
هيييذا   يف الييية ل الناميييية التع ييييع العيييا    االبتيييةائب، الثيييانوي العيييام   يييى التع ييييع  اإلنفييياق يالحيييظ تةايييية  .اجتاا يييية  

ا ذليح الةييادة حييث يتع ي ،مين هيذه األسيأا  الةييادة يف  يةد العيكان  التةاية ل  أسأاب  ف يال  ين ميا  رد أ ياله 
اليو ب بدمهيية    هناك أسأا  أخرى مثيل الةييادة اليةخل القيومب  ،إل اد متع أات العا ية التع ياية العام اإلنفاقيف 

ن الشيخ  امليتع ع حينايا يكيون دخ ي  أكيرب نعيأيا مين اليةخل أل يف زييادة رئيعبالتع يع، لذلح يعة التع يع سأا 
 1.اجلودة مما يعا ة يف اتعات اايارات أمام املعتا كني  ل تع يع أثار كأرية يف اإلنتاجية   الشخ  غري املتع ع، 

لييي  نقييةي يف ميةانيييات اليية ل   أن يكييون حقيقييب   ييى التع يييع  اإلنفيياق يفييرتض أن يكييون التوجيي  لةيييادة 
من مث فإن اتجع الكأيري مليةانييات التع ييع    دخوهلا أ ةان النامية تعاين من حمة دية  تواض  مية، رغع أن أغ ا الالنا

ال ييير رية لعا يييية التع ييييع يعييياهع يف رفييي  أسيييعار املعيييت ةمات  يف بعييين الأ يييةان الناميييية اليييت يصييياحأاا ت يييخع  يييا 
  يا ييتالءم  بشيكل   ايب  يى التع ييع  اإلنفياقف. تعيار ااالذي يقود  حت تراج  معتار يف ت ح العا ية بةل مين   
 ييا ال يييؤدي  حت هييةر يف املييوارد بعييأا  ييةم   يف جميياالت حمييةدة معييأقا   التصييور املعييتقأ ب لعأيعيية هييذا االسييتثاار   

 سيوق العايل  ييتالءمعييق  عيال ملخرجيات التع ييع العيا   يا اليت ميكين أن ييتع  يرب تن  استخةاماا بشكل  قالين 
اليييت أفيييرزت  ويييائ   أ ايييال ييييتع    هيييذا يف ويييل حتيييول اجملتاعيييات حنيييو املعرفييية  2. و كييين أن حيقيييق اهليييةف املع يييمي

                                       
، اجمل ة 9006-2252، دراسة حت ي ية يف كل من االقتصاد األردين  الععودي ملةة االقتصاديو ، العالقة بين اإلنفاق على الصحة والتعليم والنمأمحة حعن اهليت  آخر ن 1

 .02: ، ن9002، 90، العةد 02القتصادية، العنة العراقية ل ع وم ا
 .72: ، ن9022، 27، جم ة ك ية ب ةاد ل ع وم االقتصادية، العةد مسا مة التعليم في عملية اإلنماء االقتصادي في البلداا العربية ادل جمية العة ،  2
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اليت حتتيان  حت ميورد بشيري يتاتي    االتصياالت   أري يف جمال التكنولوجيا املع ومات لكبعأا تعور ا اجنازها  ن بعة
 .  لتكنولوجياور العريعتةريا املعتار ملواكأة الت  ماارات  الية   بتع يع 

بييالعأ  يشييتة   يعتييرب متويييل التع يييع ميين أكثيير الق ييايا جييةال يف اقتصيياديات التع يييع  :مصةةادر تمويةةل التعلةةيم .3
حيتييةم ااييالف  تشييتعل الق ييايا يف حاليية متويييل التع يييع العييا    ييى  جيي  ااصييون  هييةا راجيي  لعييةة   اجلييةل 

 :أسأا  مناا
 ضوء تةاية االهتاام باجلودةارتفات تكالي  التع يع العا  يف :أولها . 
 بني ما هو متاح من موارد ماليية ليةى   املاارات   تع عات اجملتا  املتةايةة ل قصول   ى املعارف  :ثانيها

 .املؤسعة التع ياية
 التع ييع   التجةية، حبكيع ميا تفرضي  املنافعية الة ليية يف جميا  الأقيث     ى الأقث  اإلنفاقتةاية  :ثالثها

 1.يةي حت التا  ن سعب الةؤ  
 ييين  القييانون اليية   أنيي   ييا   ييى اليية ل االلتييةام باسييتخةام أقصييى مواردهييا يف تييوفري التع يييع،  يف حاليية  

ل تييية يع التع ييييع األساسيييب ثيييةم الييية ل بيييإيالء اال تأيييار األ ل ل لةاميييات املأاشيييرة مكانيييا ميييوارد الييية ل حمييية دة ت تييي
كيذلح   يع ل جاي  د ن متيية، كاا  ت تةم بتوفري التع يع الثانوي اجملياين ضاان التع    (  الثانوي املتوسال  االبتةائب )

ميييييوال أن تعيييييتخةم هيييييذه األ   هيييييذا بتخصيييييي  جيييييةء كأيييييري ميييين امليةانيييييية لتاوييييييل التع ييييييع  2.حتعييييني جيييييودة التع ييييييع
مييين النييياتج القيييومب  %06عصيييي  مييياال يقيييل  ييين الة ليييية أنييي   يييا   يييى الييية ل  حييييث تييين  اإل النيييات.بفا  يييية

مجا  من أجل حصول اجلاي    ى تع يع  يادل فعيةم املعيا اة يف متوييل التع ييع ييؤدي  حت تيدثري م يا   حييث اإل
هيؤ الء العيال  إلكايال دراسيتاع غالأيا ميا  نيةها يكيافح   حيصل العال  ذ  املوارد األقل   ى فرن أقل ل تع ييع 

ليذا  يا   يى اجملتاعيات أن تتقايل هيذا . لعيا  حت مرح ية التع ييع االيذها    يفش ون يف  كاال دراسيتاع الثانويية 
 خفييين   عفيييين تكيييالي  الر ايييية الصيييقيةفاالسيييتثاار يف التع ييييع يعايييل   يييى رفييي  معيييةالت التوويييي   .العييياء

تتنييوت مصييادر    3.اقتصييادية   ييى املييةة العويييل     ييي  االسييتثاار يف التع يييع حيقييق فوائيية اجتاا ييية معييةالت اجلرمييية 
 : بي متويل التع يع كاا

                                       
، املؤمتر ااام   شر ل وزراء املعؤ لني  ن التع يع العا   الأقث الع اب يف الو ن العر ، أكادميية العربية ، الوثيقة الرمسيةتمويل التعليم العالي في الوطن العربينور الةين الةقب،  1

 .06: ، ن9007ديعارب  96-99ل ع وم  التكنولوجيا  النقل الأقري، اإلسكنةرية 
2
 www.right –to-education.org/ar/node/59. 

3
 Funding, formulas, and fairness, education law center: http://www.elc _pa.org. 

http://www.elc/
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تعة اتكومات يف معنع الة ل هب املصةر الرئيعب : Government Sources المصادر الحكومية 1.3
متول اتكومات التع يع نةف أن يصأح   ل تاويل التع يع حيث تعاهع اتكومة   رب العةية من الوسائل 

جمتا   بإنشاءجتا ،  ذلح موا نياا قادرين   ى الكعا املادي     ى املعامهة يف التناية االقتصادية ل ا
 1.معارف ضر رية لأناء اجملتا   حيا ون ماارات   أفراده مثقفني 

أنناتاييييييا   اخت فييييييا مصييييييادر التاويييييييل حعييييييا  أيعيييييية اتكومييييييات  :مصةةةةةةادر أخةةةةةةرى لتمويةةةةةةل التعلةةةةةةيم 2.3
 : خل  ميكن  مجا  مصادر التاويل األخرى كاأليت...االقتصادية

كنعييأة ميين ضييرائا الييةخل   :Education taxes and fees ليمالرسةةوم الااصةةة بةةالتعو الضةةرائب  1.2.3
 .رسوم العيارات  ضريأة التع يع اجلامعب  ضريأة األراضب   

املؤسعييات التع ياييية ميين أجييل   الييت حتصييل   ياييا اتكومييات أ  ااارجييية   الةاخ ييية : Loans القةةروض 2.2.3
 .  قامة مشاري  تع ياية أ  تعوير مشاري  قائاة

 يع  متويل التع يع من خالل املصادر اااصة أي ما توفره :  Private  Sources ر الااصةالمصاد 3.2.3
مثل الرسوم الت يةفعاا األها  بشكل رمةي أ    ،جاات خاصة معينة من موارد ل اؤسعات التع ياية اااصة

املةفو ة من قأل أسر  اخل،  ضافة  حت أقعا  التع يع...مثن الكتا  رسوم االمتقانات   كامل، رسوم التعجيل 
التةريا املا  الت تعةها   برامج التع يع  التجارية يف  كاا تعاهع أحيانا بعن املؤسعات الصنا ية   ،الع أة

 .املؤسعة التع ياية

مقابل دراستاع  ة ل بفرض رسوم دراسية   ى الع أةقاما بعن ال: Study  Fees الرسوم الدراسية 4.2.3
ا مسة مشرتكة يف معنع الأ ةان حيث أن ننام قبننام اسرتداد التك فة،  أصأهو ما يعرف   يف اجلامعة 

من  مجا   يرادات اجلامعات يف العنوات األخرية يف معنع الة ل  %70الرسوم قادر   ى تولية ما يصل  حت 
 .املتقةمة
لعةية من ا ض العالبية ذات شعأية كأرية يف أصأقا القر  :Student  Loans القروض الطالبية 5.2.3

مناا معةالت  .لتاويل التع يع ترتأال أي ا بنقا  ضع  معينة كآليةالأ ةان   ى الرغع من أن هذه القر ض  
يف العنوات األخري يف كل من الصني  تايالنة حيث ن يكن موجودا يف  االية مت تقة  هذه ، اسرتداد سيئة

                                       
، رسالة ماجعتري صين تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي وأوجه اإلفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطينيلينا زياد صأيح    يان  أة اهلل حو ،   1

 .22: ، ن9007ية استكااال ملتع أات درجة املاجعتري، ك ية الرتبية جبامعة اإلسالمية، غةة، مقةمة لقعع أصول الرتب
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موجودا فياا نةف زيادة معةالت اسرتداد مأال   مت تنشيع  يف الأ ةان األخرى الت كان   األخريةالعنوات 
املا كة   بالةخل املعتار مثل أسرتاليا  حت قر ض تةار  القر ض  مت ت ري العةية من  صةارات هات القر ض، 
تةيرها ةيرها اتكومة خبعال قر ض مصرفية فقني قاما اهلنة باستأةال  ععات القر ض الت ت. املتقةة

 1.ل  ريقة هب  ل اء متويل من قأل الة لة من  ائةاهتا ال ريأية  غري ال ريأيةالأنوك حيث ترى أن أف 
هييب  أييارة  يين  :Local And International Donations الدوليةةةو الهبةةات المحليةةة و التبرعةةات  6.2.3

 هيييذه  اهليئيييات الة ليييية يف مييييةان التع ييييع   االجتاا يييية   اجملايييودات اليييت تأيييذهلا املؤسعيييات  اجلاعييييات اارييييية 
الصييني أ  تقييةم ل جامعيية مأاشييرة     انة نيعيييااتييال يف اليابييان و كاييا  هيي. اجملاييودات  مييا تقييةم ل عالييا مأاشييرة
 . ن  ريق معا ةات مالية ل جامعة

التاويل الذايت جلدت الكثري من الة ل األ ر بية  حت أس و   :Self  Resources المصادر الذاتية 7.2.3
الت تعىن قيام اجلامعة  اارسة بعن النشا ات امل افة  حت   معة املنتجة  ذلح ضان   ار أس و  اجلا

ماااهتا األساسية لقاء حتقيق بعن املوارد املالية الت تعةز من موازنة اجلامعة نفعاا يف حتعن من معتوى 
  :املةرسني العام ني فياا  هناك جماو ة من األساليا تعتخةماا اجلامعات نذكر مناا

 فيرن جةييةة ل ع أية تعتاة فكيرة الك ييات املعيائية   يى تيوفري (:التعليم الموازي)المسائية  الدراسات -
 .  تعذر   ياع اتصول   ياا يف الةراسة صأاحية مقابل أجور ،ت ح الفرن من أ اار مأكرة الذين فاتتاع

العربيية   ت العامليية تعترب خةمة اجملتا  من  وائ  اجلامعة،  قة جلدت كثري من اجلامعيا :خدمة المجتمع -
 :األساليا الت استخةمتاا اجلامعات اةمة اجملتا  ما ي ب  فان الوسائل  ، حت تقة  خةمات مقابل مرد د ما 

  حيييث تقييوم اجلامعييات بفييتح د رات  ييةة مناسييأة لةيييادة خييربة الكييوادر : التةةدريبو التعلةةيم المسةةتمر
 .العام ة يف مؤسعات حقل العال

 شيير ا كثييريا ميين اليية ل  ييةدا ميين القييوانني أتاحييا (: المكاتةةب االستشةةارية) االستشةةارات العلميةةة
. فياييا الك يييات  مكانييية اسييتقةاع مكاتييا استشييارية حعييا التخصصييات الييت تتعامييل نييا ت ييح الك يييات

الشييركات يف  ت يي  الق ييايا الييت   األفييراد   املشييورة ل يية ائر   تقيية  ااييربة "  تقييوم هييذه املكاتييا   ييى أسييان
فييق صييي ة متفييق   ح اجلاييات،  حييل مشيياك اا ذات الصيي ة باختصاصييات ك ييية معنييية، مقابييل أجييور هتييع ت يي
 . قود أ ةت هلذا العرض    ياا 

                                       
1
 Jandhayla tilak, Global Trend in funding higher Education , International journal of higher, Vol 11, n1, 

march 2015, p: 2. 
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 تقييوم بأييي    كثييري ميين اجلامعييات تقييوم بعيين ك ياهتييا بنشييا ات  نتاجييية  ت فيية : النشةةاطات اإلنتاجيةةة
 1.م االستفادة من ت ح املوارد املالية يف تعةية اجلا  ت ح النشا ات 

 :السكنعلى  اإلنفاق -ثالثاا 
ت ييري ميين كونيي     كأييرياا،  الييذي ميير  راحييل  ت فيية تعييورا العييكنشيياة مفاييوم : Housing مفهةةوم السةةكن .1

ا،   ى النقو التا   2:مفاوماا بعيعاا  حت حة ما  حت مفاوم أكثر تعقيةا
 ادي الذي أقيع من اجلةران يشري  حت املعكن الذي يعيش في  النان، أ  املأىن امل :المفهوم الضيم

 .  العق
 يت ان املفاوم ال يق  لكن  يشال أي اا خةمات املعا ةة، الت حتفة النان   ى  :المفهوم الواسع

 .العيش يف املنةل باستقرار
كان أ  الييربامج ذات الصيي ة يف   ييى تعييوير اإلسيي اإلنفيياق   ييى أنيي يعييرف و: علةةى السةةكن اإلنفةةاقمفهةةوم  .2

  تعةييية العييكنيةخييةمات اجملاعييات    شييؤ نارة تشييال النفقييات اجلارييية يف  د  قائايية   ييى الييربامج الة امليةانيييننييع 
 زالية العشيوائيات يف تشال أي ا   تننيااا   تعوير معايري العكن   تقييااا   رصةها   أنشعة اجملاعات العكنية 

 3.اقتناء األراضب الالزمة لأناء املعاكن    ار توفري العكن 
، تنايية اجملتاي  اإلسيكانتعيوير : من التقعياات التاليية    ى أن  يتدل  العكن   ى اقاإلنفكذلح يعرف 

بدسييعار   فاإلنفيياق   ييى العييكن  4.املرافييق احملتاعييية  التعييوير   الأقييث    سييكانالشييوارت    نييارة ،*املييياه   مييةادات
 5.االقتصاد  استثاار ماع يف بنية التقتية ل اجتا  و همعقولة 

كانيا بعيأا أزمية الرهيون  ا  كو  9002-9005لعكن بعة األزمة االقتصادية العاملية ت ري اأمهية م زادت قة 
جت يا املشياكل املتع قية .العقارية يف األسان،  من هنا برز د ر الة لة يف متويل الربامج العكنية  باملوازاة مي  األزمية 

ليييذلح  بالتقةيييية سييينة  ،كان  اميييةسياسيييات  سيييا بالعيييكن  باإلسيييكان خاصييية بالنعيييأة ل أ يييةان اليييت ن ت ييي  يومييي

                                       
 .279: ، نمرجع سبم ذكرهص عة مسية،   1

2
 G. Sheibani, T.Havard, Housing Concept, Problem  and Polices, Research Institute for Building and Human 

Environment, University of Salford,  pp : 404-405. 
 .92: ، ن9022سكوا، بري ت ، األمع املتقةة، اال إطار رصد النفقات االجتماعية في الدول العربية أداة لدعم الميزنة وإصالح السياسة المالية 3

4 Ec.europa.eu 
  .امةادات املياه  عىن توفري املياه لألسر  الشركات  لي  أنناة الصرف الصقب الت مت تصنيفاا يف قعع محاية الأيئة*

5   General Gouvernement Expenditure by function, National Account at a glance, 2014, p:90. 
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تنا ليييا ال جنييية االقتصيييادية أل ر بيييا التابعييية ملنناييية األميييع املتقيييةة مشييياكل اإلسيييكان يف الأ يييةان االنتقاليييية  9002
 :املنتشرة يف أ ر با الوسعى  الشرقية،  قة خ صا ال جنة  حت ما ي ب

 هلييذا .   د ر الة لية يف جمييال اإلسيكانن يكين اال تاياد املتةاييية   يى قييوى العيوق كافيييا ل تعيوين  ين تراجيي
 ال أن . املعت يعفة   يى معيتوى اإلسيكان ت أيية مالئاية جملاو ياتالعأا، غالأا ما ال تتع ت أية حاجات الفقراء  ا

كاييا . تييوفر املعيياكن الييت ميكيين ل جاييي  حتاييل تك فتاييا أساسييب لصييقة الفييرد،  لتققيييق جمتايي  متااسييح اجتاا يييا
ة العام ية اإلنتاجية االقتصادية، فاملعاكن الت تكون  تنا ل اجلاي  شر  معأق لتنقل الي أن   امل أساسب لتققيق
 بعيةما أدركيا الأ يةان هيذه . سياسيية تيؤدي  حت  نشياء الشيركات  اسيتقةاع فيرن العايل  جيةء ال يتجيةأ مين بيئية

 بعريقة فعالة  فا  ة،  يأقيى  اتقيقة، سعا  حت   اد سأل تعاح حبل مشاكل اإلسكان الت يعانياا األكثر  وزا
 1.تدمني املعاكن االجتاا ية أداة أساسية من أجل حتقيق هذا اهلةف

  يييى اإلسيييكان مييين قأيييل اتكومييية مييين األمهيييية  يييا كيييان خاصييية بكيييون اإلسيييكان ق يييية  اإلنفييياقليييذلح فيييإن 
 .ان الناميةأساسية من ق ايا األحياء الفقرية الت تتكاثر   ى حة د املةن سريعة الناو يف الأ ة

 ن  أيعييية متوييييل اسيييتثاارات امليييةن العيييكنية حمفوفييية باملخيييا ر  حتتيييان  حت  نفييياق اسيييتثااري ضيييخع مميييا ي يييةم 
الة لة بالتقةير اجلية هلكيذا مشياري  مين تقيةير احتياجيات التاوييل قأيل الأيةء يف تنفييذ املشير ت، تقيةير احتياجيات 

ل األساسيية، تقيةير احتياجيات متويي ر احتياجيات متوييل الأنييةمتويل الةراسات  الأقوع التخعيعية ل اشر ت، تقيةي
 .أنشعة القا ةة االقتصادية األساسية  ااادمة التابعة ل اشر ت  كذلح تقةير احتياجات متويل اإلسكان

معتةامة  قادرة     آمنة  ى العكن يف جعل املعتو نات الأشرية شام ة ل جاي   اإلنفاقأمهية  تكان  
جمتاعية جيةة    اد مرافق  تو ني سكان األحياء الفقرية  العكن ل فقراء،    ادةتدمني  األمهية  من ،  ى الصاود

 .املرافق اجملتاعية  بناء املنازل  إل ادة،  ينأ ب أن تشكل املعا ةة  اإلنتاجيةني الكفاءة لتقع
 املعتوى  ىفع األفراد، معتوى   ى  ح  االجتاا ب أ  االقتصادي املعتوى   ى ذلح أثر ينار  

   ى   ع   الصقية حالت  من حيعن  الئق صقب معكن   ى حصول  نأل الفرد  نتاجية تةية االقتصادي
  رسع األحياء هتيئة نإف االجتاا ب املعتوى    ى الو  ، اإلنتان رف  مث  من  نتاجيت  من ل رف  دائع استعةاد
 يف النان أمن فإذا اجملتا ، داخل أنوا اا بكل رميةاجل تفشب معأأات  زالة يف الأال   قع  ل  ح ارية صورة

 أثر ل  الأشري العناء عفي  نإف األفراد معتوى   ى أما ،االجتاا ب  الت امن التكافل زاد  ممت كاهتع أنفعاع

                                       
1
 David hall, Why We Need Public Spending? psiru university of greenwich, London  October 2010, p: 60. 
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  من   العق ية النفعية األمراض تفشب  حت يؤدي األخري هذا أن حيث الع وك، احنراف   ى الق اء يف كأري
 .العامة صقةال تةهور
  تتكيون التقيويالت االجتاا يية مين التقيويالت النقةيية أ   :Social Transfers التحويالت االجتماعيةة -رابعاا 

هذا باعاذ  جيراءات   هب تعك  العياسة االجتاا ية ل ة لة   فئات معينة معتاةفة   األفراد الفقراء   العينية لألسر 
القييوة الشييرائية     انييات اليية ع   اإلسييكان، التع يييع، الصييقة، العااليية الت ييامن االجتاييا ب،   يف جميياالت املعييا ةة 
كفير ق )أشيكال العايل االجتايا ب   توزي  الريفب ل  از،  هب تشيال أي يا اإل انيات األسيرية   ل عكان، الكارباء 

 1....(اإل فاءات املخت فة  صنة ق الت امن االجتاا ب   املعاشات 
صييرة تييرى أن التقييويالت االجتاا ييية ال تعييةز االسييتاالك االجتاييا ب فييأعن التوجاييات اتةيثيية ل ة ليية املعا

فقعييا، بييل هييب اسييتثاار يف  ا ييية اجتاا ييية أ سيي  نعيياق تعييتاةف تكييوين أفييراد يتاتعييون  ةييية ميين املاييارات 
كيذلح اسيتخةاماا     2.د امية التااسيح االجتايا ب  هؤالء هيع مصيةر اإلنتاجيية االقتصيادية   القةرات اإلنتاجية    

مين  محيايتاع  املخا ر،  هنا ميكن هليذه التقيويالت أن تيوفر احتياجيات الفقيراء    دارةل قة من الفقر  اتيجيةكإسرت 
مييين   اإلنتييياناالقتصيييادي و ة يييير ن أن التقيييويالت االجتاا يييية تييية ع النايييلييي  يييى صيييعية الة    اعييياذ قيييرارات مؤذيييية 

 3.تق يل  ةم املعا اة  خالل حتقيق االستقرار االجتاا ب 
 :Spending on Work And Employment  التشغيلالعمل و اإلنفاق على  -خامساا 

  غري املالية االمتيازات من االستفادة من ميكن   ال منصا   ى الفرد يتقصل نأ هو: لعملمفهوم ا .1
 الية است الل أجل من  ال مناصا  خ ق توفري ضر رة يتع ا مما ،املنصا نذا اشت ال  جراء من املالية
 4.ةالعام 

 

                                       
1  Objectifs Du Millénaire Pour Le Développement, rapport national 2000-2015, rapport établi par le 

gouvernement, Algérien, juin 2016, p :24. 
، 9022، 09 ، العةد20 ، جم ة الع وم االجتاا ية  اإلنعانية، اجمل ةواقع السياسة االجتماعية في الجزائر وسبل معالجتها للمسألة االجتماعية، ب قامسب نويصر،كرمية حايت 2
 .272 :ن

، جم ة الأشائر ACPالمركبات األساسية التحليل إلى  2018-2000دراسة تحليلية للتحويالت االجتماعية في الجزائر خالل الفترة قةار مر    ية دي فا اة الةهرة،  3
 .220: ن ، 9022، أ ت 09، العةد 07االقتصادية، اجمل ة 

، 51جم ة األستاذ الأاحث ل ةراسات القانونية   العياسية، العةد  ،(2014-2001)سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر و أثر ا على التشغيل و البطالة مشوك المية،  4
 .620:، ن9025، جوان 2اجمل ة 
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  ى قعات العال بعة التةخالت يف سوق العال  خ ق فرن  اإلنفاقيعة  :العمل على اإلنفاقمفهوم  .2
ام،  يف بعن معنع العام ني هع يف القعات الع  حيث عص  حصة كأرية من النفقات العامة لألجور  ال 

نرا  حت ارتفات معةالت بعالة ن. أا  اجتاا ية أكثر مناا اقتصاديةيف القعات العام ألساتاالت مينح العال 
تعةية فرن   فرن  ال    ادالعام   ى  اإلنفاقتةداد أمهية  ،اتعات القعات غري الننامب يف املنعقة  الشأا  

التةخالت الرامية  حت موائاة املاارات م  الع ا     ى تعوير املاارات  تةريا املا   فاإلنفاق ،العال الالئق
فرن  ال ضان برامج أ  اسرتاتيجيات  كاا تشكل برامج   اد  ،اجتاا يا ا نفاقيصن  يف العوق العال 

ل تناية  الثامن تعاهع فعالية اإلنفاق يف حتقيق اهلةف . اتااية االجتاا ية جةءا من النفقات االجتاا ية
 ة  املنتجة، تعةية الناو االقتصادي املعرد  الشامل ل جاي   املعتةام،  العاالة الكاميف  املتاثل  املعتةامة 

 أثر ل العام  اإلنفاق من كجةء االجتاا بالعام  اإلنفاق  ن في  شح ال مما . توفري العال الالئق ل جاي 
 أن  حت نشري أن  ا  لكن  اجلاا ات، األفراد معتوى   ى أ  االقتصادي املعتوى   ى  ن كأري،  ا ا

االجتاا ب  اإلنفاقفي    ا العام اإلنفاق أنوات كافة لخال من  ال رسالتاا تؤدي ال ل ة لة اإلنفاقية العياسة
 :  ي ب ما العام اإلنفاق من األخرى اإلنفاقات  تت ان العام، اإلنفاق من املتأقية األخرى إلنفاقاتا  

 العأيعية املوارد تناية نفقات. 
 الصنا ة تناية نفقات. 
 النقل   ى اإلنفاق. 
 الة لية النفقات. 
 لو  ا الةفات   ى اإلنفاق. 
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 أساسيات حول بعض المؤشرات االقتصادية الكلية: المبحث الثالث
تعة الأعالة  الت خع من أهع املشكالت الت تواجي  اقتصياد أي د لية  مهيا ميؤثرين بةرجية كأيرية   يى النياتج 

اصير هيذا  اومييات املتع قية نيذه املؤشيرات االقتصيادية  ذليح مين خيالل  نل ة لة،    يي  سييتع التعيرق  حت احمل ب 
 .املأقث

 أساسيات حول التضام: المطلب األول
بصييفة خاصيية، حيييث يييديت يف يعيية الت ييخع ميين أهييع املشيياكل الييت تواجيي  د ل العييان بصييفة  اميية  النامييية 

خييتالالت املالييية  النقةييية الييت تعيياين مناييا هييذه اليية ل  يرتتييا   ييي  العةييية ميين ااثييار العيي أية   ييى كافيية مقةميية اال
ثياره آأسيأاب     اإلحا ية نيذا املفايوم  حتةييةة سواء االقتصادية أ  االجتاا ية أ  العياسية، مما يتع يا جوانا اتيا

 .هذه الناهرة  اعاذ العياسات املالئاة لعالجاا  اتة منااالتشخي    
ات بشيةة  شييف  الةراسيات  األدبييات االقتصيادية الت يخع  مصيع ح لقية بيرز :Inflation مفهوم التضام -أوالا 

العيأا يف ذليح  حت تعيةد العواميل املعييأأة  يعيود  ال يوجية اتفياق بيني االقتصياديني بشييدن تعريفي ، ال أني  ، اسيتعاال 
 1:م لوص   ةد من اتاالت نذكر مناا   ى  ج  ااصون ما ي بكاا أن مصع ح الت خع قة يعتخةل   

 االرتفات املفر  يف املعتوى العام لألسعار. 
 ية أ   نصر من  ناصر الةخل النقةي مثل األجور  األرباحارتفات الةخول النقة. 
  ارتفات التكالي. 
 اإلفرا  يف تراكع األرصةة النقةية. 
يفييوق الع ييا  يف حركيية صييعودية لألسييعار تتصي  باالسييتارار الييذايت تنييتج  ين فييائنيعيرف أي ييا   ييى أني    

 .بعأا  ةم مر نة آلية اإلنتان 2،قةرة العرض
تعيي  ارتفييات يف املعييتوى العييام  (Inflation)يف كتابيي  االقتصيياد  حت ك ايية الت ييخع  أشييار بييول ساموي عييون 

 3.لألسعار

                                       
 .22: ن ،9022 ،األردن ،التوزي   دار النقاش ل نشر  ،العأعة األ حت ، فق مأاد  االقتصاد اإلسالمب ،الحلولو األسبا   ،الكسادو التضام  ، ضاح جنيا رجا 1
 .29: ن، 9022، مؤسعة الوراق ل نشر التوزي ،  اان، التضام والكساد، حعني بن سان، جابر الةبيةي 2
: ن ،9006 ،األردن - ايييان ،التوزييي   األه ييية ل نشيير  ،العأعيية الثانييية ،ترمجيية هشييام  أيية اهلل ،ترمجيية العأعيية ااامعيية  شيير ،، االقتصةةادنوردهييان. دساموي عييون   ي يييام    .بييول أ 3

602. 
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ورف اقتصادي ال يؤدي في  زيادة  ضيافية يف الع يا الك يب  حت :  قة  رف كينة الت خع اتقيقب   ى ان 
 .التام معتوى التووي فالت خع  نة كينة حيةع بعةما يأ   االقتصاد  1.زيادة أخرى يف الناتج

القييومب د ن أن يوافييق ذلييح يف  اإلنفيياقكاييا  ييرف حمايية حعييني الييوادي الت ييخع أنيي  قيية ييينجع  يين زيييادة 
 3." االدخار اإلنفاقالةيادة يف معةل " ن  أكاا يعرف   ى    2.زيادة اإلنتان

ئية ل عا ية القيوة الشيرايف ارتفات معتار ل اعتوى العام لألسعار  ما يقاب ي  مين تيةهور  ن أ  يعرف أي ا   ى
يف أسواق العي    اايةمات  هيو ميا حييةع غالأيا  نية جتيا ز النياتج احمل يب اإلمجيا  ل اعيتوى التيوازن املوافيق ل عاقية 

 4.ااارجية كاتر    تق أات األسواقالعوامل الرأمسالية يف االقتصاد العوقب أ   نة انعكان 
املعيتوى العيام لألسيعار اليت تيؤدي  حت اخنفياض يف     ي  ميكن تعري  الت يخع   يى أني  الةييادة املعيتارة يف 

الييييييذي يفييييييوق العييييييرض (  نفيييييياق االسييييييتاالكب  االسييييييتثااري)معييييييةل الع ييييييا الك ييييييب   ت يييييييري يف .القييييييوة الشييييييرائية
 .(اإلنتان)الك ب

 : من أهع الشر   الت البة أن تتوافق م  الت خع هب
 5؛اسييتارارية أن يكييون   ييى املييةى العويييل أن االرتفييات يف املعييتوى العييام لألسييعار البيية أن يتعييع بصييفة 

 .فاو لي  حالة مؤقتة نامجة  ن نق   ار  يف س عة معينة
  البة أن يكيون هنياك ارتفيات م ايون يف املعيتوى العيام لألسيعار  هيذا يعي  أني  ليي  ارتفيات أسيعار بعين

 6.الع   األخرى بعن الع    ااةمات يف  قا معني م  اخنفاض ألسعار
 ق ارتفات العام لألسعار اخنفاض الةخل اتقيقب ل فردالبة أن يراف . 

  :أسبا  التضام -ثانياا  
تعياين منايا  كانيا  ال زاليا  ناهرة الت خع التاملفعرة لتعةد الننريات    ننرا لتعةد األفكار حول مفاوم الت خع

أساسيية  هيب التفا يل  أن معنع الننرييات املفعيرة ل ت يخع تقيوم   يى فكيرة . الة ل سواء بشكل د ري أ  متصل
 :ما ي ب نذكر الننرياتهذه بني الع ا الك ب  العرض الك ب،  من بني 

                                       
 .922: ن، 9002األردن،  - اان ،التوزي   دار املعرية ل نشر  ،مبادئ االقتصاد الكلي ،آخر نحعن دا د   ااد الصعيةي    1
 .259 – 252 : نن  ،9002 ، اان ،التوزي   دار املعرية ل نشر  ،االقتصاد الكلي ،أمحة   ارف الععاف    لية أمحة صايف ،حماود حعني الوادي 2
 .22: ن ،9002، مؤسعة شأا  اجلامعة، اإلسكنةرية، مصر، التضام الماليغازي حعني  ناية،  3
اجمل ييية العراقيييية ل ع يييوم  ،9022-9006ل ايييةة  ،دراسييية تعأيقيييية ل اقافنييية أربييييل ،ليةةةل العالقةةةة بةةةين سةةةعر الصةةةرا األجنبةةةي بمعةةةدل التضةةةامتح ،سيييردان  ثايييان خيييةار بييياد اين 4

 .225: ن ،9027 العراق، ،22العنة الثالثة، العةد  ،االقتصادية
 .997 : ن ،9022 ،اإلسكنةرية ،دار التع يع اجلامعب ،االقتصاد الجزئي ،  ب  أة الوها  جنا ،العري  حماة العية  5
 .259 : ن ،مرجع سبم ذكره،االقتصاد الكلي ،حماود حعني الوادي  6
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لناهرة يف تفعريها الننريات  تركة هذه :(Demand Pull Inflation)( جذ  الطلب)نظريات الطلب  .1
تؤدي مما ب لعوامل الت تؤدي  حت زيادة الع ا الك ب بوتائر ال تتناسا م  زيادة العرض الك   ى االت خع 

 هذا يع  زيادة الع ا   ى الع    ااةمات  ما يرتتا   ياا من زيادة  1 حت ارتفات املعتوى العام لألسعار،
استثااريا أ   نفاقا حكوميا  بشكل يفوق العاقة  استاالكيا أ  اإلنفاقسواء كان ذلح  2جماوت النفقات،

  أ  ق   ى 4املعتوى العام لألسعار،يف  اارتفا  مما ينتج  ن  بال ر رة 3،لالقتصاد القومب اإلنتاجية
   ي  ميكن القول أن معنع ننريات الت خع ت ة  الت خع  حت  5،هذه الننريات اسع ننرية جذ  الع ا

 .فائن الع ا
 : ميكن توضيح الت خع الناجع  ن زيادة الع ا يف الشكل التا 

 التضام الناجم عن زيادة الطلب(: 03-01)شكل رقم 

 
: ن ،9022األردن،  -دار  ائل ل نشر  التوزيي ،  ايانالعأعة الثالثة، مبادئ االقتصاد الكلي،   أة الرزاق ب  هاين،: مصدرال

922 . 

                                       
 .226 : ن ،9002 ،األردن - اان ،التوزي   دار الثقافة ل نشر   الةار الع اية الة لية  ،مبادئ االقتصاد الكلي ،نةار سعة الةين  1

2
 Charles L. Schultzc, Creeping Inflation, Causes Consequences, Volume3, Issue2, Summer1960, p: 65. 

 .976: ن مرجع سبم ذكره،، االقتصاد الجزئي ،  ب  أة الوها  جنا  العريت حماة العية   3
 .277 : ن ،9002 ،األردن - اان ،التوزي   دار املعرية ل نشر  ،تعأيقب  حت يل ننري  ،االقتصاد الكلي ،كاوع جاسع العيعا ي  ،حماود حعني الوادي 4

 .976: ن مرجع سبم ذكره،، االقتصاد الجزئي،     ب  أة الوها  جناالعريتحماة العية   5
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 اإلنفييييياق، كيييييدن نقيييييول زييييييادة يف ) shock)أن منقيييييىن الع يييييا الك يييييب،  نتيجييييية لصيييييةمة ميييييا  يأيييييني الشيييييكل
يقابييل هييذه الصييةمة زيييادة مكافئيية يف العييرض الك ييب    ذا ن (AD2) حت  (AD1)االسييتاالكب قيية انتقييل ميين املوقيي 

 زييادة يف معيتوى األسيعار التيوازين مين  (YQ2) حت   (YQ1)فإن النتيجة الناائية تكون زيادة يف اإلنتان التوازين مين
(PQ1) حت  (PQ2).1 

يييادة اتكييومب  مييا يرتتييا   ييى ذلييح ميين ز  اإلنفيياق قيية حيييةع هييذا النييوت ميين الت ييخع،  مييا نتيجيية لةيييادة 
املعييير ض النقيييةي املتييييةا ل يف العيييوق بنعيييأة تفييييوق نعيييأة املعييير ض العيييي عب اليييذي يعتيييرب ثابتييييا، كيييون اتالييية متثييييل 
استخةام كامل أ  بعأا قيام الأنيوك التجاريية   وافقية الأنيح املركيةي  ينح بعين التعيايالت االئتاانيية أ  التوسيي  

نقةييية با تايياد سياسييات نقةييية تعييا ة   ييى زيييادة املعيير ض يف خ ييق االئتاييان، أ  قيية ي ييةى  حت قيييام العيي عات ال
 2.النقةي

 :(Cost Push Inflation)( نظرية دفع النفقة)نظريات العرض  .2
يرج  الت خع  فقا هلذه الننرية  حت الةيادة يف تكالي  اإلنتان، مما يرتتا   ياا اخنفاض أربياح رجيال األ ايال، 

 :عوامل الت يرتتا   ياا زيادة تكالي  اإلنتان من أهع ال 3 بالتا  نق  العرض الك ب،
 العال  زيادة األجور  املرتأات  عةالت تفوق معةالت الةيادة اإلنتاجية. 
 زيادة أسعار املعت ةمات اإلنتان سواء حم ية أ  املعتوردة. 
 زيادة ال رائا. 

 :لتا يف الشكل ا  ميكن توضيح الت خع الناتج  ن زيادة التكالي  اإلنتان،
 

 
 
 
 
 

                                       
 .929: ن ،9022 ،األردن - اان ،التوزي   دار  ائل ل نشر  ،العأعة الثالثة ،مبادئ االقتصاد الكلي ، أة الرزاق ب  هاين  1
 .277: ن ،مرجع سبم ذكره، االقتصاد الكلي ،كاوع جاسع العيعا ي  ،حماود حعني الوادي  2
 .960 – 972 : ن ن ،مرجع سبم ذكره االقتصاد الجزئي، ،  ب  أة الوها  جنا  العريت حماة العية   3
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 التضام الناتج عن زيادة التكاليف اإلنتاج(:04-01) شكل رقم

 
األردن، - ائل ل نشر  التوزي ،  اان دارالعأعة الثالثة، مبادئ االقتصاد الكلي،   أة الرزاق ب  هاين،: المصدر

 .922 :ن ،9022
صييةمة مييا، كييدن يالحييظ ميين خييالل الشييكل العييابق أن منقييىن العييرض الك ييب قيية انتقييل  حت اليعييار نتيجيية 

 ارتفيات معيتوى   (YQ2) حت  (YQ1)نقول ارتفا ا يف ك فة ميةخالت اإلنتيان تعيأا يف اخنفياض كايية اإلنتيان مين
 .أي يةداد معةل الت خع (PQ2) حت  (PQ1)األسعار من 

 ية ر  ادة جةل كأري حول تفعري معأأات ت خع التكيالي  بيني شيركات اإلنتيان  نقابيات العايال، فاين 
ى أصقا  الشركات  املؤسعات اإلنتاجيية أن نقابيات العايال تصير   يى زييادة أجيور العايال بنعيأة أكيرب ناحية ير 

 لكين مين . من  نتاجية العاال، حيث أن هذه األجور متثل نعأة كأرية من تك فة اإلنتيان فرتتفي   ثير ذليح األسيعار
ل  منيييا يرجييي   حت ارتفيييات أسيييعار العييي   اناحيييية أخيييرى تيييرى نقابيييات العايييال أن أسيييأا  املعالأييية بةييييادة أجيييور العاييي

األجييييور فيييياض تعاليييا النقابيييات برفيييي  معيييتوى مييين االخناألجيييير اتقيقيييب ل قفييياظ   يييى    اايييةمات  مييين مث فانيييي  
النقةية،  هكذا ية ر اجلةل يف ات قية مفرغية تعيرف حب قية األسيعار  األجيور،  عيىن أن زييادة األجيور تعيأا ارتفيات 

املعييييأا األ ل  لكيييين  عييييأا ارتفييييات األجييييور ميييي  اخييييتالف  جاييييات الننيييير فيييييان هييييواألسييييعار  ارتفييييات األسييييعار ي



 العام االجتماعي وبعض المؤشرات االقتصادية الكليةإلنفاق اإلطار النظري ل: الفصل األول
 

 
48 

مميييا ييييؤدي  حت حييية ع ت يييخع  هيييو ميييا يعيييرف باسيييع  1،املصييي قة الناائيييية هيييب حييية ع ارتفيييات يف تك فييية اإلنتيييان
 2".صةمة العرض" أ  بعأا " بعأا دف  التكالي " الت خع 

يف حاليية أقييل ميين التوويي  الكامييل، أي  جييود    ييادة مييا حيييةع ت ييخع التكييالي   نييةما يكييون االقتصيياد
 .*لركوديامن هنا وار تعأري الت خع خاصة العال    اقة  ا  ة 

النامييية يف سييعياا  لت ييخع الييذي يصيييا اقتصيياديات اليية لتفعيير هييذه الننرييية ا :نظريةةة التضةةام الهيكلةةي. 3
كيييل مييين الع يييا الك يييب  العيييرض لتققييييق التنايييية االقتصيييادية  االجتاا يييية ألنييي  ينيييتج  ييين االخيييتالل يف هيكيييل  

الك يييب،  قييية ي يييةى سيييأا هيييذا النيييوت مييين الت يييخع  حت الت يييريات اهليك يييية اليييت حتيييةع يف دالييية الع يييا الك يييب، 
 . بشكل يفوق الت ريات يف دالة العرض الك ب نتيجة لربامج التناية االقتصادية

أنيييوات  ةييييةة حعيييا النييير ف ينقعيييع الت يييخع حعيييا  يييةة معيييايري  حت : طةةةرق قياسةةةهأنةةةواع التضةةةام و  -ثالثةةةاا 
 . رق قياس لعرض أهع أنوات الت خع   اجلةء   قة خص  هذا .عأأة لكل نوت  أثارهاالقتصادية امل

تعييةد املفيياهيع االقتصييادية لك ايية الت ييخع أدى لوجييود أنييوات متعييةدة هلييا،  ال أن ذلييح ال  :أنةةواع التضةةام .1
ة تشيرتك هيذه األنيوات بعياات  منياهر خاصية جتع ايا مين   يةم  جيود  القيات أ  ر ابيال بيني هيذه األنيوات، فقي

 :شةيةة الص ة بأع اا  من أهع املعايري الت تعتنة  لياا هب
 :من حيث إشراا الدولة على األسعار 1.1

يتاثل الت خع الناهر يف االرتفات املعيتار يف األسيعار  :Open inflation( الظا ر)التضام المفتوح  1.1.1
 يعييرف  3،د ن أي  وائييق تتعييرض ذلييح، أي د ن تييةخل غييري  أيعييب ميين العيي عات اسييتجابة لفييائن الع ييا،

 .أي ا بالت خع الصريح أ  الع يق
ليية ل الييت غالأييا مييا ينايير هييذا النييوت ميين الت ييخع يف ا :  Repressed inflationالتضةةام المكبةةوت 2.1.1

 حت  عيام ل ة ليية،  هيذا ميا يييؤديال اإلنفياقتصيةر الة لية نقيودا د ن غعيياء نيةف  يييثح  تدخيذ باالقتصياد املوجي
 4.الع ييا الك ييب   ييى العيي    ااييةمات أكييرب ميين املعيير ض النقييةي  بالتييا  ارتفييات األسييعارقيايية مفادهييا أن 

                                       
 .222 : ن ،9022 ،بري ت ،دار املنال ال أناين ،العأعة الثانية ،االقتصاد الكلي ، أة اهلل رزق  بعام اتجار   1
 .625 : ن مرجع سبم ذكره، ،آخر ن  ي يام بول أ ساموي يون     2
بعأارة أخرى  ةم  جود االستقرار يف املعتوى العام لألسعار  ،القتصاديا ويف معةل النا  ارتفات معتوى العام لألسعار م   جود ركود التووي  : بالتضام الركودييقصة * 

 .مصاحأا حبالة من الركود االقتصادي 
 .256: ن مرجع سبم ذكره، ،القتصاد الكليا، آخر ن  حماود حعني الوادي  3
 .967: ن مرجع سبم ذكره، ،االقتصاد الجزئي ،  ب  أة الوها  جنا  لعريت احماة  العية 4
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فتتييةخل العيي عات املعييؤ لة  تقييوم ب ييأال األسييعار، حيييث لييو تركييا األسييعار د ن  جييراءات م ييادة الرتفعييا 
تعيرب  ين  اقي  اتيال،  هيذه اتالية مؤقتية  ميا أن تعيتعي   ثأيا األسيعار  نية حية د الي لكن تيةخل العي عات 

 حتةييية  1،العيي عات أن تصييقح األ ضييات االقتصييادية بإجراءاهتييا ميين خييالل األسييعار اجلربييية  التوزييي  بالأعاقييات
حصيي  ميين العيي    ااييةمات لكييل فييرد  أي ييا الرقابيية   ييى الصييرف،  حيييةع هييذا الت ييخع  ييادة يف حيياالت 

اختفياء العي   مين األسيواق،  نعك  هذا النيوت مين الت يخع يف منياهر  ةييةة لعيل أمهايااتر    األزمات،  ي
 وايييور  يييوابري أميييام منافيييذ التوزيييي   وايييور العيييوق العيييوداء،   تأيييات ننيييام التقنييييني يف توزيييي  العييي  ،  التيييةهور 

 2.املعتار يف نو ية الع  
  :التضامشدة من حيث  2.1

ذا الت يييخع  يييادة حييييةع يف بةايييية مرح ييية االنتعييياش أ  مرح ييية هييي :hyperinflation التضةةةام الجةةةامج 1.2.1
كاييا يع ييق   ييي  أحيانييا بالت ييخع   3،االنتقييال ميين ننييام اقتصييادي  حت آخيير، أ  يف الفييرتات الييت تعقييا اتيير 

املفيير   الييذي يعتييرب أخعيير أنييوات الت ييخع   ييى االقتصيياد القييومب  ينايير هييذا النييوت ميين الت ييخع نتيجيية ل ةيييادة 
تادة يف كاية النقود املتةا لة م  نق  يف كاية املعر ض الع عب نتيجية ل نير ف ال يري  اديية اليت قية املفر ة  ا

االقتصاد القومب  يتاية هذا الت خع بارتفات حاد يف معةالت األسعار يعقأاا ارتفيات معيتويات األجيور نا مير 
ت هيييذا النيييوت مييين الت يييخع تيييةمري قياييية  مييين تيييةا يا 4 التكييالي  اليييت قييية تيييؤدي  حت ارتفيييات آخييير يف األسيييعار،

 قيية  5،كاعييتودت ل قيايية  تعييتعال فقييال كوسيييال ل تأييادل يين لعييا  ويفتاييا  ، فييالنقود تتوقيي  الوحييةة النقةييية 
شيياةت العةييية ميين ب ييةان أمريكييا الالتينييية الت ييخع اجلييامح مثييل األرجنتييني  الربازيييل حيييث  صيي ا معييةالت 

 2250.6-2220 يف املائة يف خالل فرتة 200 حت  70من  حت معةالت قياسية الت خع 
هو جةء من االرتفيات يف األسيعار الناشي   ين ارتفيات األجيور  :Creeping inflationالتضام الزاحف  2.2.1

 يعيييرف أي يييا بالت يييخع املعتيييةل أ  الت يييخع املتوسيييال فعنيييةما يكيييون معيييةل  7.بنعيييأة أ  يييى مييين زييييادة اإلنتيييان

                                       
 .925 :ن مرجع سبم ذكره، ،آخر ن  حعام دا د  1
 967 :ن مرجع سبم ذكره، ،االقتصاد الجزئي،  ب  أة الوها  جنا   ،العري  حماة العية 2
 .222 :ن ،9020 راب  ،  ،املؤسعة اتةيثة ل كتا  ،االقتصاد الكلي ، دي   ور ن 3
 .272: ن مرجع سبم ذكره، ،االقتصاد الكلي كاوع حعام  العيعا ي،  ،حماة حعني الوادي 4
 .929 : ن ،9000 ،اإلسكنةرية ،الةار اجلامعية ،مبادئ االقتصاد الكلي ،كامل بكري  آخر ن  5

6
  Sylvia Kangago C. The relationship between inflation rates and real Estate Price in Kenya Case of 

Nairobi ,University of NAIROBI, October 2013,  p : 5. 
 .252: ن مرجع سبم ذكره،، االقتصاد الكلي ،آخر ن  حماة حعني الوادي  7
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حيييث أن هنيياك . الت ييخع بييرقع  احيية فإنيي  يعتييرب ت ييخع معتييةل   معييةليف املائيية سيينويا أ 20ل ميين الت ييخع أقيي
هييذا النييوت ميين الت ييخع كييل ميين أ ر بييا  الواليييات املتقييةة خييالل فييرتة  دقيية سييا مكانييية ل عيييعرة   ييي  سيياولة   

-2209االقتصيياد األردين خييالل الفييرتة  داااعييينات  العييتينات  ذلييح خييالل فييرتة اليير ان االقتصييادي كاييا سييا
 .د ن  الن ميكن أن يتقول  حت النوت األ ل  ال أن استارار هذا الت خع  2252،1

  :من حيث العالقات االقتصادية الدولية 3.1
 ا نعأيا مقارنة باألنوات األخرى يعة هذا الت خع حةيث : Imported  inflationالتضام المستورد 1.3.1
ةرجة ب  الة ل النامية حيث يرتأال أساسا ينار أكثر هذا النوت من الت خع يف اقتصاديات  2الذكر،سابقة 

تكون أكثر انفتاحا   ى العان ااارجب، الت  خاصة الة ل  3ارتأا  اقتصاد الأ ة املع  باالقتصاد الة  ،
 يعود سأا بر زه  حت االرتفات اتاد  املعتار يف أسعار الع   الناائية املعتوردة من ااارن  أهع ما ميية هذا 

 4.بة العيعرة   ي الت خع هو صعو 
هو الت خع الناتج  ن ارتفات األسعار نتيجة زيادة  :Exported inflationالتضام المصدر  2.3.1

   ي  ن ا   5.احتيا ات الأنوك املركةية النقةية من الة الرات،  الناجع  ن ما يعرف بيقا ةة الةف  بالة الر
حيث م  هذه اتالة فإن النان  حلت خع اجلاملعل أخعر أنوا   هو احالة اقتصادية مع قة    ن الت خع هودب

يفقة ن الثقة يف  ا ة الأ ة  ت عر  األحوال االقتصادية  هذا ما سيت ح لنا  نةما تعرض ااثار املخت فة 
 ل ت خع

هناك العةية من العرق الت تعتعال لقيان الت خع االقتصادي، تأعا لنوت : طرق قياس التضام .2
ل ، أ  لعأيعة االقتصاد يف حة ذات   الأيئة  النر ف احمليعة ب ، أ  لعرق  دارة  الت خع  األسأا  املنشئة

 الع عة النقةية ممث ة يف الأنوك املركةية ل ة ل هب الت .  تعيري االقتصاد،  األد ات  الوسائل املتاحة لذلح
نوات  رق قيان  من أ. تقوم بقيان نعا الت خع،  العريقة الشائعة لذلح هب  ريقة أسعار املعتا ح

 6:الت خع االقتصادي جنة
                                       

 .272 :ن مرجع سبم ذكره، ،كاوع جاسع العيعا ي  حماة حعن الوادي  1
 .222 :ن مرجع سبم ذكره، ، أة اهلل رزق  بعام حجار  2
 .295: ن ،2256 ،بري ت، لأنان ،التوزي   النشر   املؤسعة اجلامعية ل ةراسات  ،التضام في العالم العربي ،رمةي زكب  آخر ن 3

 .60 :ن ،9005 مايالعةد العاب   شر،  ،جم ة العراقية ،(2005 - 1990)أثر التضام  على سعر الصرا التوازني للدينار العراقي للمدة  ،صأاح نوري  أاسن   4
 .252: ن ،مرجع سبم ذكره ،االقتصاد الكلي ،آخر ن  حماة حعني الوادي   5
ة وسببي( johanson) دليل تجريبي على المدى البعيد باستادام نموذج: محددات المستوى العام ألسعار االستهالك في الجزائركاكب  أة الكر   آخر ن،    6
(Toda-Yamamoto) 222-222:، ن ن9092، 02، العةد27، اجمل ة2، حوليات جامعة اجلةائر.  
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الرقع القياسب هو مؤشر  حصائب يعتخةم يف قيان الت يري الذي يعرأ   ى  :طريقة األرقام القياسية 1.2
واهرة من النواهر االقتصادية أ  االجتاا ية،  تنقعع األرقام القياسية اااصة حبعا  ت ريات األسعار  حت 

 :أنوات من أمهاا ما ي ب
  هناك أربعة أنوات من األرقام القياسية املرجقة تعرف بدمساء الع ااء : قع القياسب ألسعار اجلا ة  التجةئةالر 

 :الذين توص وا  لياا  هب
 الرقع القياسب السأري املرجح بكايات فرتة األسان : 

 Q0) ]×100×P0 ∑ Q0)/(×Le Speyres Index=[( ∑p1 

P0 : ،أسعار فرتة األسانQ0:   ة األسان، كايات فرتP1 :أسعار فرتة املقارنة. 
 الرقع القياسب باش املرجح بكايات فرتة املقارنة: 

Q1) ]×100×P0 ∑ Q1)/(×La Pache Index =[( ∑p1 

Q1 :كايات فرتة املقارنة. 
  (:رقع فيشر)الرقع القياسب األمثل 

Q0) ]× [( ∑p1× Q1)/(∑ P0 × Q1]}
1/2

×100×P0 ∑ Q0)/(×Fisher Index ={[( ∑p1 

  دجورتأ –الرقع القياسب ملارشال: 
Marshal-Edgourth index= [∑p1 (Q0+Q1)/∑ p0( Q0 +Q1)×100 

  يعة من أكثر األرقام القياسية استخةاما،  ذلح ننرا الحتواء هذا املؤشر   ى : الرقع القياسب ال ا
تاجية أ  س   أسعار مجي  الع    ااةمات املوجود يف االقتصاد الو  ، كانا س    سيعة أ   ن

استاالكية  ائية، كاا يت ان أسعار اجلا ة  التجةئة   ى العواء،  تعتاة العةية من املنناات 
 اهليئات الة لية  باألخ  صنة ق النقة الة     ى هذه املؤشرات كةليل   ى  جود ال  و  

 . بتة م ر با يف مئةالت خاية يف سنة معينة   ى الةخل الو   اإلمجا  لنف  العنة باألسعار الثا
 هب  ريقة متدثرة ) تعتاة هذه العريقة   ى قيان الفجوات الت خاية: طريقة الفجوات التضامية 2.2

 الت تقي  الفر ق بني حجع الع    ااةمات املنتجة يف االقتصاد  بني القوة الشرائية ( بالتق يل الكينةي
اإلنفاق الو   املقةر )ق بني الع ا الك ب النقةي املتوفرة يف أيةي املعتا كني،  هب  أارة  ن الفر  
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باألسعار اجلارية  بني حجع الناتج الو   اتقيقب، أي  تقي  االختالل بني الناو يف  ة ن النقود   الناو 
 1:يف لناتج الةاخ ب،  من 

 .الدخل الوطني الحقيقي –الطلب الكلي النقدي = الفجوة التضامية 
 يتع في  مقارنة معةل الت يري الناتج احمل ب اإلمجا  باألسعار اجلارية  عةل : يمعدل الضغط التضام 3.2

الت يري النعيب ل كت ة النقةية،  يعتفاد من  يف معرفة ما  ذا كان االقتصاد يعاين من ت خع أ  انكااش نقةي 
 : ذلح من العالقة التالية

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية –التغيير النسبي للكتلة النقدية = معيار الضغط التضامي
 يعتنة هذا املعيار  حت أن الت يري يف نصيا الوحةة املنتجة من النقود هب العأا : معيار اإلفراط النقدي4.2 

 :الرئيعب يف ارتفات األسعار،  يعتخةم الصي ة التالية تعا  كاية النقود  نة حجااا األمثل
Mext= Q0Yt-Mt  

Mext = إلفرا  النقةيحجع ا  ،Yt =حجع الناتج احمل ب اتقيقب ،Mt =كاية النقود املتةا لة. 
Qt :متوسال نصيا الوحةة املنتجة يف الناتج احمل ب اتقيقب من كاية النقود املتةا لة. 

فكار الننرية الكاية يعتنة هذا املعيار يف قيان الفجوة الت خاية  حت أ: معامل االستقرار النقدي 5.2
الت ربال فياا االقتصادي فريةمان الت خع باختالل العالقة بني الةيادة يف كاية النقود  الةيادة الناتج ة،   اتةيث

القومب اتقيقب، حيث يرى فريةمان أن الةيادة يف كاية النقود بنعأة أكرب من الةيادة يف الناتج الو   
عا  معامل االستقرار النقةي من خالل اتقيقب، تولة فائن   ا يةف  باألسعار حنو االرتفات،  يتع ح

  :التالية

YYMMB //  
G:الفجوة الت خاية 

 .الت يري يف الناتج الو   اتقيقب:   الناتج الو   اتقيقب، : Yكاية النقود، : Mالت ري يف كاية النقود، :   
ا املعيار الةيادة يف كاية النقود تتقةد الفجوة الت خاية  فقا هلذ :معيار فائض المعروض النقدي6.2 

املعر ضة يف اجملتا   ن ت ح النعأة من الةخل اتقيقب الت يرغا األفراد االحتفاظ نا يف صورة نقود سائ ة 
 :  ميكن التعأري  ن الفجوة الت خاية  فقا هلذا املعيار باملعادلة التالية. خالل فرتة سائ ة خالل فرتة زمنية معينة

                

                                       
 .222: ، نمرجع سبم ذكره، كاكب  أة الكر   آخر ن 1
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G : ،الت يري يف  رض النقود، :   الفجوة الت خايةM : ،كاية النقودGNP : الناتج القومب اإلمجا. 
 .الت يري يف الناتج الو   اإلمجا :     

االقتصيادية اليت تعياين منايا د ل العيان   يى اخيتالف نناايا  املشيكالتيعترب الت خع من  :آثار التضام -رابعاا 
لييذلح فقيية حنيييا هييذه النيياهرة بدمهييية بال يية  أصييأقا ميين أكثيير املشيياكل الييت تتعييرض . صييادية  العياسيييةاالقت

 .ل أقث  التق يل ننرا ملا ع ف  من آثار   ى  ت   املعتويات االقتصادية  االجتاا ية  العياسية
 :-ن خ  ااثار االقتصادية ل ت خع فياا ي ب :اآلثار االقتصادية .1

  1:-الت خع يؤدي  حت اخنفاض القوة الشرائية ل نقود  يتع ذلح من خالل :ع الثروةإعادة توزي 1.1
 الذي سيةفع  سوق تنخفن  باملقابل  ةين ن القياة اتقيقية ليعتفية املةين من واهرة الت خع أل

 .(الفرق يف القياة) يت رر الةائن الذي يعرتد الةين
  اخنفاض القياة اتقيقية لةخوهلع  بالتا  التدثري يت رر أصقا  الةخول الثابتة  املرتأات، بعأا

 .(حبجع أقل من الع   شراء)   ى حجع اإلشأات لةياع
 يعتفية من الت خع أصقا  األ اال  املنتجون نتيجة الرتفات األرباح الناجتة  ن ارتفات األسعار. 

فييإن الييةخل القييومب يييوزت فيين الييةخل اتقيقييب ل اجتايي ، هلييذا   ن الت ييخع  :األثةةر علةةى توزيةةع الةةدخل 2.1
ميين خييالل الت ييخع لصيياحل فئيية معينيية مقابييل أخييرى مت ييررة منيي ، فايين يعييتعي  أن حيييافظ أ  يةييية ميين مقييةار 
دخ يي  اتقيقييب فإنيي  املعييتفية ميين الت ييخع، أمييا ميين ال يعييتعي  اتفيياظ   ييى دخ يي  اتقيقييب فإنيي  ميين املت ييررين 

الت يييخع  ليييةياع العيييأل  الوسيييائل تاايييية أنفعييياع مييين ليييذا فيييإن اليييذين يتاكنيييون مييين التنأيييؤ ب 2،مييين الت يييخع 
فقةان الةخل  الثر ة ال يتعرضون لألذى من اليةخل، بينايا هنياك العةيية مين النيان اليذين ليي  بوسيعاع التنأيؤ 

 .بالت خع  محاية أنفعاع من آثاره
كتعيييب األجييور  أل ييراض تنييا ل أثيير الت ييخع   ييى توزييي  الييةخل، ميكيين تقعيييع اجملتايي   حت أربعيية فئييات هييب م

حيث يعتيرب مكتعيأو األجيور مين  3، أصقا  األ اال،  املعتثارين يف الودائ   املتقا ةين أ  أربا  املعاشات
دخ ايع مين  ققيونبني قعا ات القوة العام ة الت تتدثر س أيا بالت يخع، بينايا يعتيرب أصيقا  األ ايال اليذين حي

                                       
 .222: ن ،9020 ،األردن - اان ،التوزي   دار املعرية ل نشر  ،مبادئ علم االقتصاد ،آخر ن  حماود حعني الوادي   1
 .902: ، ن9022 ، اان ،التوزي   مكتأة اجملتا  العر  ل نشر  ،مبادئ وتطبيقات ،االقتصاد الكلي ،مصعفى يوس  كايف  2
 .29: ن ،9002كويا،   ،، املعاة الو   ل تخعيالدور صناديم النفط في االستقرار االقتصاديو التضام في دول مجلس التعاوا الاليجي  ،حامت ماران  3
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ية ميين الت ييخع،  املييا أن أسييعار العيي   ترتفيي   عييةالت األربيياح، ميين ضييان اجملاو ييات االجتاا ييية الييت تعييتف
 .تفوق معةالت الةيادة يف تك فة اإلنتان

 أخييييريا تعتييييرب جماو يييية أربييييا   يعتييييرب ن ميييين متييييدثرين بالت ييييخع،بيييياملود ني لألمييييوال يف الأنييييوك أمييييا فياييييا يتع ييييق 
خيوهلع اتقيقيية سيتنخفن من أكثر اجملاو ات املت ررة من الت خع كيون د( أصقا  دخول الثابتة)املعاشات 

بةيييادة األسيييعار،  هليييذا فيييإن مقيييةار تيييدثرهع بالت يييخع يتقييةد  قيييةار زييييادة تكيييالي  املعيشييية قياسيييا  حت اخنفييياض 
 .دخوهلع بعأا تةاية األسعار

 ن اخنفيياض الييةخول اتقيقيية بعييأا الت ييخع سيييؤدي  حت  :األثةةر علةةى االدخةةار واالسةةتهالك واالسةةتثمار 3.1
ن اليييةخل النقيييةي معناييي  يوجييي   حت اسيييتاالك مييين العييي   املتةايييية أسيييعارها، كايييا أن قياييية اخنفييياض االدخيييار أل

املييةخرات سييتنخفن يف الوقييا نفعيي  بعييأا ارتفييات األسييعار املتواصييل،  بييذلح يييةداد امليييل اتييةي لالسييتاالك 
 1.  ى حعا  اخنفاض امليل اتةي لالدخار

فيييياض احتيييييا ب رأن املييييال ااييييان باالقتصيييياد  بالتييييا   يف النااييييية سيييييؤدي ذلييييح  حت اخنفيييياض االسييييتثاار  اخن
ييينخفن منييو  مجييا  النيياتج احمل ييب اإلمجييا    ييةم كفاييية املييةخرات لتاويييل االسييتثاارات الالزميية جملانيية الع ييا 
املتنييامب   يييى العييي    اايييةمات االسيييتاالكية  خاصييية  نيييةما تكيييون أسيييعار الفائيييةة   يييى الودائييي  سييي أية،  عيييىن 

 2.لفائةة اتقيقة   ى الودائ  االدخاريةاخنفاض سعر ا
 يرتتييا   ييى الت ييخع توجييي  االسييتثاارات  حت األنشييعة الييت تتعييع بعيير ة د ران رأن املييال مثييل امل يياربة   ييى 
األراضب  العقارات  عةين الع   ف ال  ن توجي  االستثاارات  حت  نتان الع   الرتفياية  الكااليية اليت يع أايا 

بعيييأا  يييةم  ئية املرتفعييية ف يييال  ييين ضيييع  قيييةرة الة لييية   يييى جيييذ  االسيييتثاارات األجنأييييةذ ي القيييوة الشيييرا
 .االستقرار الذي يعأأ  التذبذ  يف األسعار

 ما ينتج  ن  مين  ضيعاف ثقية األفيراد بالعا ية،  ييؤدي ارتفيات  ن تةهور قياة النقود   :تد ور قيمة النقود 4.1
اهليير   ميين العا يية الييت تييةهور قياتاييا  يييةداد لييةى األفييراد التف يييل األسييعار  تةاييية سيير ة تييةا ل النقييود نتيجيية 

السيييياا   3،العييي عب، خاصييية بعييية أن ييييؤدي التيييةهور املعيييتار يف قياييية العا ييية  حت فقيييةا ا لووائفايييا األساسيييية

                                       
 .922 : ن ،مرجع سبم ذكره ،مصعفى يوس  كايف 1
 .922: ن، دار الفار ق لالستثاارات الثقافية، مصر، بو وح ، االقتصاد الكليأ جعا سونينربن، الرتمجة خالة العامري  2
 .929 – 922: ن ن ،مرجع سبم ذكره، االقتصاد الجزئي ،  ب  أة الوها  جنا  العري  حماة العية  3
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 يف يييي ون  1 ويفيييية االدخييييار مقيييييان ل قيايييية   ةنييييا هلييييا فيصييييأح النييييان ياربييييون ميييين النقييييود  األصييييول النقةييييية،
 2.(الذها)فاظ بدصول أخرى أكثر جة ى أ  آمنا كالعقارات  املعادناالحت
 ن الت يخع  ميا ت يان  مين ارتفيات يف األسيعار ييؤدي  حت اخنفياض  :أثر التضام على ميزاا المدفوعات 5.1

 نييةما تكييون مر نيية  بالييذاتالع ييا   ييى الصييادرات،  هييو األميير الييذي يقييود  حت اخنفيياض حصييي ة الصييادرات،   
   ييي   3.رية   ييى الصييادرات  الييية،  أن الع ييا   ييى الييواردات يييةداد الرتفييات األسييعار يف الييةاخلالع ييا العييع

 4.الت ييخع مييييل  حت رفيي  تكييالي   نتييان سيي   التصييةير ممييا ي ييع  ميين مركةهييا التنافعييب يف األسييواق ااارجييية
ع يييا   يييى العييي   فعنيييةما تكيييون الة لييية تعييياين مييين الت يييخع   يف ويييل معيييةل تأيييادل ثابيييا فيييإن ذليييح  عيييل ال

يف املييييةان بالنتيجييية تيييةهور عيييأا زييييادة الع يييا الك يييب   ب أ  ضيييعي  يف املقابيييل ترتفييي  اليييوارداتاملصيييةرة أقيييل 
 .  ى امليةان املةفو اتالتجاري الذي تنعك  أثاره 

أ   علتفادي خعارة الةائنني أ  املقرضني  لتشجيعاع   ى تقة  أمواهل: األثر على أسعار الفائدة 6.1
. معةل الت خع املتوق  من  ام  حت آخربعني اال تأار اهتع، فإن آلية حتةية سعر الفائةة  ا أن تدخذ مةخر 

 حت العائة   ى أموال املقرتضني،  من  inflation premiumاألمر الذي يع  ضر رة  ضافة  ال ة الت خع 
          Real " عر الفائةة اتقيقب  س "Nominal interest Rate هنا  ري التفريق بني سعر الفائةة االمسب 

Interest Rate" األخري هو معةل العائة الذي حيصل   ي  املقرض بعة األخذ يف اال تأار توقعات معةل 
 :   ى النقو التا  Irving Fisher  فقا ملعادلت  فيشري 5.الت خع  حيعا معةل الفائةة اتقيقب

r = i - f 

 .معةل الت خع (f)معةل الفائةة االمسب أ  املع ن  ن    (i)،  معةل الفائةة اتقيقب=  rحيث 
يكيييون الت يييخع مصيييقوبا  يييادة بانتعييياش األحيييوال االقتصيييادية  :األثةةةر علةةةى مسةةةتوى التشةةةغيل واإلنتةةةاج 7.1

 ارتفات معتوى التش يل  اإلنتان نتيجية الرتفيات األربياح الناجتية  ين ارتفيات األسيعار األمير اليذي ييةف  بياملنتجني 
قا  األ اال مل ا فة جاودهع لتققيق املةية من األرباح  ن  ريق زييادة حجيع اإلنتيان اليذي ييؤدي  حت  أص

  هيييذا بييية ره سييييؤدي  حت زييييادة تكيييالي  اإلنتيييان سيييواء بةييييادة أسيييعار امليييواد األ ليييية أ 6.اسيييتخةام  االييي  أكيييرب
                                       

 .929: ن ،9006 ،بري ت ،ملنال ال أنايندار ا ،المصرفيو االقتصاد النقدي  ،بعام اتجار 1
 .02: ن ،9002 ، العأعة الثانية، دار املكتيب، سوريا،الوسائل المشروعة للحمايةو التضام على العالقات التعاقدية في المصارا اإلسالمية  أثار رفيق يون  املصري، 2
 .222 : ن ،9002 ،ربةالتوزي ، ا   ان الكتا اتةيث ل نشر  ،االقتصاد الكليف يح حعن خ  ،  3
 .292 :ن ،9006 ،األردن ،التوزي   دار  ائل ل نشر  ،مبادئ االقتصاد التحليل الكليحر  حماة موسى  ريقات،  4

 .255 – 252 : نن  ،2112 ،األردن- اان ،التوزي   دار  ائل ل نشر  ،التطبيمو مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية  ،أمحة حعني الرفا ب  خالة  اص  الوزين   5
 .229 : ن ،مبادئ علم االقتصاد، مرجع سبم ذكره ،آخر ن  حماة حعني الوادي   6
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 حت خيةن منتجياهتع  خيةن امليواد األ ليية  األجور أ  اإل ارات  غريهيا مين معيت ةمات اإلنتيان، مميا ييةف  بياملنتجني
بقييييةر يفييييوق احتياجيييياهتع الفع ييييية ألن توقعيييياهتع املعييييتقأ ية املرتأعيييية  ةييييية ميييين الةيييييادات يف األسييييعار، كاييييا أن 
املعييتا كني سيييةية   ييأاع   ييى العيي    ااييةمات املخت فيية حبكييع توقعيياهتع املعييتقأ ية باسييتارار تةاييية األسييعار، 

األسعار املتواص ة سيتؤدي يف بةايية األمير  حت زييادة اإلنتيان  زييادة األربياح  مين مث اسيتارار  لذلح فإن الةيادة يف
تةايييية األسيييعار سييييؤدي  حت زييييادة الع يييا   يييى العييي   االسيييتاالكية  العييي   اإلنتاجيييية أي يييا،  مثيييل هيييذا اتيييال 

يف تصييري   نتيياجاع حبكييع  1.يصييعا اسييتاراره لفييرتة  وي يية  ذ ميكيين أن  عييل املنتجييني يواجاييون صييعوبة كأييرية
 .التةاية املعتار يف األسعار مما يؤدي يف  اية األمر  حت عفين استخةام األيةي العام ة

 :- ةية من ااثار الع أية اجتاا يايرتتا   ى الت خع  :اآلثار االجتماعية .2
 زيادة معتوى الفقر  بالتا  زيادة حجع الفئات احملر مة يف الة لة. 
 2.مان االجتاا ب فتنتشر العرقة  تةداد معةالت اجلرمية  ينتشر الفناء املا   األخالقبتةين معتوى األ  

  :اآلثار السياسية .3
    تخفين األسعار  زيادة معتوى األجورب تصامات املعالأة اإلانتشار املناهرات. 
 ا ذلييح، فاييا حيييةع ر ييا تصييل األمييور  حت العصيييان املييةين العييام  ا يييار األننايية العياسييية القائايية بعييأ

حاليييا يف اليية ل العربييية يعييود يف جييةء كأييري منيي  يف اإلفييرا  يف رفيي  األسييعار، بعييأا غيييا  الرقابيية اتكومييية 
 . ن التجار  املنتجون  الفعاد املا   اإلداري  است الل الع عة أي ا

 هييذا الصييةد ميكيين أن يفنيي  رغييع أن الت ييخع يف حيية ذاتيي  أميير غييري مرغييو  فييي ، فاييو أميير  اقيي  ال حماليية   أ ال 
 3: ابية مناااإل ااثاركون ل  بعن ت

 دف   ج ة االستثاار الرأمسا  اتقيقب  حت التقةم من خالل الت ريات يف األسعار. 
 ذا كانا هناك بعالة د رية يف بةاية الت خع فإ ا سوف عتفب م  استارار الت خع . 
  يقيعا ة   ى تكوين املةخرات الالزمة ل تناية  ن  ر: 

                                       
 .920: ن مرجع سبم ذكره،مصعفى يوس  كايف،   1
 .900 :ن ،9022 ، اان ،التوزي   دار صفاء ل نشر  ،أساسيات االقتصاد الكلي ، ياد  أة الفتاح النعور  2
 .202 – 209 : ن ن ،9002 ،دار املعرفة اجلامعية ،االقتصاد مبادئ علم ،أمحة ضياء الةين زيتون  3
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  يؤدي  حت زيادة دخول العأقات ال نية   ى حعا  العأقات الفقرية   هذه   ن كانيا سييئة مين
ناحية العةالة يف توزي  الةخل القومب فإن زيادة امليل اتيةي لالدخيار ليةى العأقيات ال نيية يف شيدن  

 .أن يةية حجع االدخار
 حنيييييو االخنفييييياض بعيييييأا  يف الوقيييييا اتيييييا  أصيييييأح مييييين الصيييييعا  أن  تتجييييي  األسيييييعار  األجيييييور

االحتكارات القائاة  النقابات العاالية القويية  يف ويل هيذه النير ف مين الصيعا    ياد حيافة ليةى 
رجال األ اال لع ا مةية من العايال ل اقافنية   يى معيتويات مرتفعية مين العاالية د ن أن يكيون 

هيييذا االرتفيييات يف .  يةهنييياك  ليييو جميييرد ارتفيييات  فيييي  يف األسيييعار يشيييري  ل احتاييياالت أربييياح معيييتقأ
 .األسعار يعا ة الت خع   ى تكوين 

 أ   ييين   ذا قاميييا اتكومييية بتاوييييل التنايييية  ييين  رييييق زييييادة  صيييةار النقيييود :االدخيييار اإلجأييياري
ن هذه الةيادة يف النقود تؤدي  حت ارتفات األمثيان ننيرا لثأيات العيرض يف إمن الأنوك، ف ريق االقرتاض 

ة  مليييا كيييان بعييين املعيييتا كني ال يعيييتعيعون الشيييراء باألمثيييان اجلةييييةة فيييإن املراحيييل األ حت مييين التنايييي
 فيايا  يةا ذليح فيإن . عفين االسيتاالك يكيون  ثابية ادخيار  جأياري يق يل مين حيةة ارتفيات األمثيان

 .  ح  ب   مرح ة الت خع اجلامح خاصة  ذا استارالت خع ل  أثار ضارة باجملتا ،   
 ن ااثييار العيييئة اليت حيييةثاا الت ييخع البيية مين معاجلتاييا  هنيياك سياسييات  :امسياسةةات معالجةةة التضةة -خامسةاا 

 :تتأ  ملعاجلة الت خع أبرزها
 العياسة املالية. 
 العياسة النقةية. 
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 :* Fiscal - Policyالسياسة المالية  .1
  يى العي    قيوم الة لية بةييادة ال يرائات :Import Control  سياسة الحد من استيراد السةلع الكماليةة 1.1

 1.الكاالية الت تتةا هلا الق ة من العكان من أصقا  الةخول املرتفعة
تقوم الة لة بوض  حة أقصى  أد  لألسعار يف حالة  :Price  Controlسياسة التسعير اإلجباري  2.1

ت يف كذلح ميكن هلا استخةام ننام التقنني أ  استخةام الأعاقا  2الت خع من أجل التدثري   ى األسعار،
 .من أجل التدثر   ى االستاالك  بالتا  الع ا الك ب 3،توزي  الع   ال ر رية

هتةف هذه العياسة  حت تق يل  :Effect of Savingسياسة تشجيع االدخار الموجه نحو االستثمار   3.1
ومب أي العرض اتكومب،  حما لة توجي  املةخرات حنو االستثاار مما يؤدي  حت زيادة الناتج الق اإلنفاقحجع 

 4.الك ب مما يعا ة يف عفين األسعار    ادة القوة الشرائية ل نقود
تعت ةم تعأيق سياسية أجريي  تعيتاةف ضيأال معيةالت  :Wage Controlسياسة الحد من زيادة األجور  4.1

 5.العال يةالةيادة يف األجور النقةية  أقا ل ةيادة يف معةالت  نتاج
 حالييية تقيييوم الة لييية يف: Gouvernement Expenditures and Taxes العةةةام والضةةةرائب اإلنفةةةاق 5.1

 هليييذه  6.العيييام  قييية تعيييتخةم الوسيييي تني معيييا  ذا د يييا اتاجييية اإلنفييياقعفيييين  الت يييخع بةييييادة ال يييرائا أ 
  7.العياسة تدثري يف تق ي  النقود يف أيةي أفراد اجملتا   بالتا  تق ي  الع ا   ى الع    ااةمات

تتيو  الأنيوك املركةيية يف الة لية معيؤ لية  ضي   تنفييذ هيذه العياسية  :Fiscal Monetary نقديةةالسياسةة ال .2
  .با تااد جماو ة من األد ات الكاية  النو ية

  ذلح من خالل :األدوات الكمية 1.2

                                       

من ال رائا  الرسوم  النفقات العامة  القر ض  العياسة املالية هب جماوت اإلجراءات الت تقوم نا اتكومة ب ية حتقيق التوازن املا  العام، معتخةمة بذلح الوسائل املالية اهلامة* 
 .ريات االقتصادية الك ية،  الوصول  حت أهةاف العياسة االقتصادية العامة ل ة لةالعامة  ذلح ل تدثري   ى املت 

 .02: ن ،9029أكتوبر  ،02الكويا، الع ع ة ااامعة، العةد ، نشرة التوعيةعاة الةراسات املصرفية، م1
 .222 :ن ،مرجع سبم ذكره ،مبادئ علم االقتصادآخر ن،   حماود حعني الوادي  2
 .977 :ن ،مرجع سبم ذكره ،ر نآخ  حعام دا د  3
 .222: ن مرجع سبم ذكره، ،مبادئ علم االقتصاد،  آخر ن اود حعني الواديحم 4
 .922 :ن ،مرجع سبم ذكره ،المصرفيو االقتصاد النقدي  ،بعام اتجار5
 . 222 :ن مرجع سبم ذكره، مبادئ علم االقتصاد، ،حماود حعني الوادي 6
 .972 :ن ذكره، مرجع سبم ،آخر ن  حعام دا  د  7
ري يف كاية النقود أ  كاية  سائل الةف    ا يقصة بالعياسة النقةية جماو ة من الوسائل الت تعأقاا الع عات النقةية   ى شؤ ن النقة  االئتاان،  تتع هذه اهليانة  ما بإحةاع تدث*

 .ةائةة أ  حقن االقتصاد بتيار نقةي جةيةيالئع النر ف  االقتصادية احمليعية  اهلةف من التدثري هو امتصان العيولة ال
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 قيوم نيا الأنيوك التجاريية هيو خصييع األ راق تمين النشيا ات اال تيادييية اليت    :زييادة سيعر   يادة ااصيع
 يف هييذه اتاليية يقييوم الأنييح . لتجارييية لألفييراد  يف حيياالت أخييرى تقييوم بإ ييادة خصييااا لييةى الأنييح املركييةيا

املركييةي برفيي  سييعر   ييادة ااصييع نييةف التييدثري يف القييةرة االئتاانييية ل أنييوك ميين أجييل تق يييل حجييع العيييولة 
 1. خعاملكافقة ل ت ا لة يف العوق  يعة هذا اإلجراء  احةا من اإلجراءاتاملتة
  قيام الأنح بأيي  األ راق اتكوميية يف العيوق املفتوحية ييؤدي  حت تق ييل كايية النقيود  نية اجلاايور  مين

  . هو ما يؤدي  حت اخنفاض الع ا الك ب 2.  ى الع    ااةمات اإلنفاقمث ينخفن 
    3.الودائ رف  نعأة االحتيا ب القانوين من أجل تقيية الأنوك التجارية   ى زيادة حجع االئتاان 

 : تشال ما ي ب :األدوات النوعية 2.2
  اإلقنيييات  التيييدثري األد    يييى ميييةراء الأنيييوك التجاريييية بيييااللتةام بالنعيييا املاليييية املقأولييية لتخفيييين حجيييع

 4.التعايالت  القر ض املانوحة لألفراد
 هييذه  تعيية سياسيية اسييتاةاف الت ييخع   ييارا لتققيييق اهلييةف الناييائب ميين العياسيية النقةييية،  ذ تعاييح

العياسييية  حت العييييعرة   يييى الت يييخع  اتفييياظ   يييى معيييةالت النايييو االقتصيييادي  نييية املعيييتويات املع وبييية 
 5: ترتكة سياسة استاةاف الت خع   ى أربعة ركائة

 استاةاف الت خع يقوم   ى أسان تعري  معةل الت خع املعتاةف بشكل مع ن  صريح. 
 يعيييييية اليييييت تيييييؤدي  حت اسيييييتقرار معيييييةالت بييييييان  اضيييييح ال ليييييأ  فيييييي  حيييييول  أيعييييية األهيييييةاف الرئ

 .الت خع
 مناجية التنأؤ بالت خع تتاثل يف استخةام أي من املع ومات املتوافرة حول الت خع املعتقأ ب. 
  تنفيييذ اإلجيييراءات اإلستشييرافية نيييةف تعيييري األد ات القياديييية الييت تعتاييية   ييى تقيييييع املعيييةالت

 .املتوقعة مقارنة باهلةف املرسوم معأقا
 :-تتاثل يف :اءات أخرىإجر  .3

                                       
 .222: ن، 9002 ،02، جم ة أهل الأيا، العةد أثر التضام ومعدالت الفائدة في أسعار الصراحاكع حمعن حماة،  1
تحليل  ،2010إلى منتصف  2003النقدية على التضام في االقتصاد العراقي لمدة و المالية  أثر السياسيين ، أة الرزاق  ةين حعني  أزاد امحة سعة ن الة سكب  2

 .202 :ن ،9022 ،92، العةد 02اجمل ة  ،اإلحصائية  جم ة تكريا ل ع وم اإلدارية  ،وقياس
 .222 :ن ،مرجع سبم ذكرهغازي حعني  ناية،  3
 .902 :ن ،مرجع سبم ذكره ، ياد  أة الفتاح النعور 4
مركة جية، جم ة رؤى اإلسرتاتي ،تركياو تشيلي و دارة السياسة النقدية مع اإلشارة على تجار  البرازيل سياسة استهداا التضام كإطار إل ،محةة العواديشوقب جأاري    5

 .26 :ن ،9022أكتوبر  ،05العةد  ،09الأقوع اإلسرتاتيجية، اجمل ة   اإلمارات ل ةراسات 
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 غالأا ما تقنن معةالت الفائةة  صادر التاوييل املقرتحية سيواء أكانيا هيذه املصيادر  :معدالت الفائدة
قصييرية متوسييعة أم  وي يية األجييل،  ذا  صيي  رأن املييال يف   ييار الننرييية املالييية ميين خييالل أسييعار الفائييةة، 

لفوائيية   ييى القيير ض القصييرية األجييل تكييون أقييل  تتفييا ت هييذه األسييعار حعييا تفييا ت آجييال االقييرتاض، فا
يف حيييني تكييييون األسييييعار الفائيييةة   ييييى القيييير ض  وي يييية األجيييل أ  ييييى بيناييييا أسيييعار الفائييييةة   ييييى القيييير ض 

 1.املتوسعة األجل تكون بني الععرين
اض  تتدثر أسعار الفائةة بعةة  وامل من أبرزها معةل الت خع،  العرض  الع ا   ى األميوال القاب ية ل قير 

 2. أسعار صرف العا ة الو نية
 تشجي  االدخار  رف  سعر الصرف العا ة احمل ية مقابل العا ة األجنأية. 
  زيادة اإلنتان نةف زييادة املعير ض املتياح مين العي    اليتقكع يف األجيور النقةيية  اليتقكع يف األجيور

 3.النقةية ل اقافنة   ى االخنفاض يف التكالي 
 ت حول البطالة أساسيا: الثاني المطلب

تعترب الأعالة من أهع املشكالت الت تواج  كل اجملتاعات  بنعا متفا تة  هذا ملا هلا من آثار خعيرية   يى 
تتج يى يف معياردة  يةد كأيري مين  فايب. االجتايا ب أ  العياسيب اسيتقرار اجملتاي ، سيواء مين املننيور االقتصيادي أ 
 .ش يل املتاحةالراغأني يف العال  راء  ةد ق يل من فرن الت

 .تعري  الأعالة،  قيان الأعالة، أسأا  الأعالة يف الةراسةتنا ل مت يف هذا املع ا  :مفهوم البطالة -أوالا 
معيني مين األجيور،   نية معيتوى( التشي يل)عرف الأعالة بفائن  رض العال  ن الع يا ت :تعريف البطالة .1

عييةل أجييور يكييون  نييةه كييل األشييخان الييذين ال ألنيي  يوجيية دائاييا م 4 يييرتأال هييذا التعرييي   عييتوى األجييور،
 .يع أون  اال يقومون بذلح  يعاى بدجر القأول

 5. تعرف أي ا بد ا  جود قوة بشرية قادرة   ى العال ترغا يف العال  تأقث  ن   ن جتةه 

                                       
 .222 :ن مرجع سبم ذكره، ،معاة الةراسات املصرفية 1
 .902 :ن بم ذكره،مرجع س ،اياد  أة الفتاح النعور 2
 .المرجع نفسه 3

 .09 :ن، 9006ديعارب ، 07العنة  ، 75العةد  ،، املعاة العر  ل تخعيال بالكويا، س ع ة د رية تعىن بق ايا التناية يف الة ل العربيةتحليل البطالة ،ب قاسع العأاسن  4
 ،9029، 22 ةد  ،، جم ة الأاحث2011 – 1996بطالة في األرا ي الفلسطينية للفترة االقتصادي على معدالت ال وقياس أثر النم يعى نةي،   جالل شيخ العية   5
 .92 : ن
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  كايييا تعيييرف الأعالييية حعيييا املكتيييا الييية   ل عايييل بد يييا تشيييال كافييية األشيييخان اليييذين هيييع يف سييين
 1.أني يف العال  باحثني  ن   لكناع ال  ة ن   ذلح خالل فرتة اإلسناد راغ* العال
  هناك من يرى الأعالة يف تعريفاا الشامل بد ا تعرب  ن  ةم  مكانية الننيام  االقتصيادي  االجتايا ب 

  يييى خ يييق فيييرن اسيييت الل  اسيييتثاار  تشييي يل اقتصيييادي لعواميييل اإلنتيييان فيييي  متاث ييية يف العايييل  رأن امليييال 
ض  التننييييع  ألسيييأا   ةييييةة  ميييا يرتتيييا   يييى ذليييح مييين خعيييارة اقتصيييادية  اجتاا يييية   يييى أصيييعةة  األر 

  2.متعةدة
  مين . أميثال اتالة الت ال يعتخةم اجملتاي  فيايا قيوة العايل فيي  اسيتخةاما كيامال أ هب الأعالة كذلح 

 تييةين معييتوى رفاهييية األفييراد مث يكييون النيياتج الفع ييب يف هييذا اجملتايي  أقييل ميين النيياتج احملتاييل، ممييا يييؤدي  حت
 .اجملتا ،  اا كان من املفرتض الوصول  لي 

   يةم تيوفر فيرن العايل ل فيرد القيادر   يى العايل   الراغيا فيي  م   ي  ميكن تعري  الأعالية   يى أ يا 
 .شر  االستارار  اإلصرار يف الأقث

  يقصيية باإلنعييان العا ييل  يين العاييل حعييا تعرييي  مننايية العاييل الة لييية ILO:  كييل فييرد فييوق سيين
 .معينة  بة ن  ال  املعتعة ل عال  يأقث  ن ،  نة معتوى األجر

اتييياالت اليييت ال ميكييين أن يعييية منايييا األفيييراد  يييا  ني  ييين العايييل   حتةييييةميكييين العيييابقة تعييياري  ال حعيييا 
 :كاايت

 اتاأل فال  املرضى  العجةة  كأار العن  الذين أحي وا  حت التقا ة  حيص ون اان   ى معاش. 
  األفيراد القييادرين   يى العاييل  اليذين ال يعا ييون فعيال أل ييع ال يأقثيون  يين العايل كالع أيية، أل يع بصييةد

 .تناية مااراهتع
 أل يع أحأعيوا متيام، ألن جايودهع يف . ن   ى العال  ال يأقثون  ن   األفراد القادر   هع العاال احملأعون

 . أصأقوا متشائاني  كفوا الأقث  ن فرن ل عالالأقث  ن العال يف الفرتة املاضية ن جتة،  من مث
  أجرين أل ع يأقثون  ن  ال أف ل األفراد الذين يعا ون  حيص ون   ى أجر أ. 

                                       
 وباستادام منهج التكامل المستمر أ( 2012 – 1970)دراسة تحليلية قياسية ألثر تدفم االستثمار األجنبي على التشغيل في الجزائر خالل فترة  ، ائشة  ايعن 1

 .225: ن ، 9027 ،ت مشال  فريقيا العةد الثالث  شرجم ة اقتصاديا ،بسببية جرانجر
 .هذا العن  ت   من د لة  حت أخرى  سنة حعأاا حيةده تعري  الأعالة  67سنة  حت  26هذا العن يرتا ح مابني  *
-59: نن ، 9029، 05العةد  ،02 اإلدارية، اجمل ة  ة جم ة جامعة األنأار ل ع وم االقتصادي أسبابها وسبل معالجتها،، ، البطالة في االقتصاد العراقي يادة سعية حعني 2

52. 



 العام االجتماعي وبعض المؤشرات االقتصادية الكليةإلنفاق اإلطار النظري ل: الفصل األول
 

 
62 

 األفراد القادرين   ى العال  لكناع ال يأقثون  ن  أل ع يف درجة الثراء جتع اع يف غىن  ن العال. 
 رغأون يف العال  وال الوقااألفراد الذين يعا ون لأعن الوقا ب ري  رادهتع  ي. 
  اإلجيازة أ  ألي  األفراد الذين يعا ون  لكناع أثناء   ةاد  حصياء الأعالية ت يأيوا بصيفة مؤقتية كياملرض أ

 1.أسأا  أخرى
   ي  يتأني لنا أن  لي  كل من ال يعال  ا ال  يف الوقا نفع  لي  كل من يأقث  ين  ايل يعية ضيان 

 .دائرة العا  ني
  نة  ريقة حعا  بنعأة العيا  ني  حت قيوة العايل   هيو ميا يع يق   يي  معيةل تقان الأعالة :لةقياس البطا. 2

  Unemployment Rateالأعالة 
 

العييا  ني الييذين يرغأييون يف العاييل بييالعأ  يف وييل     يشييري مصييع ح قييوة العاييل هنييا  حت مجييي  األفييراد العييام ني
 2.األجور العائةة
 .حجم البطالة +الة حجم العم =قوة العمل :    أي أن

 :ي ب  بالتا  تتكون مكونات قوة العال يف اجملتا  كاا
 العام ون. 
 عا  ونال. 

 
 
ليعيا مشيك ة اقتصيادية فقعيا   منيا هيب مشيك ة اجتاا يية سياسيية  ن مشيك ة الأعالية  :أسبا  البطالة. 3

تع ياييية أي ييا،  ميين مث فاييب ليعييا معييؤ لية بييني جايياز معييني أ  قعييات حمييةد أ  جايية بييذاهتا بييل هييب معييؤ لية 
 :مشرتكة بني كافة قعا ات اجملتا   أجاةت   مؤسعات   هيئات  املخت فة  لذلح تتعة  تتنوت أسأانا كاا ي ب

  معةالت الناو العكاينارتفات. 
  1.اخنفاض مر نة التووي  مقارنة بناو الناتج احمل ب اإلمجا 

                                       
 .22-22: ن ن ،2225أكتوبر  الكويا، ،اادا   الفنون   اجمل   الو   ل ثقافة  ،االقتصاد السياسي للبطالة ،رمةي زكب 1
 .925: ن مرجع سبم ذكره، ،يوس  كايف مصعفى  2

 المجتمع مكونات قوة العمل في عاطلواال مستادمواال

 100(*العمل قوة/  عدد العاطلين= )البطالة معدل 
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  جوانأايييا العييي أية  ميييا يرتتيييا   يايييا مييين تعيييريح العايييال اليييذين يعا يييون يف الشيييركات حميييل *ااصخصييية 
 .ااصخصة مما يؤدي  حت زيادة الأعالة

  من صنا ة ألخرىالالزمة لتعةيل األ ضات  حتويل املعار ** ت خع التكالي. 
  اال تااد   ى اهلجرة كاصةر رئي  لتوليية العاالية مين جانيا الأ يةان املصيةرة ل يية العام ية  ن حتيرك لنيا

اهلياكل األساسية من جانا الأ ةان املعتوردة ل ية العام ة   نةما انفتقا اتاجية السيترياد العاالية  ح يول 
  2.ان املصةرة  املعتوردةاالة حمل الية العام ة شا ا الأعالة يف الأ ة

  ق ة بناء املصان   د ر العال. 
 3. غراق العوق احمل ب بالأ ائ  املعتوردة  بععر أقل من املنتج احمل ب 
  جييية سيييوق العايييل  ييين اسيييتيعا  ااييير ني فانييياك أ يييةاد هائ ييية مييين ااييير ني اتاصييي ني   يييى ميييؤهالت 

 .نعبدنوا اا املخت فة  م  ذلح يعجة سوق العال  ن استيعا
  ييييةم حتييييةيث  تعييييوير أسيييياليا   ييييرق العاييييل،   ييييةم التوسيييي  يف أميييياكن اإلنتييييان أ  تنفيييييذ مشيييير  ات 

 .جةيةة
  تيةين املعيتوى التع يايب، الشيبء اليذي حييول د ن  ضي  بيرامج التيةري   التكيوين  أقيا  انتشار األمية أ

 .يةملا يتع أ  سوق العال املتجةدة  املت ري باستارار يف ول العفرة التكنولوج
  نةرة املوارد االقتصادية حييث أدت  حت  يةم  جيود فيرن  ويفيية ل عيا  ني خاصية مي  التقيوالت الكأيرية

 4.الت مير هلا االقتصاد العاملب

                                                                                                                        
 ،9022 ،95العةد  ،02العنة  ،اجمل ة العراقية ل ع وم االقتصادية ،في العراق 2012وقعات المستقبلية للعمالة لسنة التو واقع البطالة في المحافظات  ،أمحة كامل الناصح  1
 .02 : ن
حمل ااصخصة خعائر  حتقيق الشركة وقة يكون العأا الرئيعب ل أي  ه  جماو ة مناع،   األفراد أ ةيئات الت مت كاا الة لة  حت أحاهل  ااصخصة تع  بي  أصول احة الشركات أ*

 .بيعاا لتفادي ااعارة املتواص ة فيتع ،ال أرباح
ة بااصخصة لشركة ما  ننرا من األسأا  املؤدية  حت زيادة الأعالة هب ت خع التكالي  املالزم لتعةيل األ ضات  الذي يعترب مكال لعأا ااصخصة، فقيناا تقوم الة ل** 

فدت العام ني  حتوي اع   ا من صنا ة  حت أخرى  ذ كانوا قة فش وا يف  دارة الشركة   نتان الع   فياا، تقوم الة لة بإ عائاع بعن  املكا لت خع التكالي  لتعةيل األ ضات هؤ الء
 .املالية  تعرحياع بةال من حتوي اع  حت صنا ة أخرى  هذا أدى  حت انتشار الأعالة  زيادة حجااا

: ن، 9022جوي ية ، 07الةراسات العةد   لألحباع  ، جم ة جامعة ف ععني،طرق عالجهاو  2012-1994ي فلسطين في الفترة ف مشكلة البطالةسان س ياان در يش،  2
22. 

 .97: ن ،9005اإلسكنةرية،  ،دار الفكر اجلامعب ،الحلولو اآلثار  –األسبا   –اإلسالمية و مشكلة البطالة في المجتمعات العربية  ،أسامة العية  أة العاي  3
: ن ،9022 ،95، العةد 02العنة  ،، اجمل ة العراقية ل ع وم االقتصاديةفي العراق 2012واقع البطالة في المحافظات والتوقعات المستقبلية للعمالة سنة ، كت  جاينةس 4

262. 
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  اإلقأيييال الشيييةية  زييييادة الع يييا االجتايييا ب   يييى التقيييييع اجليييامعب ننيييرا جملانيييية التع ييييع يف معنيييع الييية ل
 .  تعنيع الشاادة اجلامعية

 ؛وة   ةم التنعيق بني سياسات التع يع  احتياجات لتناية سوق العال  خعال التنايةاا ل  الفج 
  سييييوء سياسيييية التووييييي  اتكييييومب  الييييت أدت الت ييييخع اإلداري  الأعاليييية املقنعيييية د ن مرا يييياة متع أييييات

 .الوويفة  سوق العال
 1.اهلجرة الةاخ ية  ااارجية غري املخععة 
  العييييوق اتييييرة  خاصيييية فياييييا  يييي  تييييةخ اا ل يييياان حيييية أد  تييييةخل الة ليييية يف العييييري العييييادي لعاييييل

لألجيييور،  ذ أن عفيييين األجيييور  ال يييرائا مهيييا كفييييال بتشيييجي  االسيييتثاار  بالتيييا  خ يييق الثييير ات  فيييرن 
 .العال
  خاصية اتيام ني (  ايال ننافية، أجيري) تعف  الأعن  ن بعن أنوات املاين مرا ياة ل اناير االجتايا ب

مييا يعييتعجل حتققيي   حيييث تف ييل األغ أييية العاييل املييريح داخييل املكاتييا  هييو  ييى شيياادات   اييية  مانييية 
 .  ى أرض الواق 

 2.دخول املرأة بكثافة لعان الش ل  خ ق ض ال  ضايف 
 بذلح عت   مشك ة الأعالة من حيث ااصائ   األسيأا  املؤديية  ليايا لكيل جمتاي    يى حيةة فدسيأانا 

ر التق  اهلائيل اليذي أدى  حت االسيت ناء  ين األييةي العام ية الأشيرية بشيكل  يف اجملتاعات الصنا ية  ائةة  حت التعو 
كأري أما أسأانا يف الأ ةان العربية  النامية فاب مرتأعة بتخ ي   سيائل اإلنتيان  ضيع  القعا يات اإلنتاجيية   يةم 

ود الأعالييية يف الييية ل قيييةرهتا   يييى اسيييتيعا  األييييةي العام ييية املتةاييييةة مييي  تةايييية منيييو العيييري ،    يييى اليييرغع مييين  جييي
الصيينا ية املتقةميية فييإن  اقعاييا أخيي    ييدة ميين اليية ل العربييية  النامييية  ذلييح لوجييود ال يياان االجتاييا ب ل عييا  ني 
 يين العاييل  حما ليية خ ييق فييرن العاييل اسييتثاارية هتييةف  حت تووييي  جييةء ميين القييوى العام يية  امتصاصيياا بشييكل 

 .االجتاا ب  الفردي أساسب  هو حما لة لتخفي   قعاا   ى املعتويني
أما يف الأ ةان العربية  النامية فالأعالة ذات تدثري م ا    أشية   يدة حييث ال يوجية ضياان اجتايا ب  ال 
فرصيية  اييل اسييتثاارية فإ ييا تدخييذ أبعييادا أكثيير خعييورة ممييا هييب   ييي  يف الأ ييةان املتقةميية  ذلييح لعييةم  جييود ننييام 

                                       
دار الياز ري الع اية  ،العأعة الثانية. ور الدولة في مواجهتهادو المجتمع و األسرة و  وانعكاساتها السلبية على الفردأبعاد ظا رة البطالة و أسبا   ، ارق  أة الرؤ ف  امر  1

 .99-92: ن ن ،9022 ، اان ،التوزي   ل نشر 
 .292 : ن ،9026 اجلةائر، ،ديوان املعأو ات اجلامعية ،مدخل إلى التحليل االقتصادي الكلي ،زهرة بن      شعيا بونوة   2
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قييوة العاييل سييواء ميين حيييث فييرن العاييل أ   عييكانية العييريعة  بييني منييواقتصييادي قييادر   ييى املوازنيية بييني الةيييادة ال
بآخر مين زييادة الأعالية  خعورهتيا   يى اجملتاي  بشيكل  يام    يى  الر اية االجتاا ية  هذا ما قة يعاهع بشكل أ 

الفييرد بشييكل خييان حبيييث قيية ينييةف  العةييية ميين العييا  ني حتييا  تيياح اتاجيية  حت أشييكال  ت فيية ميين النشييا  غييري 
 1.أ  املعايري االجتاا ية العائةةاملشر ت أ  الع وك املنقرف الذي ال يقره القانون 

الكامييل، فييإن ذلييح ال يعيي   تووييي حيناييا يصييل اقتصيياد قييومب مييا  حت معييتوى ال: البطالةةة الطبيعةةيمعةةدل  .4
 .عيييا ي الصيييفرالأعالييية ي، أ  أن معيييةل %200يعيييا ي ألحيييوال أن معيييةل تشييي يل قيييوة العايييل بيييدي حيييال مييين ا

 هيو مييا .  نية معييتوى التوويي  الكاميلني  أ   يوجية يف أي تنية  ال ميكيين اختفياؤه، فانياك قيةر ميا ميين الأعالية
  ييى الأعاليية االحتكاكييية  ود مييا يعيياى معييةل الأعاليية العأيعييب الييذي يشييتاليعيي. يعيي  اختفيياء الأعاليية الة رييية

 2. اهليك ية
ون  نيييةه أسيييواق العايييل  أسيييواق العييي   يف حالييية تيييوازن، فايييو  ن معيييةل العأيعيييب ل أعالييية هيييو معيييةل اليييذي تكييي

املعةل الذي تكون  نةه ال  و  اليت ترفي  األسيعار  األجيور يف حالية تيوازن، مميا  عيل معيةل ت يخع األسيعار 
   3. األجور يف حالة استقرار

معييةل الأعاليية يف قييوة   البيية ميين التايييية بييني معييةل الأعاليية العأيعييب  الفع ييب، فاعييةل الأعاليية الفع ييب يعييرب  يين
العاييل، فييإذا فيياق معييةل الت ييخع املعييتوى املرغييو  بيي ،  نةئييذ ميكيين عفي يي   يين  ريييق حتقيييق معييةل أقييل ميين 

أمييا  ذا أريييية عفييين معيييةالت الأعاليية  خ يييق . النيياتج  القييومب اتقيقيييب الفع ييب،  مييين مث رفيي  معيييةالت الأعاليية
 4. خعفرن  ال أكرب، ففب هذه اتالة سريتف  معةالت الت

. مين قيوة العايل %10 % 02نقياش كأيري حيول معيةل الأعالية العأيعيب، فانياك ا تقياد سيائة أني  ييرتا ح بيني دار 
 هنيا  جاية ننير الييوم تقيول  عيةل .  هذا ما ساد معنع اقتصاديات الأ ةان الرأمسالية بعية اتير  العامليية الثانيية

 . اقتصاديات الأ ةان الصنا يةمن قوة العال،  هذا املعةل العائة يف  0%6   0%1بني 
 
 

                                       
 .92 – 99: ن ن مرجع سبم ذكره، ، ارق  أة الرؤ ف  امر  1
 .22: ن مرجع سبم ذكره،، االقتصاد السياسي للبطالةرمةي زكب،    2
 .226: ن ،9002االردن،  -، دار  ائل ل نشر   التوزي ،  ااناقتصاديات العمل مةحا القريشب، 3
 . 22: ن ،9002 اجلةائر، ت اجلامعية،، العأعة الرابعة، ديوان املعأو االتحليل االقتصادي الكلي النظرية االقتصادية،ضياء جمية املوسوي،  4
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 :ل أعالة أنوات  ت فة  متنو ة عت   باختالف اجملتا  العائةة في ، نذكر مناا ما ي ب :أنواع البطالة -ثانياا 
 :البطالة اإلجبارية واالختيارية .1

  :(Obligatory Unnemplyment اال طرارية) Unemployment Involuntary ةيالبطالة اإلجبار 1.1
ت ان هذا النوت من الأعالة يف  جود أفراد تتوفر هلع القةرة   ى العال  كذلح الرغأة يف العال  نة  ي

 هذا الشكل الناهر ل أعالة هو ذلح الذي ال ميكن ل عني  1.معتوى األجر العائة  لكناع ال  ة ن  اال
 2.يف العال  القادرين   ي  أن ععئ ، أي أن  يتاثل يف فائن العرض يف سوق العال من األفراد الراغأني

 يعترب هذا بال شح استخةام غري امثل ل اوارد الأشرية ألن  ال يتع حتقيق أقصى فائةة ممكنة مين اسيتخةام هيذا 
 3:بل يرتتا   ى  جود هذا النوت من الأعالة ضيات ل اوارد االقتصادية  يتاثل ذلح يف. العنصر الأشري

   نفاقايا   يى هيذا العنصير الأشيري حي  حيقيق قيةر معيني مين التع ييع، ضيات يف التك فية  النفقيات اليت مت
 تةداد هذه النفقيات ك ايا زاد بيالعأ  درجية أ  معيتوى التع ييع اليذي  صيل  ليي  هيؤالء األفيراد اليذين هيع يف 

 .حالة بعالة
  ضيييات يف النيياتج الييذي كييان ميين املاكيين اتصييول   ييي  لييو مت تووييي  هييذه األفييراد  الييذين هييع يف حاليية
 . ما يرتتا   ى ذلح من س ع ة ااثار االقتصادية  اجتاا ية الع أية الت ت قق باألفراد  اجملتا . بعالة

  رادتي ،  هب حالة يتععل فياا العامل  قن اختيياره :Voluntary Unemploymentالبطالة االختيارية  2.1
مي   جييود ) عاييل  تف يي   لوقيا الفييراغ حينايا يقيةم اسييتقالت   ين العايل الييذي كيان يعاييل بي   ميا لعة فيية  ين ال

، أ  تتيييوفر هليييع  ويييائ  معينييية  لكيييناع ال يرغأيييون يف العايييل فيايييا ألن معيييتوى (مصيييةر أخييير ل يييةخل  املعيشييية
 غري أن هذا النوت مين الأعالية ال ييةخل ضيان  4.األجر يف هذه الووائ  أقل من معتوى األجور الت يرغأو ا

 .حعا  قوة العال يف اجملتا 
 .(07-02) توضيح الأعالة اإلجأارية  الأعالة االختيارية كاا يف الشكل رقع  ميكن

 
 

                                       
 .969 : ن ،9002مصر، -اإلسكنةرية ،، الةار اجلامعيةمبادئ االقتصاد الكليآخر ن،   أمحة رم ان نعاة اهلل  1
 .990: ن، مرجع سبم ذكرهمصعفى يوس  كايف،  2

 .969 :، نمرجع سبم ذكره ،  أخر ن أمحة رم ان نعاة اهلل  3
 .20: ن مرجع سبم ذكره،، لسياسي للبطالةاالقتصاد ا ،رمةي زكب  4



 العام االجتماعي وبعض المؤشرات االقتصادية الكليةإلنفاق اإلطار النظري ل: الفصل األول
 

 
67 

 البطالة اإلجبارية والبطالة االختيارية(: 05-01)شكل رقم 

 
 .969:  ن ،9002مصر،  -، الةار اجلامعية اإلسكنةريةمبادئ االقتصاد الكليمحة رم ان نعاة اهلل  آخر ن، أ :المصدر

 :واالحتكاكيةالبطالة الهيكلية  .2
هب ذلح النوت من الأعالة الذي ينتج بعيأا ت يريات  : Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية  1.2

فتييييؤدي  حت  ييييةم انعييييجام املييييؤهالت الفنييييية ميييي  فييييرن العاييييل املتاحيييية  1هيك ييييية حتييييةع يف االقتصيييياد القييييومب،
 2.ل عا  ني

يكييييل الع ييييا   ييييى املنتجييييات أ  ت ييييريات أساسييييية يف  تتصيييي  هييييذه الت ييييريات اهليك ييييية أ ييييا  مييييا ت ييييريات يف ه
األسييياليا التكنولوجييييا املعيييتخةمة لتقيييل حميييل العاالييية الية يييية، أ  ت يييريات هيك يييية يف سيييوق العايييل نفعييي ، أ  

أ  ت ييري يف هيكييل العاييري ل عييكان  زيييادة نعييأة صيي ار  3.بعييأا انتقييال الصيينا ات  حت أميياكن تييو ني جةيييةة
 .امةالعن  اإلناع يف القوة الع

                                       
التوزي ، مجاورية مصر العربية،   املكتأة العربية ل نشر  ،التفاوت في توزيع الدخل –الفقر  –البطالة  ،اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي ، ارق فار ق اتصري 1

 .222: ن، 9002
 .02: ن ،9020، 96العةد  ،05 اجمل ة العراقية ل ع وم االقتصادية، العنة تحديات المعالجة،و ع الواق ،البطالة في العراقأمحة  ار الرا ي،   2
  ، نة ة الثالثاء االقتصادية اتادية  العشر ن حول التناية االقتصادية  االجتاا ية يف سوريا، مجعية الع وم االقتصادية العورية،السياسات االقتصاديةو البطالة  ،حماة جالل مراد  3

 .22: ن، 9005دمشق، 
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 من بني العياسات الت تعا ة   ى خفن الأعالة اهليك ية، تقة    انات ل تةريا  تيوفري املع وميات  ين 
 1.ور ف سوق العال يف املنا ق األخرى  تقة  املعا ةات املالية لتقفية العاال   ى االنتقال اجل يرايف أ  اهلجيرة

 2.لأعالة تديت فئة العاال احملأعني ضان ضقايا هذا النوت من ا
 سييائل اإلنتييان  تقييةماا قيية االحتكاكييية يف أن تعييور  حت حيية مييا فكييرة الأعاليية اهليك ييية ميين الأعاليية تقييرت   

كاييا يصييعا الفصييل بييني كييل ميين الأعاليية اهليك ييية  الأعاليية   3يييؤدي  حت االسييت ناء  يين بعيين أفييراد القييوة العام يية،
  نيةما تعيول فيرتة االنتقيال مين  ايل  حت أخير بعيأا االحتكاكية ذلح أن جةء مين الثانيية قية ييةخل ضيان األ حت

كايا أن الت يريات . م ني ك ياايا مين حييث نو يية املايارات الالزمية لكيل منااياااالختالف الكأيري بيني متع أيات العي
ا يييق فيييرن جةييييةة ل عايييل  ميييا ت ييييف  مييين مةاييييا أكيييرب مميييا زييييادة الأعالييية االحتكاكيييية ننيييرا  اهليك يييية قييية تيييؤدي  حت

  ييالن هييذه الأعاليية  4.العاييال   ييى تييرك أ ايياهلع القةمييية حمييا لني الييةخول  حت ت ييح الفييرن اجلةيييةة يشييج  بعيين
ييييتع مييين خيييالل   يييادة التيييةريا  التدهييييل لألفيييراد العيييا  ني  يتع يييا هيييذا األمييير مةييييةا مييين امليييوارد  الوقيييا الكيييايف 

 5.لذلح
لأعالة  حت  جود األفراد القادرين   ى تشري هذه ا :Frictional  Unemploymentالبطالة االحتكاكية   2.2

العال  يأقثون ل ارة األ حت  ن  ويفة مناسأة أ  يأقثون  ن  ويفة أف ل،  هذا بعأا  ةم  جود توافق 
 تنشد بعأا نق  6.بني الرغأة أ  املؤهالت الت حيا اا الفرد م  العال الذي يؤدي  أ  مكان العال

 ال  أي ا لةى أصقا  األ اال  الذين تتوافر لةياع فرن العال  املع ومات لةى العا  ني  الأاحثني  ن
 تتاية الأعالة االحتكاكية بتواجةها  7مما يع   ةم التقاء جانا الع ا   ى قوة العال م  جانا العرض،

من أهع   9قصرية األجل نعأيا، فاب 8.مااا اخت فا  أيعتاا  يف االقتصاديات كافة أيا كان معتوى منوها 

                                       
 : ن، 9002 ،02العةد  ،02اجمل ة  ،جم ة اقتصاديات مشال  فريقيا ،المحيطة منها خالل عقد التسعيناتو محاولة قياس الهيكلية و تصنيفات البطالة  ،بشري  أة الكر  1

272. 
املنعقة العربية ل تناية  ،العربية توسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشبا  في الدولالمو دور الصناعات الصغيرة  ،أمحة  أة الفتاح  أة ات يع   أة العةية مجيل  يار   2

 .02: ن ،9020اإلدارية، مصر، 
 .222: ن مرجع سبم ذكره،،  أمحة حعني الرفا ب خالة  اص  الوزين 3
 .20: ن ،9027 اإلسكنةرية، ،، الةار اجلامعيةتطبيقية -ليةدراسة تحلي ح االقتصادي عليها،أثر برنامج اإلصالو  مشكلة البطالة  ب  أة الوها  جنا،  4
 .926: ن مرجع سبم ذكره،  ب  أة الوها  جنا،   العريت حماة العية   5
 ، 22العةد  ،02ة العن ،المجلة العراقية للعلوم االقتصادية ،2006 – 1996أسبا  وانتكاسات للمدة  البطالة والتنمية البشرية في العراق، ،فاتح ن ايش معر الةبةي 6

 .09: ن ،9002
 .22: ن، مرجع سبم ذكرهحماة جالل مراد،  7
 .999: ن،  مرجع سبم ذكرهمصعفى يوس  كايف،  8
 .202: ن، 9009 اان،  ،التوزي   الةار الع اية ل نشر  ،االقتصاد الكلي ،أمحة األشقر 9
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مةخرات العامل أ   مكانية : الت تؤثر يف  ول مةة الأقث  ن  ويفة  من مث حجع الأعالة  مةهتا العوامل
تك فة الأقث  ن  ويفة، حيث أن  ك اا توفرت هذه العوامل لةى العا  ني      انات الأعالة   االقرتاض 

العك    ث  ن الوويفة من مث تعول الفرتة الأق  كانا هلع القةرة   ى مواجاة أ أاء الأعالة لفرتة أ ول 
 1.صقيح

يتأني أن الأعالة االحتكاكية متثل بعالة مؤقتة  اختيارية تتوق  فرتهتا   ى مةى تيوافر املع وميات  شيفافيتاا يف   
 منيا هيب   اختياريية بالنعيأة ل نير ف العيائةة يف الية ل الناميية   سوق العايل، غيري أن هيذه الأعالية ليعيا مؤقتية 

 2. جأارية  بعالة مةمنة 
رجيال   تعاجل هذه الأعالة مين خيالل حتعيني شيأكة املع وميات اااصية بعيوق العايل  املتاحية لكيل مين العايال   

 .األ اال
 :البطالة الدورية والموسمية.3

ما   هب الأعالة الناجتة  ن قصور الع ا   ى اإلنتان  :Cyclical Unemploymentالبطالة الدورية  1.3
هنا يتع االست ناء  ن  ةد كأري   األجور العائةة   تجات  نة األسعار يصاحا ذلح من ركود يف تصري  املن

من العاال يف الصنا ات الت ال توجة   ا   ى منتجاهتا مما ي عر العاال أن يأقثوا  ن  ال آخر 
كان معنع الأعالة   %97 نةما ارتفعا الأعالة يف أمريكا  حت   فخالل فرتة الكعاد يف الثالثينات  3جةية،

هذا النوت من الأعالة يعاى أي ا بأعالة قصور   ااةمات   ود الع ا املنخفن   ى الع   بعأا  ج
 اصفوا العياسات االقتصادية نذا   ياتع االقتصاديون    Demand-deficiency Unemployent 4الع ا

عتويات مالئاة حتقيق م النوت من الأعالة اعورت  حما لني دائاا  احملافنة   ى  ةم تةين معتويات اإلنتان م 
كاا توص   5.التق يل من حةهتا  ل نشا  االقتصادي مما يؤدي  حت  ةم واور هذا النوت من الأعالة أ
قة أدت دراسات   حت واور ما  رف   بالأعالة الكينةية ألن كينة قة  ج  اهتاام   حت هذا الصن  من الأعالة، 

 6.العاملية الثانية باسع أساليا  دارة الع ا الت صارت معتخةمة منذ اتر 

                                       
 .927: ن مرجع سبم ذكره،  ب  أة الوها  جنا،   سريت حماة العية  1
 .992: ن، مرجع سبم ذكرهمصعفى يوس  كايف،   2
 .226 : ن ،9006 ، اان ،التوزي   دار  ائل ل نشر  ،االقتصاد الكلي ،حر  حماة مرسب  ريقان 3
 .622 : ن، 2252التعأيقات، دار املريخ ل نشر، الرياض،   املفاهيع  ،االقتصاد الجزئي ،جب هولنت   لعن، ترمجة الةكتور كامل س اان العاين 4

 .997: ن مرجع سبم ذكره،مصعفى يوس  كايف،    5
 .297 : ن مرجع سبم ذكره،الأشري  أة الكر ،   6
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 هب الأعالة الت حتةع أساسا يف القعات الةرا ب  :Seasonal  Unemploymentالبطالة الموسمية  2.3
أن ص ر حجع اتيازة   بعأا مومسي  اإلنتان الةرا ب، حيث أصقأا الةرا ة مانة لأعن الوقا خاصة 

بالتا  اتة من اتعات سوق   ن العاالة الةرا ية الةرا ية بفعل تفتا اتيازة بعأا املرياع قة أدى  حت اتة م
الت ري    برغع أن هذا النوت من الأعالة قة ارتأال تار يا باالقتصاديات الةرا ية  ال أن التعور  1،العال

العريان الت تتدثر غالأا بعوامل خارجة   االقتصادي قة أفرز أشكاال هلذا النوت من الأعالة مثل أنشعة العياحية 
 2.الة لية  متدثرة بعةة الت ريات اإلق ياية   ة القرار احمل ب  ن س ع

تتاثل يف حالة من يؤدي  اال ثانويا ال يوفر ل  كفاية  :Disguised  Unemploymentالبطالة المقنعة  .4
حيث أن  3.من سأل العيش أ  أن ب عة أفراد يعا ون سوية يف  ال ميكن أن يؤدي  فرد  احة أ  اثنان مناع

قة تكون سالأة فأاستأعادهع ال يقل حجع اإلنتان يف القعا ات   العاالة الةائةة تعا ي صفرا، بل   نتاجية
 4.قة يةية حيث أ ع قة يتعأأون يف تععيل العال  بل   الت يعا ون فياا 

 تعتييرب  يف القعييات العييام لييةى الأ ييةان النامييية بشييكل خييان،   غالأييا مييا تنايير هييذه الأعاليية يف القعييات الةرا ييب،   
فايب  5.ال تعيا ة   يى زييادة النياتج القيومب اإلمجيا   هذه الناهرة خعيرة أل يا متثيل هيةرا يف امليوارد االقتصيادية 

 6. االة ميكن سقأاا من مواق  اإلنتان د ن تدثر الكاية املنتجة
مييي  خصوصيييا الأ يييةان الناميييية  حت خ يييق الأعالييية املقنعييية   ملييياذا ت جيييد بعييين الأ يييةان  والعيييؤال اليييذي يعيييرح هييي  

أن الة لية   اجملتاي  ككيل  و أن مشيك ة الأعالية هيب مشيك ة عي اجليوا  هي    ااا بد ا تؤثر س أا   ى االقتصاد؟ 
بالتا  تعال الة لة   ى فيتح أبيوا  القعيات العيام   االجتاا ية العيئة   ت عر  حت التةخل لتق يل أثارها االقتصادية 

 . رضاء النان  عياسات القادرة   ى حل مشك ة الأعالة املووفني أل ا تعترب ذلح من ال  لتعيني العاال 
لكين   ياد فرصية العايل غيري   الأ ةان   ى أن الة لة تتكفل بإ اد فرن العايل ل ايوا نني،  تن  الةساتري  
أن مصييع ح الرتهييل اإلداري يعيي  أن   أميير غييري مقأييول ميين الناحييية االقتصييادية ألنيي  ميثييل  أئييا اقتصيياديا  واملنتجيية هيي

                                       
 .22: ن، 9022التوزي ، القاهرة،   ، مصر العربية ل نشر علم اجتماع البطالةحماة ياسر ااواجة،   1
 .29: ن ،9002، ةاملع ومات، القاهر   ااةمات الصقفية   كة احملر سة ل نشر ، مر المحتملة المااطرو البطالة بين الحلول الجزئية  أة ااالق فار ق،   2
دراسة حالة املا كة العربية  ،آليات العالج المقترحة في  وء المستجداتو تقديم السياسات الحالية و اآلثار و األسبا  : البطالةآخر ن،   مجيل أمحة حماود خ ر   3

 .92: ن ،9022 ،جامعة الة ل العربية ،ية اإلداريةمنشورات املنناة العربية ل تنا ،الععودية
 .290: ن ،9006 ،املكتأة األكادميية، مصر ،الصين تؤكد عمليا نجاح فكرتنا ،القضاء نهائيا على البطالةو المعجزة االقتصادية أمحة   ى دغيع،    4
 .227-222 : ن ن ،مرجع سبم ذكره ،مةحا القريشب  5
 .226 : ن مرجع سبم ذكره،عني الرفا ب، أمحة ح  خالة  اص  الوزين   6
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 ييةاد ميين العييام ني يفييوق قييةرة اجلايياز اإلداري   ييى تشيي ي اع بشييكل منييتج األميير الييذي يييؤدي  حت اخنفيياض هنيياك أ
 .معةل اإلنتاجية

 :أنواع أخرى من البطالة .5
 القيية مأاشييرة   عييةل  هييب الناشييئة بعييأا اليينق  يف التناييية، كاييا نع ييع أن االسييتخةام ليي   :بطالةةة الفقةةر 1.5

ال  ل اليا يف هيذه الأعالية أن أفرادهياا   وايرت الأعالية،  لع ا  ن العالا ق  الناو فإذا تراخى هذا األخري ت
ق ي ييية النايييو اليييت ي  يييا  جيييود هيييذه الأعالييية يف األقعيييار ال  املعيييتار   ل عايييل الثابيييا   يييية ن يف حمييييعاع فرصييية

اليية ل    هلييذا نعيياب هييذه فرادهييا ميييل  حت اهلجييرة  ااارجييية ضييع  التناييية، كاييا ينشييد لييةى أيعييودها الركييود 
  1.هلذه العاالة بة ل االستقأال الأ ةان املووفة  اإلرسال بة ل 

هب الأعالة النامجية  ين  حجيام  رفين القيوة العام ية  : Bahavioral Unemployment:البطالة السلوكية 2.5
قيية    2.االخنيرا  يف  وييائ  معينية بعيأا الننييرة االجتاا يية هليذه الووييائ    ين املشياركة يف العا ييية اإلنتاجيية 
  اييال القااميية  ا، كالعاييل يف تننييي  الشييوارت  مجيي نفا ضييان الووييائ  الييةنيتييرك العةييية ميين املايين الييت صيي

 4.ع ق   ياا بأعالة العيايكاا    3الأناء  غريها،
 حتةع بعأا  فود العةية من أبناء  :Imported Unemployment (المستوردة)البطالة الوافدة  3.5

يف بالدهع ل عال يف أي  ويفة، مما  ع اع يةامحون أبناء احمل يون   ى الووائ  الة ل هربا من الأعالة 
من هنا نشدت سالالت   أ ع يقأ ون أجورا تقل بكثري  اا ميكن أن يقأ   العاال احمل يون،   املتاحة، خاصة 

أجور متةنية بشكل  بقأول  بفعل أثر املةامحة،   املعتوردة من ااارجة   من الأعالة نتيجة قوى العال العا  ة 
 5.أساسب

ال تقييي  يف   هنييياك أنيييوات أخيييرى مييين الأعالييية قييية تصييييا بعييين اجملتاعيييات   هيييذه أهيييع أنيييوات الأعالييية العيييائةة 
الأعالة التقا ةية نتيجة لأ يوغ سين   بع اا كالأعالة الت حتةع نتيجة ل تفرقة العنصرية فاب تصيا فئة العود مثال 

. حيث جنة يف بعن األمياكن أن الأعالية بيني النعياء أكثير منايا بيني الرجيال معني، كاا تنشد الأعالة بعأا اجلن 

                                       
 .262: ن مرجع سبم ذكره، ،الأشري  أة الكر   1

مقال متوفر   ى  ،الدول النامية والمتوسطة ودور ا في التشغيل في المشروعات الصغيرةاألسرن،   أة املع ا حعني 2
  http //mpra.ub.umi.de./54600/1MPRA-paper54600.pdf:الرابال

 .222: ن مرجع سبم ذكره،أمحة حعني الرفا ب،    الوزين  خالة  اص  3
 .  972: ن مرجع سبم ذكره، ،أخر ن  حعام دا  د   4

 .222: ن ،ذكره سبم مرجع ،أمحة حعني الرفا ب  خالة  اص  الوزين   5
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يرغأيون  ةييية ميين   تنايير  نية األشييخان اليذين يعا ييون أ اياال ذات د ام جةئييب   هنياك مييا يعياى بشييأ  الأعالية،   
 1. لكن ال يتوفر هلع ذلح  سا ات العال أ  بعال كامل 

 2.ت ناء  ن العاال بعأا مذاهأاع الةينية أ   قائةهعكذلح الأعالة بعأا الةين كدن يصار  حت االس
يرتتيييا   يييى الأعالييية العةيييية مييين ااثيييار ال يييارة باالقتصييياد حييييث تيييؤدي  حت  يييةم االسيييتقرار  :آثةةةار البطالةةةة -ثالثةةةاا 

ذليييييح مييييين خيييييالل اإلضيييييرار باالقتصييييياد اليييييو     اليييييت تتاثيييييل يف التجيييييارة   االقتصيييييادي   االجتايييييا ب  العياسيييييب 
النفعيييية   العيييوق العيييوداء بعيييرق غيييري مشييير  ة، كايييا أن معنيييع املشيييكالت االجتاا يييية   لعايييالت ا  باملانو يييات 

 :ي ب لعل أهع هذه ااثار يتاثل فياا  األخالقية الت وارت يف اجملتا  كانا الأعالة هب العأا يف استفقاهلا،   
 :اآلثار االقتصادية .1

 بالتييا  فييان حجييع   تعع ييون فياييا لييو اشييت  وا، نقيي  النيياتج احمل ييب اإلمجييا   قييةار مييا ميكيين أن ينتجيي  امل
يةييية هييذا الينق  ميي  زيييادة حجييع   ااييةمات املتييوفرة يف العيوق سيييكون أقييل يف حاليية  جيود الأعاليية   العي   
ميين هنييا سيييكون اإلنتييان   ااييةمات املفرتضيية،   ارتأا ييا بييذلح سيخعيير اجملتايي  قيايية هييذه العيي     الأعاليية، 

 3.أد  من حالة التش يل الكامل
   املاييييارات العا ييييية املرتاكايييية الييييت   تدكيييية يف قيايييية رأمسييييال الأشييييري فايييين املعيييير ف  أن ااييييربات   تراجيييي

قيايية  نتاجييية  الييية،  ال أن تععييل   يكتعييأاا اإلنعييان خييالل العاييل يعتييرب يف حيية ذاهتييا أصييال ذا قيايية كأييرية 
تراكااييا   تعييا  هييذه ااييربات توقفيي   يين العاييل لفييرتات  وي يية ال يييؤدي  حت  قيي   ا ييية اك  اإلنعييان قعييرا 

  4.  عاء  ح  لو  اد ل عال الحقا، فإن  يصأح بعةها أقل  نتاجية   تناقصاا   فقعا، بل   حت تدك اا 
  حيييث أن االقتصيياد القييومب يفقيية جييةء كأييري ميين التكييالي  الييت أنفقاييا   ييى : التع ياييب اإلنفيياقاهلييةر يف

رغييع  ييةم تييوفر املع ومييات حييول   م التع ياييب ن يعا ييوا، تع يييع األفييراد يف حاليية  ذا كييان بعيين خر ييب الننييا
حجييع ااييير ني   تك فيية الفييرد املييتع ع يف كييل ب يية   العربيييية،   الييرقع احملييةد ل خيير ني خاصيية يف اليية ل النامييية 

العييا  ني ميين املتع اييني، لييذا فايين الصييعا حتةييية التك فيية الفع ييية ل أعاليية اايير ني ميين الننييام التع ياييب  ميي  
أن هيؤالء   بعالة اار ني تشكل بة ن شح مشك ة استنةاف املوارد الأشرية  سوء توويفاا خاصية هذا فإن 

                                       
 .202: ن ،مرجع سبم ذكره، مبادئ علم االقتصادحماود الوادي  أخر ن،  1
 .255: ن ،9029األردن،  -موز ون،  اان  دار الأةاية ناشر ن  ،القتصاد الكليمبادئ ا أة اتكيع الرشية،  2

: ن ،9026العراق،  ،26، العةد 02جم ة ال ري ل ع وم االقتصادية، اجمل ة ،المعالجات المفتر ةو البطالة في االقتصاد العراقي، اآلثار الفعلية  ،آخر ن  حنان  أة اا ر   3
66. 

 .952 : ن ،9002التوريةات، مجاورية مصر العربية،   الشركة العربية املتقةة ل تعويق  ،2مبادئ االقتصاد  ، نآخر   أمحة زهري شامية   4
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أن اجملتاييي  قيية اسييتثار فييياع أثنييياء   املايي    اإل ييةاد األكييادميب   اايير ني ميث ييون معييتوى متاييية مييين التع يييع 
 1.نفقاهتع ن تعة   ي  بالفائةة املرجوة  تع يااع موارد 

االجتاهييات اتةيثيية يف ال يير  تشييكح يف  زن القيايية االقتصييادية ل تع يييع،   الننريييات لييذا فقيية واييرت بعيين 
 ذهأيييا بعييين هيييذه الننرييييات  حت القيييول بيييدن تيييدثري النفقيييات الرتبويييية  التع يايييية   يييى النايييو االقتصيييادي هيييو تيييدثري 

ناييو االقتصييادي حعييا أنصييار هييذه الننريييات بييدن يفعيير تفعييريا  كعيييا نييوت العالقيية بييني التع يييع  ال  ضييعي ، 
 هذا ما يفرض ضر رة ارتأا  سياسات التع يع  جاالت استخةام  سوق العال  عىن آخير املع يو  هيو التخعييال 

 . تكييف  لتقةيات التناية املعتةمية  املعتار ل اان مر نة التع يع 
 اخنفيياض حجييع  يييرادات الة ليية ميين جييراء اخنفيياض حجييع ال ييرائا   ييى الييةخول النيياجع  يين الأعاليية 

 : كاا توضقاا املعادلة ااتية
 
 

 .ال ريأة التابعة  متثل: Tحيث أن 
 .املتاح متثل حجع الةخل القومب: yأن   

   ل اتةي ل  ريأةاملي  .نعأة ضريأة الةخل:tأن   
   

  
 
العك  صيقيح يف حالية  جيود الأعالية فيان   فك اا زاد حجع الةخل زاد حجع ال رائا املتقص ة ل ة لة، 

 2.لة لة   ى تقة  ااةمات تكون أقل بعأا اخنفاض  وائة ال رائا الناجع  ن اخنفاض الةخلقةرة ا
 عت يي  هييذه التك فيية بيياختالف الأ ييةان  اخييتالف اإل انييات املقةميية ل عييا  ني : تك فيية   اليية العييا  ني 

 أيي    انيية  يين العاييل، حيييث متيينح هييذه اتكومييات   انييات نقةييية   ينييية ل اتعع ييني فياييا، فاييذا يعيي  أن 
الأعالييية اليييذي تتقا ييي  الة لييية مييين أجيييل   الييية املتعع يييني يكيييون كأيييريا السيييياا ك ايييا زادت أ يييةاد الأعالييية يف 
الة ليية،  هييذا يييؤدي  حت زيييادة املييةفو ات التقوي ييية الييت تييةفعاا اتكوميية ل اتعع ييني  هييذا يةييية ميين  جيية 

 .امليةانية الة لة

                                       
 . 70 –22 : نن  ،مرجع سبم ذكره ،حماة ياسر ااواجة  1
 .909 : ن مرجع سبم ذكره، ،مةحا القريشب  2

T= ty 
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 ايي   معييتوى الر اييية الصييقية  االجتاا ييية،  هييذا يرتتييا اخنفيياض معييتوى الرفاهييية االقتصييادية ل اجت
 1.  ي  اخنفاض معتوى الناتج القومب  الةخل القومب

  ن دلييةى أي ل اجتايي  مييرتأال بيي** ن اليير انل عيي   املوجييودة يف اجملتايي  أل* واييور الكعيياد االقتصييادي
ة  بالتيا  يرتتيا   يايا حييث توجية بعالي.هناك  نتاجا لةى أفراده  اإلنتان مرتأال بالعايل،  العكي  صيقيح

 .ركود  كعاد
  الأعاليية تييؤدي  حت الت ييخع يف األسييعار بعييأا ق يية املعيير ض ميين املنتجييات لييةى هييذه الة ليية ميي  كثييرة

الع ييا   ياييا فيييؤدي ذلييح  حت ت ييخع األسييعار، ألنيي  كاييا سييأق ذكييره فييإن الأعاليية تييؤدي  حت كعيياد  ق يية 
 2.   ارتفات يف األسعارما يرتتا   ي  زيادة الع ا  بالتا اإلنتان،  هو

االجتاا ييية   ييى صييقة اجملتايي  بكييل قعا اتيي    ل أعاليية العةييية ميين التييدثريات النفعييية  :األثةةار االجتماعيةةة .2
 : من أهع هذه التدثريات  املتنو ة 
  ييييةم الثقيييية بييييالنف ، باإلضييييافة  حت شييييعورهع باخنفيييياض قياييييتاع   شييييعور العييييا  ني ميييين العاييييل بالفشييييل 
 .أنشعة  نتاجية  أ ع أقل من أفرادهع الذين يةا لون أ ااال   أمهيتاع االجتاا ية   
 الن ج العق ب   والنفعب خاصة ل شأا  الذين مازالوا يف مرح ة النا والأعالة أحة معوقات النا. 
  3.اجلرمية  االحتيال   النصا   العرقة   الأعالة تنشر األمراض االجتاا ية ااعرة كالرذي ة 
 جنييييا    تدسييييي  أسييييرة معييييتق ة   اليييية ان   تن يييييل فرصيييياع يف االسييييتقرار  تييييؤثر الأعاليييية   ييييى الشييييأا  يف 

أي يييا تشيييكل الأعالييية خعيييرا   يييى األسيييرة بعيييأا   بصيييفة  امييية املشييياركة يف اتيييياة االجتاا يييية،   األ فيييال 
حتا ايييا لعأييي  معيشييية   فقيييةا ا اليييةخل اليييالزم لتيييدمني ضييير ريات اتيييياة، فتقييي  األسيييرة حتيييا ضييي ال اليييةيون 

واييييور  ييييادات اجتاا يييييية سيييييئة كالكييييذ   نفييييياق   دي  حت الكثيييييري ميييين املشيييياكل العائ ييييية املتعع ييييني ممييييا يييييؤ 
 4. التصرفات غري املعؤ لة

                                       
 .927 : ن مرجع سبم ذكره، ،أمحة رم ان نعاة  1
 .يع   ةم بي  الع عة :الركود  الكعاد أ*

 .الر ان يع  أن الع     ياا  قأال يف العوق** 
 .72: ن مرجع سبم ذكره،أسامة العية  أة العاي ،  2
شتاء  ،(20 - 62)العةد  ،، حبوع اقتصادية  ربية(2013 -1991ماليزيا بين و  ،دراسة تطبيقية مقارنة بين حالة مصر)آليات العالج و مشكلة البطالة  ،سقر امحة حعن 3
 .27 : ن ،9027ربي   -
ين ر ، جم ة جامعة تشدراسة ميةانية الستقصاء آراء  ينة من الشأا  العا  ني  ن العال ،أثر البطالة على التنمية االجتماعية في محافظة الالذقية ،آخر ن   وخالة   يع 4

 .920: ن ،9022، 02، العةد 26القانونية، اجمل ة   س ع ة الع وم االقتصادية  ،الةراسات الع اية  ل أقوع 
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   تؤدي الأعالية  حت الشيعور الشيخ  املتععيل باترميان  اليذل فيصيا  باإلحأيا   ب يع  انتاياؤه جملتاعي
صية امليتع ع يعياين مين حالية  يقل  الؤه،  ي رت  يف   ن ، حيث ميكن القول أن معنع الشأا  املتععل  خا

اغرتا  بعأا  ةم  جود فرن  ال متكن  من حتقيق ذات    ثأات كياني    نيةما ال  ية ميرد دا ل تع ييع  ال 
   من الع ع الذي تع ا  مثارا، ياتة أي ا التع يع كقياية اجتاا يية  حي  العيال  اليذين ال يةاليون يف  يور 

الشييةية بعيية أن يكتشييفوا أن اايير ني الييذين سييأقوهع يف  متييام  الةراسيية يعييودهع شييعور حباليية ميين اإلحأييا 
بييدجر ميينخفن،  شييعور الشييخ  بييالعجة يقييوده  حت العةليية النفعييية  دراسيياهتع ال حييية ن فييرن ل شيي ل  لييو

االجتاا ية حيث يتف ل الشخ   ن جمتاع   تراث   يعيش يف شأ   ةلية  هيذا ميا ييؤدي  حت فقيةان اتي  
 1.وبة،  ضع  انتااء الو    الالمأاالةاجملتاعب  اهتةاز الصع

  كاا تةف  الأعالة العا  ني  حت محل العقائة  األفكيار اهلةامية امل يرة   يى النعييح االجتايا ب أي وايور
 2.احنرافات الفكرية حيث أن العأقة العا  ة يف حالة ضيات مما يعال التدثر   ى فكرهع  قيادهتع

  يعانيايا كثيري مين العيا  ني  ين العايل تكيون سيأأا ل صيابة بكثيري مين  ن اتالية النفعيية  العةلية اليتأكاا
اإلمراض  حالة اإل ياء الأةين كارتفيات ضي ال اليةم  ارتفيات الكولعيرت ل  األميراض الق يا،  ضيافة  حت معانياة 

 3.سوء الت ذية أ  اكتعا   ادات ت ذية سيئة  غري صقيقة
  :آثار السياسية .3

صييادي يف ب يية مييا تييؤثر بييال شييح   ييى مييةى اسييتقرارها العياسييب، فتفشييى ويياهرة  ن  ييةم حتقيييق االسييتقرار االقت
م  زيادة  ول الفرتة اليت يعياين فيايا األفيراد مين الأعالية، فايذا ك ي    زيادة أ ةاد املتعع ني نا   الأعالة يف ب ة ما 

تعاييل بعيين اجلاييات سياسيييا ففييب بعيين اليية ل الييت تييةداد فياييا معييةالت الأعاليية،   ياييةد أميين الييأالد اقتصيياديا 
تعيييت ل هيييذا   اليييت تعيييتاةف تيييةمري اقتصييياد الأ ييية،   يييى اسيييتقعا  األفيييراد اليييذين هيييع يف حالييية بعالييية   امليييةمرة 

 4.الوض  من أجل تنفيذ مدر  خاصة نا هتةد أمن الأ ة العياسب

                                       
 .296: ن ،9020ماي  جامعة سكيكةة، ،07الةراسات اإلنعانية، العةد   دراسة حت ي ية  حصائية، جم ة الأقوع  بطالة الشبا  في الوطن العربي،أمحة خعا ،  1
الع وم اإلنعانية اجمل ة  ،جم ة جامعة بابل ،دراسة تحليلية( ع العراقي نموذجاالمجتم) آثار ا االجتماعية في المجتمعات المأزومة و ، مشكلة البطالة نعيع حعن كةار الأةيري 2

 .222 : ن، 9027، 09، العةد 92
 .272: ن، 9022، أكتوبر 02العةد  ،مركة جيل الأقث الع اب ،االجتاا ية  جم ة الع وم اإلنعانية  ،المجتمعو آثار ا على الفرد و البطالة هاشع بريقل، 3
 .926 : ن مرجع سبم ذكره، ، أخر ن اةأمحة رم ان نع 4
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الوسيائل   ل التصيةي هليا بكيل العيأ  هكذا فإن الة ل الت تعاين من الأعالية حتيرن   يى اإلسيرات يف مواجاتايا   
تقيييرتن مواجاييية املشيييك ة  يييادة خبعيييال   . التق ييييل مييين آثارهيييا  الق ييياء   يايييا   ذليييح نيييةف اتييية منايييا   املاكنييية 

 . خاصة   ى املةى العويل  االجتاا ية   مشاري  التناية االقتصادية 
 :الناتج المحلي اإلجماليو التضام و العالقة بين البطالة  -رابعاا 
يعتيييرب عفيييين الأعالييية هيييةفا  رئيعييييا يف أي اقتصييياد  (:منحنةةةى فيليةةةبس) البطالةةةةالعالقةةةة بةةةين التضةةةام و  .1
حتقيييق  هييذا اهلييةف قية يكييون   ييى حعييا  أهييةاف  أن،  ال (حتقييق التووييي  الكامييل ل اييوارد  ييا فيايا العاييل)

  أخرى ال تقل أمهية،  يف مقةمتاا هيةف  اسيتقرار املعيتوى العيام لألسيعار، فاالرتفيات   عيتوى العاالية يصياحأ 
خ ييق دخييول  ضييافية  تتقييول  حت قييوة  شييرائية تةييية ميين الع ييا الك ييب،  نييةما ال ميكيين زيييادة  اإلنتييان ليواكييا 

. الثان الذي  يةفعي   اجملتاي   مقابيل  الق ياء    يى الأعالية وزيادة الع ا ترتف  األسعار،  يصأح الت خع  ه
ت انة قأيول معيةالت أ  يى ل أعالية، حييث اتة من  م  يف الوقا نفع  تكون أي حما لة ل ق اء   ى الت خع 

أن اتيية ميين الت ييخع  منييا يعيي  تق يييل هييوامش رحبييية املشيير  ات، فيييتق   نشييا اا اإلنتيياجب  ييينخفن   أاييا 
 .   ى العال بالتأعية

معيييةل    هيييذا ميييا أ ضيييقت  الةراسييية اليييت  قيييام نيييا االقتصيييادي في ييييأ   اليييت تأيييني العالقييية  بيييني حجيييع الأعالييية 
ت يييانا العالقييية بيييني معيييةل الت يييري العييينوي يف األجيييور النقةيييية    2275رت هيييذه الةراسييية  يييام الت يييخع  نشييي

 اسيتخ    2262-2272النعأة  املئوية  ملعةل الأعالة العنوي، معتعينا باإلحصائيات املا كية املتقيةة ل فيرتة   
خعيب مي  النعيأة املئويية  يرتأال  كعيا بشيكل غيري ( معةل الت خع)الت ري يف األجور النقةية  في يأ  أن معةل
 :كاا يوضق  الشكل الأياين التا  1.ملعةل الأعالة

 
 
 
 
 
 

                                       
 .257: ن ،9022 ،اجلامعية اين، ديوان املعأو اتاجلةء الث أسس علم االقتصاد، ،ضياء اجملية املوسوي 1
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 منحنى فيليبس(: 06-01) شكل رقم

 
 .226:، ن9022بري ت، ،  العأعة الثانية، دار املنال ال أناين، االقتصاد الكليبعام اتجار  أة اهلل رزق، : المصدر

الية   معيةالت  ضيح  جيود  القية   كعيية بيني معيةالت الأعكاا هو يف الشكل العيابق يو  أ  منقىن في ي
 فين معيةل    ذا أراد اجملتاي  أن %02يكيون معيةل الت يخع  %06كان اجملتاي   نية معيةل بعالية ع، فإذا  الت خ

يي  أن فع  %02معيةل الأعالية  حت ذا أراد أن  فين    %09 يف معيةل األسيعار فع ي  حتايل زييادة  %02الأعالة  حت 
أن اجملتا  ال يعتعي  أن حيقيق معيةل مينخفن مين املنقىن لنا من هذا يت ح . %06ادة معةل األسعار يتقال زي

مييين الأعالييية   معيييةل مييينخفن مييين الت يييخع أي البييية لواضيييعب العياسييية االقتصيييادية أن  تيييار ا معيييةلني مقأيييولني 
فقية صيياحا الت يخع معييةل  لكين اليذي حييةع يف االقتصياديات الرأمسالييية يف العيأعينات . الت يخع  مين الأعاليية
 1.  هو ما  رف بالت خع الركوديمرتف  من الأعالة 

ك اا ازداد حجع  الناتج احمل ب اإلمجا   ارتفي  معيةل منيوه أدى  :عالقة البطالة بالناتج المحلي اإلجمالي .2
العاييل  ذلييح  فقييا ملنعييق الننرييية االقتصييادية  حت زيييادة معييتوى التشيي يل  التووييي  نتيجيية ا ييق مةييية ميين فييرن

 يتققيييق ذليييح يف ويييل وييير ف الييير ان أ  . اجلةييييةة، مميييا يرتتيييا   يييي  اخنفييياض كيييل مييين حجيييع الأعالييية  معيييةهلا

                                       
 .226: ، نمرجع سبم ذكرهبعام اتجار،  أة اهلل رزق،  1
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أي أن العالقيية املتوقعيية بييني حجييع .االنتعيياش االقتصييادي،  حيييةع العكيي ، يف وييل ويير ف الركييود أ  الكعيياد
 1.حية أخرى تكون  القة  كعية معةل منو من ناحية  حجع الناتج احمل ب اتقيقب الأعالة  معةهلا من نا

 Okun’s  توضيح هييذه العالقيية بييني النيياتج  معيةل الأعاليية يف   ييار رياضييب أكثيير حتةييةا يعيياى قييانون أ كييون

law . ين  هذا القانون   ى أن تأاينات الناتج احمل ب اتقيقب Y ن خال اجتاه  العيام Ý  تتناسيا  كعييا مي
هلييذا  يكييون لييةينا  .أمييا معامييل التناسييا فاييو معييةل منييو النيياتج .Ù يين معييةل التييواين Uتأاينييات معييةل الأعاليية 

 :ااتيةاملعادلة 
U-Ù=-g (Y-Ý) 

 .هو املعةل العنوي لناو الناتج احمل ب اتقيقب gحيث 
 : تكتا املعادلة العابقة كاأليت

U=Ù+gÝ-gY 

  ومني  رمةنا ل اجاوت مع  Ù معةل الأعالة التوازين  Ýمن هذه العالقة  ذا ا تربنا ناتج االجتاه العام 
Ù+gÝ  بالرمةUt ،(   أيgY+Ù =Ut) 

 :فعيكون لةينا املعادلة ااتية
U=Ut-gY 

 اثابي  Ut  g  ى ا تأار أن كيال  Yمأاشرة م  حجع الناتج اتقيقب  U تربال هذه املعادلة معةل الأعالة 
ك ايا كيان ارتفيات حجيع النياتج    2.يقيب القة سالأة مي  حجيع النياتج اتق ينار معةل الأعالة يف هذه املعادلة   ى  

 .ي اكأريا من سنة  حت أخرى فاخنفاض معةل الأعالة كأري أ
يقييوم هييذا املع ييا  عاجليية الننريييات املفعييرة لنيياهرة الأعاليية  ذلييح  :النظريةةات المفسةةرة لظةةا رة البطالةةة -خامسةةاا 

 : فقا ل عناصر التالية
سيييكب يف النصيي  الثياين ميين القييرن الثيامن  شيير،  كانييا وايير االقتصيياد العياسيب الكال: النظريةة التقليديةةة .1

الربجوازييية مايانيية   ييى االقتصيياديات حيييث أن الصيينا ة هييب اجملييال الرئيعييب ل قصييول   ييى األربيياح  قيية ترتييا 
 3.جعل من الفكر التق يةي يةرن نتائج هذا الصرات  من  الأعالة...( الأعالة  الفقر)  ناا صرات اجتاا ب

                                       
 .272: ن مرجع سبم ذكره،  ب  أة الوها  جنا،  1
 .202: ن ،مرجع سبم ذكرهأمحة األشقر،   2

 .922: ن، 9002دار حامة ل نشر  التوزي ،  اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل التجربة الجزائرية،مةين بن شارة،  3
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تقوم الننرية الكالسيكية   ى  يةد مين االفرتاضيات األساسيية أمهايا سييادة وير ف  :يةالنظرية الكالسيك 1.1
املنافعيية الكام يية يف كافيية األسييواق،  مر نيية األجييور  األسييعار  سيييادة ويير ف التووييي  الكامييل لعناصيير اإلنتييان  

خل خيارجب، ني   ذا تركيا سيوق العايل حيرة د ن تيةأكافة  يا فيايا  نصير العايل،  أ ضيح الفكير الكالسييكب 
ن إفييان مر نيية كييل ميين األجييور  األسييعار ت ييان التييوازن يف سييوق العاييل  نيية معييتوى العااليية الكام يية  بالتييا  فيي

الأعاليية متثييل حاليية اسييتثنائية مؤقتيية، حتييةع  ذا ارتفعييا األجييور اتقيقييية ل عاييال  يين معييتوى اجيير التييوازن، ممييا 
ع وبييية مييين العايييل،  يف الوقيييا نفعييي  تيييةداد الكايييية يق يييل مييين أربييياح رجيييال األ ايييال،  مييين مث تقيييل الكايييية امل

 .املعر ضة من 
 لكن هذا الوض  ميثل حالة مؤقتة حيث يرتتا   ى انتشيار الأعالية بيني العايال اخنفياض األجيور اتقيقيية حي  

ن مر نيية األجييور اتقيقييية ت ييان إتعييود  حت معييتوى التييوازن املعييتقر الييذي ي ييان التووييي  الكامييل،  بالتييا  فيي
 .اا الق اء   ى الأعالة  فقا ل فكر الكالسيكبدائ

ن  جيةت الأعالية فإ يا  ميا أن تكيون  ن املةرسية الكالسييكية ال تعيرتف بوجيود الأعالية اإلجأاريية،   إ   ي  في
بعاليية اختيارييية ننييرا لييرفن املتعع ييني  يين العاييل بيياألجر العييائة يف العييوق، أ  بعاليية احتكاكييية ت ييح الييت تتواجيية 

 1.ل العاال من  ويفة  حت أخرىنتيجة النتقا
يعة النيوكالسيح امتةاد لفكر الكالسيح،  ليذا فيإ ع يؤمنيون باتريية االقتصيادية : النظرية النيوكالسيكية 2.1

ن زيييادة  ييرض سيي عة مييا ميي  بقيياء إ،  بالتييا  فيي"قييانون سيياي لألسييواق" سيييادة ويير ف التووييي  الكامييل  فييق 
فيين ميين سييعرها ممييا يرتتييا   ييي  متةييية الكاييية املع وبيية مناييا حيي  العوامييل األخييرى   ييى حاهلييا ميين شييدن  أن  

ن زيادة  رض العال ينتج  ن  بعالة يف سيوق العايل، مميا ييؤدي  حت إهذه الةيادة يف العرض،  باملثل فتعتو ا 
 اخنفاض األجر اتقيقب،  من مث متةد الكاية املع وبية مين العايل حي  تعيو ا الأعالية  حتقيق العاالية الكام ية،

ن التييوازن   ييى املعييتوى الك ييب يتققييق دائاييا بتعييادل الع ييا الك ييب ميي  العييرض الك ييب يف كافيية إ  أقييا لييذلح فيي
 2.األسواق

 ال أن ت ييريات -الع ييا الكامييل-اإلنفيياق هيكييل -العييرض الك ييب- قيية حيييةع اخييتالل بييني هيكييل اإلنتييان
اليت اعيذت مين خيالل تفا يل قيوى  -األسيعار سيواء كانيا يف أسيواق العي   أم يف أسيواق خيةمات  واميل اإلنتيان

 ليذا أ صيى النيوكالسييح ب ير رة تيوافر مر نية . كفي ة بتصقيح هذا االختالل  ا في  اختالل سوق العال  -العوق
                                       

 .927-922: ن ن، 9005الةار اجلامعية، اإلسكنةرية،  النظرية االقتصادية الكلية،  ،جنا العية حماة العرييت،   ب  أة الوها  1
 .925-922: ن ن، سبم ذكره مرجعمةين بن شارة،   2
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كشر  أساسب لتققييق هيةف العاالية الكام ية  مين مث اختفياء الأعالية اإلجأاريية -خاصة يف االجتاه النة  -األجور
 .سيكب هكذا اتفق م  الفكر الكال

ني   فقيا ل فكير النييو كالسييكب فيان مر نية األجيور  األسيعار ت يان العاالية الكام ية دائايا يف سيوق إ   ي  ف
العال،  أي اختالل يصقح ت قائيا من خالل ت ييري األجيور  سيريعا ميا عتفيب الأعالية اإلجأاريية  ن  جيةت،   فقيا 

 .الأعالة االختيارية ن  جود الأعالة  استارارها ينعأق فقال   ىإهلذا الفكر ف
ترتييا   ييى أزميية الكعيياد العيياملب العنيييع انتشييار الأعاليية   ييى نعيياق كأييري،  صييار ميين غييري : النظريةةة الكنزيةةة .2

اختياريييا  مين مث كيي  ميكين أل  ياء املةرسيية -املرتفيي  جيةا خيالل ت يح الفيرتة-املتصيور أن يكيون معيةل الأعالية
نكارهيا اليت نكيارهع ل أعالية اإلجأاريية  بيني اتقيقية اليت ال ميكين  الكالسيكية أ  النيوكالسيكية أن يوفقوا بيني  

يرغأييون يف العاييل  قييادرين   ييي ،  ال  يية ن  لييي  سييأيال،  قيية   جييود أ ييةاد كأييرية جييةا ميين العييا  ني تتاثييل يف
ارج  كينة ذلح  حت أن سوق العايل قية تعيرض ليأعن التشيوهات بعيأا  جيود النقابيات العااليية، اليت حاليا 

 ال مي ييح العاميل سييوى قييوة  ا يي  كاصييةر ل قصييول   ييى . ن حريية اخنفيياض األجييور  حت معييتوياهتا التنافعيييةد  
 . ائب املر نة  املا كان العامل  ا ال الةخل  يكون  رض العال ال

ن معييتوى التووييي  ال يتوقيي    ييى جانييا العييرض بييل   ييى جانييا الع ييا،  بييذلح ينفييب كينيية إ ميين مث فيي
الأعاليية  ي قياييا   ييى رجييال األ اييال الييذين يتقكاييون يف جانييا الع ييا،  بالتييا  يقييرر أن  معييؤ لية العاييال  يين

 .حجع التووي  يتقةد  ن  ريق الع ا الك ب الفعال 
يييرى كييارل مييارك   املنتاييني  حت املةرسيية الفكرييية أن رغأيية الرأمسيياليني يف حتقيييق أقصييى : النظريةةة الماركسةةية .3

اع  حت زيييادة االسييتثاارات  تعييوير التكنولوجيييا املعييتخةمة يف اإلنتييان،  هييذا ربييح يف وييل الننييام الرأمسييا  يييةفع
 النتيجية، اني  حييةع قصيور  اانفعيالنعيأة بيؤدي  حت زيادة اإلنتان يف حني أن األجور  الةخول املوز ية ال تةيية 

الفعييال ممييا  يف الع ييا الفعييال ممييا يييؤدي  حت  جييود فييائن يف  ييرض العيي    تةييية املخيية ن،  اخنفيياض يف الع ييا
اييا  يقييود  حت تفشييب ويياهرة الأعاليية ملصييان  نتيجيية  جةهييا  يين تصييري  ناجتيييؤدي  حت توقيي  أ ييةاد كأييرية ميين ا

 .اإلجأارية بصورة غري  ادية
ا  تييؤدي  حت نيية ح لييت ترتافييق ميي  تعييور الننييام الرأمسيي تييرى كييذلح املةرسيية املاركعييية أن التقييوالت االجتاا ييية ا

يشيك ون احتيا ييا ضير ريا   نفعيالوقيا  حت املةن حبيث ترتف  نعأة العا  ني بيناع،  يف أ ةاد كأرية من الري  
 .اليني ح  يعال   ياع ال  ال   ى أجور العاال  استأةاهلع نؤالء املتعع نيل رأمس
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 حت  ا  خاصية  نيةما تتقيولتأارها جتعييةا لعجية الننيام الرأمسي بصفة  امة يننر الفكر املاركعب  حت الأعالة با 
 .واهرة  اسعة االنتشار  ذات آثار س أية   ى حياة نعأة كأرية من النان

 تتاثييل هييذه الننريييات يف ننرييية الأقييث  يين العاييل  ننرييية اخييتالل سييوق العاييل  كييذا : النظريةةة الحديثةةة .4
 .ننرية جتةئة سوق العال  غريها من الننريات األخرى

 يييري فييرن أساسييب ميين فيير ض الناييوذن التق يييةي ترتكيية هييذه الننرييية   ييى ت :نظريةةة البحةةث عةةن العمةةل 1.4
لعييوق العاييل  املتاثييل يف أن مجييي  املتعييام ني يف هييذا العييوق   ييى   ييع كامييل  ييا  ييري فييي ،  هييذه ماايية صييعأة 
اتصييول لصييعوبة اتصييول   ييى املع ومييات الكافييية  يين سييوق العاييل  بالتييا  األميير الييذي يييةفعاع ل عييعب ميين 

 1 :ت  تقييع  ا ية الأقث بعاتني أساسيتنياجل اتصول   ى هذه املع وما
 ا ية  ت فة أل ا تت ان نفقات متع قة بالأقث  االختأار: السمة األولى . 
 ن العا ية تعت رق فرتة زمنية من الوقا: السمة الثانية . 

ن تعتنة هذه الننرية   ى هاتني العاتني يف تفعري واهرة  جود كع من املتعع ني  أقا  حت حيني  جيود فير 
د ن أن يع  ذلح  جود أي نوت مين االخيتالل يف  اانفعفئات املاارة ب ال شاغرة  لتفعري تأاين األجور املتع قة 

فاين  جاية ننير هيذه الننريية أن األفيراد يرتكيون مناصيا  ا ايع  التفيرغ ل أقيث  ين  ويائ  . آليات سوق العال
هييو سيي وك اختييياري، كاييا أن   ة يف هييذه اتاليية جةيييةة مالئايية لقييةراهتع  حعييا هيكييل األجييور  بالتييا  فييال بعاليي

تعترب ضر رية من اجيل اتصيول  حت توزيي  أمثيل لقيوة العايل بيني االسيتخةامات املخت فية ( االحتكاكية) هذه الأعالة
 .لعاملا أ ا تؤدي  حت حصول كل فرد   ى أف ل فرصة ل عال

حيصيل   يي  نتيجية حتعيني درجية مع وماتي    يتوق   ول فرتة الأعالية   يى معيةل األجير اليذي يتوقي  الفيرد أن
ن الأعالة تعيول نتيجية  فيرة إبدحوال العوق    ى املنا  االقتصادي العام يف اجملتا ،  يف حالة الر ان االقتصادي ف

فرصة العال املتاحة    يى العكي  يف حالية الكعياد االقتصيادي، كايا أن اليةاخ ني اجليةد يف سيوق العايل  خاصية 
ننيرا النعيةام خيربهتع بيدحوال العيوق تيةداد درجية تينق اع بيني الوويائ ، املخت فية مين اجيل اتصيول الفئة العيكانية 

 ن ننرييية الأقييث  يين العاييل ال تفعيير .   ييى املع ومييات املع وبيية،  بالتييا  يتعرضييون لفييرتة بعاليية أ ييول ميين غييريهع
فييال ميكييين  رجا ايييا جمليييرد رغأييية حقيقيية الأقيييث   يييى مع وميييات فيييرن العاييل  ال تال يييا  عيييةالت الأعالييية املرتفعييية 

األفراد يف التفرغ لعا ية مج  املع ومات،  بالتا  فاب  اجةة  ين تفعيري وياهرة الأعالية  حاجية يف ااجيال العوي ية،  

                                       
 .927-922: ن ، نمرجع سبم ذكرهمةين بن شارة،  1
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كايييا أن الواقييي  املييييةاين اثأيييا أن الأقيييث  ييين العايييل اجلةيييية يكيييون ل فيييرد املعيييت ل  ليييي  الأعيييال، كايييا أن ت ييييري 
ن  ويفيييية  حت أخييييرى  يييين  ويفييية أخييييرى  ذلييييح بيييية ن امليييرد د حباليييية التععييييل، كاييييا أن الوويييائ   انتقييييال العاييييل مييي

 .الةراسات أثأتا أن نعأة كأرية من الأعالة ترج   حت ع ب املشر  ات  ن العال  لي  الفكر
تقيييوم هيييذه الننريييية   يييى رفييين الفييير ض األساسيييية ل نايييوذن الكالسييييكب  :نظريةةةة اخةةةتالل سةةةوق العمةةةل 2.4

املتع يييق باسييتجابة األجيييور  األسييعار   ييى النايييو الييذي حيقيييق التييوازن بيييني )يييل سيييوق العاييل النيوكالسيييكب لتق 
،  فييرض بييةيل  هييو مجييود األجييور  األسييعار يف األميية القصري،بالعيير ة لتققيييق التييوازن  نتيجيية (العييرض  الع ييا

ايييل  ييين ليييذلح قييية يتعيييرض العيييوق تالييية مييين االخيييتالل أ   يييةم التيييوازن تتاثيييل يف  جيييود فيييائن يف  يييرض الع
الع ا   ي ، مما ييؤدي  حت وايور الأعالية اإلجأاريية،  ال تيربال هيذه الننريية  قيوت الأعالية نتيجية الخيتالل سيوق 
العايييل  فيييرده بيييل حمصييي ة متةامنييية الخيييتالل العيييرض  الع يييا يف سيييوق العييي    اايييةمات،  سيييوق العايييل يعتيييرب 

 . ي الأعالة آلية من آليات التوازن الكاب بني  رض العال  الع ا  
نتيجة  ةم فعالية التوازن األخرى،    يى اليرغع مين أن هيذه الننريية تعتيرب احية االمتيةادات الننريية ل تق ييل 
التق يةي لعوق العال  ال أ ا عت ي  جوهرييا معي  ال رتافايا  مكانيية  جيود  جأاريية   يى حيني ال يت يان النايوذن 

االختيارييية  الأعاليية االحتكارييية كاييا أ ييا خعييوة متقةميية   التق يييةي   ييى نييو ني فقييال ميين أنييوات الأعاليية هييب الأعاليية
باملقارنيية بييالناوذن العييابق أل ييا ال تقتصيير الأقييث  يين األسييأا  الأعاليية يف   ييار دراسيية سييوق العاييل   منييا تعييعى 
لتق ييييييييل هيييييييذه النييييييياهرة مييييييين خيييييييالل دراسييييييية العالقيييييييات القائاييييييية بيييييييني سيييييييوق العايييييييل  سيييييييوق العييييييي    يوضيييييييح 

E.MALINNAUD العييأا ليي  يف صييياغتاا أن  القييات التشييابح بييني هييذه األسييواق  ميكيين أن ينييتج الييذي يرجيي  
 1 : ناا نو ني من الأعالة

   جييود فييائن يف العييرض  يين الع ييا يف كييال ميين سييوق العاييل  سييوق العيي    يف هييذه اتاليية ال ترجيي 
ا النيييوت مييين الأعالييية  حت ارتفيييات معيييةالت األجيييور،   منيييا لقصيييور الع يييا سيييوق العييي  ،  نتيجييية لتشيييابح هيييذ

نيةي توصي  الأعالية يف يالأعالة من حالة نق  التشي يل النامجية  ين اخنفياض الع يا الفعيال يف التق ييل الك
 .هذه اتالة بد ا بعالة كينةية

   تقرتن الأعالة يف سوق العال بوجود نق  يف املعير ض مين العي    ين الع يا   يايا،  تكاين أسيأا
ل األجيييور اتقيقيييية ل عايييال مميييا ييييةف  رجيييال األ ايييال  حت  يييةم زييييادة الأعالييية يف هيييذه اتالييية يف ارتفيييات معييية
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املعر ض من الع     يةم زييادة معيتوى التشي يل،  ذليح بعيأا اخنفياض رحبيية االسيتثاارات اإلضيافية اليت 
متكيين أن يقومييوا نييا  جنيية تشييانا بييني هييذه الننرييية  جوهرييية التق يييل الكالسيييكب، ممييا يييةف  رجييال األ اييال 

 .ي  هذه الأعالة يف هذه اتالة تعرف بد ا بعالة كالسيكية حت توو
تفعييري كييل ميين الأعاليية الكنةييية يف   نفعيي  ييار التق ي ييب لهييذه هييو اسييتخةاماا  اجلةييية يف ننرييية االخييتالل 

 الكالسيكية   ى  حة العيواء،  هيو ميا يعي  أن نيوت الأعالية  أسيأانا ليعيا مين الثوابيا يف أي ننيام اقتصيادي، 
تتوقي    ييى  أيعية االخييتالالت اليت تعياين مناييا األسيواق املخت فيية أي أن هيذه الننريية توضييح أن الأعالية غييري    منيا

االحتكاكية ترج  يف الأ ةان الصنا ية املتقةمة  حت اخنفياض معيتوى اإلنتيان  لكين هيذا األخيري قية يكيون ناجتيا  ني  
( نةيييةيبعاليية ك)ةم  جييود قييةر كييايف ميين الع ييا الك ييبآ  لعيي( بعاليية كالسيييكية) اخنفيياض معييةل الرحبييية السييتثاارات

 : ال أن هذه الننرية تنقعع  حت قعاني من القصور
  املخت فيية  األسييواق يقييوم   ييى دراسيية منيياهر االخييتالل يف  األجييل ن التق يييل يكييون يف فييرتات قصييرية

وي ة،  ال يتع مراجعتايا بعية داخل كل فرتة  لكن  ياال متاما العالقة بني املت ريات االقتصادية  رب الفرتات  
 .كل فرتة زمنية قصرية

  يأييني التق ييييل العيييابق   يييى أسيييان جتيييان   نصييير العاييل مييين ناحيييية   جيييود سيييوق  احيييةة ل عييي   مييين
بعاليية كالسيييكية،  لكيين يف  نةييية أ يناحييية أخييرى،  هييو مييا يعيي  أن الأعاليية الواقعيية يف اجملتايي  تكييون  مييا ك

عيع بعيةم الواقعيية فانياك العةيية مين أنيوات  نصير العايل، كايا أن هنياك حقيقة األمر جنية أن هيذه الفيرن تت
العةية من أسواق الع    من مث يكيون األقير  ل انعيق هيو تيةامن نيو ب الأعالية معيا،  هيو  ميا يعي  ضيانيا 

 نةيية  اليت تتاثيل يف العايل   يىياستقالة مواجاة واهرة الأعالية فالعياسية املالئاية ل ق ياء   يى الأعالية الك
اتكيييومب أ  زييييادة أجيييور العايييال سيييتؤدي  حت تفييياقع الأعالييية  اإلنفييياقرفييي  الع يييا الك يييب  ييين  رييييق زييييادة 

 .الكالسيكية،  ننرا لتخفي اا ملعةالت رحبية الستثاارات بةال من رفعاا
ن كانيييا قييية أصيييابا يف حت ييييل أسيييأا  الأعالييية املعاصيييرة مييين   نعيييتنتج يف األخيييري  ال أن ننريييية االخيييتالل   

حية الننرية،  ال أ ا تعي  مين الناحيية الواقعيية  خفياق كافية العياسيات االقتصيادية املاكين  تأا ايا ملواجاية هيذه النا
 .الننرية مما يشري  حت استارارها كدحة مسات الننام الرأمسا  يف الوقا الراهن

ات امليةانييية يف وايرت ننريية جتةئية سيوق العايل   يى اثير  جيراء العةيية مين الةراسي: نظريةة تجزئةة السةوق 3.4
كية تتعيرض لنياهرة مين التقعيياات االقتصاد األمريكب خالل فرتة العتينات الت أ ضقا أن قوة العال األمري

التجةئيية   ييى أسييان اجلنعييية، النييوت، العيين، املعييتوى التع ياييب،  تتعييارض هييذه الننرييية ميي  الننرييية التق يةييية   
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( أي  نتيياجيتاع اتةيثيية)يييث ااصييائ  الشخصييية لعييوق العاييل  الييت تفييرتض ل قصييول   ييى  اييل،  ميين ح
لكيين يييةل  جييود قصييور الناييوذن .  املعييا اة ل قصييول   ييى العاييل ممييا يعيي  ضييانيا  جييود فييوارق بييني الننييريتني

التق ييييةي   يييى  يييةم قةرتييي  يف تفعيييري األ ضيييات العيييائةة يف اجملتاعيييات الصييينا ية اتةيثييية  خاصييية الأعالييية اليييت 
ع  الشيأا   العاالية املاياجرة،  مين مث تعيةدت ننريية جتةئية سيوق العايل كاقا لية معا فئات كأيرية مين اإلنيا

ل ت  ا   ى هيذا الوجي  مين أ جي  قصيور النايوذن التق ييةي،  تقيوم هيذه الننريية   يى فكيرة رئيعيية تتأيىن  جيود 
 1.سوق رئيعب  أخرى ثانوية: سوقني

ا سييييوق العاييييل تتعييييع  فقييييا ملعيييييار درجيييية  اضيييي  هييييذه الننرييييية أن االزد اجييييية الييييت يقييييوم نيييي Piore أ ضييييح 
االستقرار الت يتاتي  نيا املشيت  ون يف كيل سيوق  يتصي  املشيت  ون بالعيوق الرئيعيب  ايارات  اليية  فيرن ل رتقيب 
جييةة  حيصي ون   يى أجيور مرتفعية كاييا يتاتعيون بةرجية اسيتقرار ميدمون  شييريال  ايل جةييةة،  تكيون فئية الييذكور 

سنة هب الفئة ال الأة هلذه العيوق  يتاتعيون  عيتويات مايارة  اليية   يى حيني ( 27-97) الذين ترتا ح أ اارهع بني
يتصيي  العييوق الثييانوي بعييةم اسييتقرار املنشيي  ني فييي   باخنفيياض املاييارات  فتييوة الفئيية العام يية  حصييوهلع   ييى أجييور 

نخف يية املايييارة،  تتكيييون  منخف يية،  ت يييع هييذه العيييوق فئيية الشيييأا   املاييياجرين  اإلنيياع  كأيييار العيين  العاالييية امل
مين املنشييآت كأيرية اتجيع الييت تعيتخةم الفنييون اإلنتاجيية كثيفية رأن املييال  فئيات معينيية ( اتةيثيية) العيوق الرئيعيية

ميين العااليية املايياجرة الييت تعاييل هييذه املنشييآت   ييى االحتفيياظ نييع ملييا اكتعييأوه ميين ماييارات أثنيياء  ا اييع،  ننييرا 
 ييى أسييواق العيي    أسييعارها فإ ييا تتاتيي  بةرجيية  الييية ميين اسييتقرار الع ييا   ييى لعيييعرة هييذه الوحييةات الكأييرية  

منتجاهتييا  ميين العأيعييب أن ييينعك  هييذا االسييتقرار   ييى العااليية املنشيي  ة فياييا،  الييأعن يييةرن حتييا معيياى هييذا 
 ق الثانوييةالعوق كافة املنشآت   حةات القعات اتكومب  القعات العام  منشآت القعات ااان، املننع  ميا العيو 

فتتكييون ميين الوحييةات اإلنتاجييية صيي رية اتجييع الييت تعييتخةم أسيياليا  نتاجييية كثيفيية العاييل  الييت تتييدثر ( التق يةييية)
 نييية  أيبالتق أيييات يف معيييتوى النشيييا  االقتصيييادي،  هيييب حتتيييان  حت  االييية ق ي ييية املايييارة  حتتاجايييا  نييية اتاجييية 

  أن املنشيي  ون يف العييوق الثانوييية أكثيير  رضيية ل أعاليية  ذلييح اليير ان،  تعييت    ييناع أ قييات الكعيياد،  هييو مييا يعيي
لعةم  جيود تشيريعات حتايياع  خاصية العاالية املاياجرة أ  أل يع ال ميث يون اليةخل األساسيب ألسيرهتع مثيل الشيأا  

 . اإلناع
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 ينيييةرن حتيييا هيييذا العيييوق أي العيييوق الثانويييية قعيييات الةرا ييية،  حيييةات الصييينا ات التقوي يييية غيييري املنناييية 
نيي  هنيياك جيية ل حييول هييذا التقعيييع حبعييا النشييا  أ  أ قعييات ااييةمات  التجييارة  غالأييا  حييةات قعييات الأنيياء  ال 
ن جييذ ر التجةئيية ترجيي   حت تعييور الننييام الرأمسييا  ميين أحبعييا التكنولوجيييا اإلنتييان مازالييا اإلشييكالية معر حيية،   

 حت حتقييييق التجيييان  بيييني الفئيييات املخت فييية مييين مرح ييية الرأمساليييية التنافعيييية اليييت كانيييا آلييييات سيييوق العايييل تيييؤدي 
العيييام ني  حت مرح ييية الرأمساليييية االحتكاريييية اليييت شيييعر رجيييال األ ايييال ب ييير رة فيييرض سييييعرهتع   يييى أسيييواق  ناصييير 
اإلنتان  بالتا  يف حاجة  حت قوة  ال جمةئة العال قيادهتيا،  خ يق الصيرا ات الةاخ يية  بالتيا   يةم املعابقية برفي  

فتجةئية العيوق تعرتضياا .  ي  فناهرة الأعالة تنار يف ننرية جتةئة سوق العال  نار من مناهر التعةيلاألجور   
صيييعوبات ننريييية   ا يييية مييين حييييث التعييياية  التصيييني   التوويييي   التعيييايات املتةا لييية لثنائيييية العيييوق كالقعيييات 

 1.مقابل القعات غري املننع  عىن آخر القعات املننع أيغري رمسب  أ اتةيث مقابل القعات التق يةي 
 أساسيات حول الناتج المحلي اإلجمالي : المطلب الثالث

، كايا (قاح، توم، س   غذائيية، سي   صينا ية)يقوم أي اقتصاد يف العان بإنتان العةية من الع   املخت فة 
قيايية    عيياء  نيية  يقييوم بإنتييان العةييية ميين ااييةمات كخييةمات النقييل،  ااييةمات الصييقية،  ااييةمات التع ياييية،

نقةية هلذه الع    ااةمات الت ينتجايا اقتصياد ميا خيالل فيرتة زمنيية معينية فيإن جمايوت هيذه القييع تصيأح هيب اليت 
يعييرب  ناييا  ييا يعييرف بالنيياتج احمل ييب اإلمجييا ،  الييذي يعتييرب أحيية أهييع املؤشييرات  أكثرهييا شيييو ا  الييت يعتايية   ياييا 

 .لقيان أداء اقتصاد ما
لعييل ميين أهييع املفيياهيع املتةا ليية  الشييائعة  الييت يقييوم   ييى أساسيياا   ييع  :هةةوم النةةاتج المحلةةي اإلجمةةاليمف -أوالا 

االقتصيييياد مييييا يعييييرف بالنيييياتج احمل ييييب اإلمجييييا    ييييرق التوصييييل تعيييياب   تكايييين أمهيتيييي  يف قيييييان معييييتوى النشييييا  
 .االقتصادي ل ة لة

مجييا  بدنيي  القيايية العييوقية ملييا ينييتج ميين العيي   يعييرف النيياتج احمل ييب اإل :تعريةةف النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي .1
 أ  أجانييا مقياييني ني ااييةمات الناائييية باسييتخةام  ناصيير اإلنتييان ميين املقياييني يف د ليية مييا سييواء كييانوا مييوا ن

خييالل  ييام أ  القيايية العييوقية الييت يييتع  نتاجيي  ميين سيي    خييةمات  ائييية   ييى أرض الييو ن بصييرف الننيير  يين 
   2.امها يف العا ية اإلنتاجيةجنعية العناصر الت س
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مثيل العايل ) ال يةرن كل النشا  اإلنتاجب يف الناتج احمل ب اإلمجا  فع ى سأيل املثال ال يةرن العال بيال أجير 
 أنشعة العيوق العيوداء يف النياتج احمل يب اإلمجيا  ألن مين ( الذي يؤدي يف املنةل يف املنةل أ  بواسعة متعو ني

 هيييذا يعييي    يييى سيييأيل املثيييال أن ااأييياز اليييذي ينيييتج رغيفيييا مييين ااأييية ألحييية . ايييا بةقيييةالصيييعا قياسييياا  تقييا
  نفعيييالرغيييي  خأييية  ميييا النييياتج  ذا هيييذا  لكنييي  ال يعييياع يف. يف النييياتج احمل يييب اإلمجيييا بييية ره العايييالء يعييياع 

 .ألسرت 
ميييا )ملأييياين  ميييا شييياب    يييال ة   يييى ذليييح فيييإن  مجيييا  النييياتج احمل يييب ال يدخيييذ يف ا تأييياره اسيييتاالك ااالت  ا

. فييإذا مييا خصييانا هييذا االسييتنفاد ل اوجييودات الرأمسالييية. املعييتخةمة يف  نتييان النيياتج( يعيياى املوجييودات الرأمسالييية
 1.الذي يعاى  هتالك من الناتج احمل ب اإلمجا  فعنقصل   ى الناتج احمل ب الصايف

 :ة   ي  يت ان مفاوم الناتج احمل ب اإلمجا  العناصر التالي
  (.الع    ااةمات)القياة العوقية ل انتجات 
 (.أي  ا استأعاد الع   الوسيعة*)الع    ااةمات الناائية 
 ما يتع  نتاج  داخل الة لة. 
 خالل فرتة زمنية معينة. 

 .   ي  يتأني أن الناتج احمل ب اإلمجا  ميكن حعاب  بععر العوق  أي ا بععر التك فة
الناتج احمل ب  ادة يقةر   يى أسيان أسيعار العيوق العيائةة، غيري أن سيعر  :سوقالناتج المحلي بسعر ال 1.1

 نيذا . العوق ل عةية من الع    ااةمات يشتال   ى ال رائا غري املأاشرة ت ح املفر ضة   ى بعين العي  
تقييوم  فالعيي عة تصييل  حت املعييتا ح م ييافا  لياييا ال ييرائا غييري املأاشييرة،  هنيياك حاليية أخييرى لييأعن العيي  ، كييدن

الة لة بة ااا فتةف    انات  نتان ملنتجب الع    ااةمات ال ير رية،  نتيجية هليذا الية ع يصيأح النياتج احمل يب 
 .بععر العوق أقل  مما حتصل   ي   ناصر اإلنتان مقابل معامهتاا يف اإلنتان

ان  ت فيية  يين قيايية النيياتج  تكيون اإليييرادات الييت حتصييل   ياييا الوحييةات اإلنتاجييية،  بالتييا   وائيية  وامييل اإلنتيي
 2.ما يعوق ل قةيث  ن الناتج احمل ب بععر التك فة احمل ب اإلمجا  بععر العوق  هو

                                       
 .25: ، ن9005، ديعارب 02، العةد 27جم ة التاويل  التناية لصنة ق النقة الة  ، اجمل ة  الناتج المحلي اإلجمالي؟،و ما  تيع ك ني،  1
 . ع   خالل فرتة التقةيريقصة بالع    ااةمات الناائية بد ا الع    ااةمات الت تنتج  ال يعاد استخةاماا يف  نتان غريها من ال *
 .97: ن مرجع سبم ذكره،بعام اتجار،  أة اهلل رزق،  2
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هيو  أيارة  ين قياية  :GDP At Factor Cost( تكلفةة عناصةر اإلنتةاج) النةاتج المحلةي بسةعر التكلفةة 2.1
.  م يافا  ليي  قييع الية ع    انيات اإلنتيانالناتج احمل ب بععر العيوق معر حيا مني  قياية ال يرائا غيري املأاشيرة، 

 1:  ميكن توضيح ذلح من خالل املعادلة التالية
إعانات  +الضرائب غير المباشرة-الناتج المحلي بسعر السوق= الناتج المحلي بسعر التكلفة 

 .اإلنتاج
 يب اإلمجيا  هنياك بعين  ضيافة  حت النياتج احمل:المفةا يم األخةرى ذات العالقةة بالنةاتج المحلةي اإلجمةالي -ثانياا 

املصييع قات األخيييرى اهلاميية مثيييل اليييةخل احمل ييب اإلمجيييا ، النييياتج القييومب اإلمجيييا  النييياتج احمل ييب االمسيييب  اتقيقيييب 
 :  غريها  سنقا ل   عاء فكرة موجةة  ن كل مناا

 ب يع ق   ى الناتج احمل ب بالناتج احمل: Nominal and Real GDP الحقيقيالناتج المحلي اإلسمي و  .1
االمسب  الذي هو  أارة  ن جماوت حاصل ضر  الكايات املنتجة من الع    ااةمات يف ذلح العام 

فالناتج احمل ب االمسب حيتعا   ى أسان القياة العوقية ألسعار الع    ااةمات .  فعالعام نبدسعارها يف 
 2(. امل الت خع)من  ام  حت أخر  املنتجة يف كل  ام، األمر الذي يع  تدثر األرقام بعامل ت يري األسعار

 الذي هو مقيان * فاشك ة ت يري األسعار يتوجا   ى االقتصاد ح اا  ن  ريق رقع القياسب لألسعار
 اتقيقبلكن اهتاام ينصا  ادة   ى تقرير ما حةع ل ناتج احمل ب اإلمجا  . متوسال سعر حةمة من الع  

Real GDP) ) ل قصول   ى الناتج  . ة من األسعار الثابتة أ  غري مت رية الذي يقي  الناتج احمل ب جملاو
 3.(GDP deflator)احمل ب اتقيقب نعتخةم رقع قياسب لألسعار يعرف باسع مثأال الناتج احمل ب اإلمجا  

 :بالتا  فإن نعرف مثأال  مجا  الناتج احمل ب   ى أن  سعر الناتج احمل ب اإلمجا ، يكون لةينا ما ي ب
 مثبط الناتج المحلي/الناتج المحلي االسمي=لحقيقيالناتج ا

 . يع ق أي ا   ى الناتج احمل ب اتقيقب اسع الناتج احمل ب اإلمجا  بدسعار ثابتة
هناك اختالف يف  حةة قيان الكايات املنتجة من العي    اايةمات  حعيا : الدخل المحلي اإلجمالي .2

ان كايييات  نتيييان اتأييو   ال قييوم  األلأيييان بييالعن، أميييا قعا ييات النشييا  االقتصيييادي، ففييب قعييات الةرا ييية تقيي

                                       
 .62: ، نمرجع سبم ذكرهحر  حماة موسى  ريقات،  1
 .22: ن مرجع سبم ذكره،خالة  اص  الوزين، أمحة حعني الرفا ب،  2
ار إلزالة الت خع  من الناتج احمل ب اإلمجا   يع ق   ي  مثأال الناتج احمل ب اإلمجا    يعرف بدن  الرقع القياسب لألسعار هو متوسال أسعار موز نة،  يعتخةم الرقع القياسب لألسع*

 .  ب اإلمجا متوسال موز ن ألسعار مجي  الع    املكونة ل ناتج احمل ب اإلمجا   حيث يكون  زن كل س عة معا يا لنعأة أمهيتاا املئوية يف الناتج احمل
 . 229-222:  ، ن نمرجع سبم ذكرهخر ن، بول ا ساموي عون  آ 3
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ليذا البية مين  .سيا ة  اايةمات الأنكيية تقيان بعيا ات العايل  هكيذا/قعات الكارباء فوحةة القيان كي يو  ا 
تقييييع كايييات اإلنتييان ميين العيي    ااييةمات بييالنقود ميين خييالل قيييان أسييعار ت ييح املنتجييات  تعييتخرن بييذلح 

جمايوت قياية العي    اايةمات الناائيية  " إلمجا   هو ميا يعياى باليةخل احمل يب اإلمجيا   هيوقياة الناتج احمل ب ا
  1".املنتجة من قأل  قعا ات االقتصاد احمل ب يف ب ة ما  خالل فرتة زمنية هب العنة

ميثل الناتج القومب اإلمجا  قياة ما  :Gross  National  Product(GNP) الناتج القومي اإلجمالي .3
ج  أفراد اجملتا  من س    خةمات  ائية خالل فرتة زمنية معينة،  ال يع  أن الناتج القومب اإلمجا  يشال أنت

. ما أنتج داخل الة لة فقال،بل يشال كل ما أنتج   ناصر اإلنتان الو نية سواء داخل الة لة أ  خارجاا
ة يف د لة أجنأية يتققق من  رائاا  وائة  لتوضيح ذلح  نقول  ن  قة ميت ح بعن أفراد اجملتا  أصوال  نتاجي

هلع تدخذ شكل أرباح  فوائة أ  تدخذ شكل استثاار مأاشر كامتالك مؤسعة جتارية أ   قارية أ  صنا ية مث 
 .حيول نعأة معينة من هذه األرباح  حت د لت 

جيةءا مميا أنيتج مين سي    لذا، فاالستثاارات الو نية بااارن حتقق  ائةا سينويا، غيري أننيا جنية مين جاية أخيرى أن
 ائية  خةمات داخل حة د الة لة يعيود  حت مقيايني أجانيا فيايا، أفيرادا كيانوا أ  مؤسعيات، فيإن ذليح اجليةء 

كيييذلح قييية ميت يييح بعييين أجانيييا  .مييين النييياتج القيييومب ال يعيييود   يييى أفيييراد اجملتاييي  بيييل   يييى املقيايييني األجانيييا
 3:   ي ، فإن 2.ة سنوي حيولون  ك   أ  بع    حت د هلعأسااا يف شركات الو نية حيص ون مقاب اا   ى  ائ

 
 

 
 من هذه املعادلة يت ح أني  ليي  مين ال ير ري أن يتعيا ى النياتج القيومب ل ة لية مي  النياتج احمل يب هليا،  ال  

نيا  ذا تعا ت قياة  وائة  ناصر اإلنتيان املا وكية ل ايوا نني يف اايارن مي   وائية  ناصير اإلنتيان املعيتققة لألجا
أمييا  ذا كانييا قيايية . أي  نييةما يكييون صييايف  وائية خييةمات  ناصيير اإلنتييان يف ااييارن معيا يا ل صييفر .يف اليةاخل

 وائييية اإلنتيييان املا وكييية ل ايييوا نني يف اايييارن أكيييرب مييين قياييية  ناصييير اإلنتيييان املعيييتققة لألجانيييا يف اليييةاخل يةيييية 
 . ئة  ناصر اإلنتان يف ااارن موجأةالناتج القومب  ن الناتج احمل ب،  هب حالة كون صايف  وا

                                       
 .927: ، ن9002، دار  ائل ل نشر  التوزي ، األردن، مدخل إلى علم االقتصاد، التحليل الجزئي والكلي اهر فاضل الأياين، خالة توفيق الشاري،  1
 .92-92: ، ن ن2222اب  املعاب ، املا كة العربية الععودية، ، جامعة امل ح سعود ل نشر الع مقدمة في التحليل االقتصادي الكليأسامة بن حماة باحنشل،   2
 .22: ، نمرجع سبم ذكره، النظرية االقتصادية الكليةالعية حماة سريت   ب  ية الوها  جنا،  3

 - عوائد عناصر اإلنتاج المملوكة للمواطنين في الاارج + الناتج المحلي= اإلجمالي  الناتج القومي
 .(من الاارج صافي ملكية الدخل)عوائد عناصر اإلنتاج المستحقة لألجانب في الداخل
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 يف حالييية كيييون قياييية  وائييية اإلنتيييان املا وكييية ل ايييوا نني يف اايييارن أقيييل مييين قياييية  ناصييير اإلنتيييان املعيييتققة 
لألجانييا يف الييةاخل يقييل النيياتج القييومب  يين النيياتج احمل ييب،  هييذه يف حاليية كييون صييايف  وائيية  ناصيير اإلنتييان يف 

 . ااارن سالأة
أن النياتج القيومب قية يةيية أ  يقيل أ  يعيا ي النياتج احمل يب، حعيا قياية صيايف  وائية خيةمات  هذا معنياه 

 . ناصر اإلنتان من ااارن
ميثيل النياتج احمل يب اإلمجيا  احمليور األساسيب  حجير الةا يية يف تقيةير  :طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي -ثالثاا 

نيياتج احمل ييب ألي جمتايي  ميين اجملتاعييات خييالل فييرتة حمييةدة ميين  ميكيين قيييان ال. اإلنفيياقحعييابات الييةخل القييومب   
 :التالية( املقايي )باستخةام العرق (  ام)الةمن 

 1:هناك ثالع  رق الحتعا  الناتج
  أ  القياة امل افة( املنتج الناائب) ريقة اإلنتان. 
 ريقة الةخل . 
  اإلنفاق ريقة. 

قأييل عييتخرن صييايف قيايية العيي    ااييةمات املنتجيية ميين الحتعييا  النيياتج بعريقيية اإلنتييان ن: طريقةةة اإلنتةةاج .1
 .األفراد يف فرتة زمنية معينة،  تعاى  ريقة القياة امل افة

  + K        GDP = C+Iأ 
C: متثل قياة الع    ااةمات االستاالكية الناائية. 
I: متثل قياة االستثاار الك ب املنتج حم يا. 

  K :2.ةةمتثل الت يري يف املخة ن أخر امل 
 ميثييييل صييييايف القيايييية احتعييييا  القيايييية امل ييييافة فقييييال  الييييت تعييييرف بد ييييا قيايييية اإلنتييييان معر حييييا منيييي  قيايييية 

 بالتا   ذا قانا جباي  القييع امل يافة جلايي  الوحيةات اإلنتاجيية يف اجملتاي ، فإننيا سيوف حنصيل . معت ةمات اإلنتان
   3.  ى تقةير معقول ل ناتج اإلمجا 

                                       
 .926: ، ن9006، دار املنال ال أناين، لأنان، االقتصاد النقدي والمصرفيبعام اتجار،  1
 .922: ن ،مرجع نفسه  2
 .926: ، ن9002األردن،  -، دار الياز ري الع اية ل نشر  التوزي ،  ااناألساس في علم االقتصادد الوادي،  براهيع خري   ن ال اتواري  ضرار العتييب، حماو  3
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كافة أنوات اإلنفاق تقوم هذه العريقة جبا    :Final Expenditure Approach اإلنفاقطريقة  .2
 :الالزم ل قصول   ى الع    ااةمات الناائية، أي أن( ل قعا ات االقتصادية األربعة)

 اإلنفةةةاق + االسةةةتثماري اإلنفةةةاق + االسةةةتهالكي اإلنفةةةاق= النةةةاتج القةةةومي اإلجمةةةالي= الكلةةةي  اإلنفةةةاق
 1.مع الاارج صافي التعامل + الحكومي

 اإلنفيييياقبت العييييائ ب العيييي    ااييييةمات ميييين اجلانييييا القعييييا  يع ييييق   ييييى مشييييرتيات :االسةةةةتهالكي اإلنفةةةةاق 1.2
االسيتاالكب،  تشييكل هييذه املشييرتيات الشيعر األ نييع ميين النيياتج اإلمجيا   توجيي  أغ ييا النفقييات االسييتاالكية 

ء، املالبيييي   االسييييتاتات  ااييييةمات العأييييية  حت العيييي   غييييري املعاييييرة  ااييييةمات  يييييةخل يف هييييذه اجملاو يييية ال ييييذا
العييييارات أميييا العييي   املعايييرة مثيييل األجايييةة    . القانونيييية  التع ييييع  هيييذه الأنيييود تعيييتخةم يف فيييرتات قصيييرية نعيييأيا

 هذه الع   تعتخةم   يى ميةى فيرتة  وي ية مين اليةمن،  نعأيا يف مج ة الع   االستاالكيةفتشكل نعأة ص رية 
 2.ل يف الناتج القومب يف الوقا الذي اشرتيا في رغع أ ا حتتعا بالكام

  3:يشتال   ى  نصرين أساسني اإلنفاقهذا : االستثماري اإلنفاق 2.2
  العنصييير األ ل يشيييال العييي   الرأمساليييية كيييااالت  املعيييةات،  هيييب ميييا يعيييتخةم إلنتيييان سييي    خيييةمات

 .جةيةة،  ضافة  حت االستثاار يف املأاين  العقارات العكنية
 ر الثاين  هو الت ييري يف املخية ن العي عب مين ميواد أ ليية   سييعة  سي    ائيية، فياملنتج ال يقيوم بأيي  العنص

مجي  ما ينتج  فور  نتاج ،  منا  ةن جةءا من هذا اإلنتان توقعا لع أا  االئ ، كاا  ةن بعن امليواد األ ليية 
 .االستثاار يعاى استثاارا يف املخة ن الوسيعة الت تكفي  لفرتة معينة ح  ال يتوق   نتاج ،  هذا 

 4:اتكومب اإلنفاق ا التايية بني نو ني من  :الحكومي اإلنفاق 3.2
 نشا   نتاجب اإلنفاقاتكومب الذي تت قى اتكومة مقاب   س عا أ  خةمات  ميثل هذا  اإلنفاق. 
 نشييا ا  اإلنفيياقثييل هييذا اتكييومب الييذي ال تت قييى اتكوميية يف مقاب يي  أي سيي عة أ  خةميية  ال مي اإلنفيياق

 .  نتاجيا

                                       
 .22: ، ن2227، جةة، دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية الكليةفار ق بن صاحل ااعيا   أة العةية بن أمحة ديا ،  1
، االختيار العام  ااان، ترمجة  أة الفتاح  أة الرمحن   أة العنيع حماة، دار املريخ ل نشر، الرياض، املا كة العربية الععودية، االقتصاد الكليا  جوارتي   ر ارد أسرت  ، جي 2

 .265: ، ن2222
 .22:، نمرجع سبم ذكرهبعام اتجار   أة اهلل رزق،  3
 .62: ، نبم ذكرهمرجع سحعام دا  د  آخر ن،  4
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 اإلنفييياقاتكيييومب اليييةاخل يف النييياتج القيييومب اإلمجيييا  هيييو ذليييح  اإلنفييياق   ييي  فاليييذي ييييةخل يف حعيييا  
ميين سييي    خيييةمات مشييرتاة مييين قعييات األ ايييال باإلضيييافة  حت  اإلنفييياقالييذي يقاب ييي  نشييا   نتييياجب،  يتكيييون هييذا 

ان خةمات العال املذكورة   قيةار ميا تةفعي  اتكومية مين أجيور  خةمات مشرتاة مأاشرة من مووفب اتكومة،  تق
اتكيومب اليذي ال تت قيى اتكومية مقاب ي  أي سي عة أ  خةمية  بالتيا   اإلنفياق مرتأات ملقيةمب هيذه اايةمات،أما 

 ييية ال ينيياوره نشييا   نتيياجب فإنيي  ال يييةخل يف حعييا  النيياتج القييومب اإلمجييا    يتاثييل ذلييح يف املييةفو ات التقوي
اتكومييية مثييل معاشييات التقا يية  هيئييات  اإل انييات األخييرى الييت تقييةماا أحيانييا لييأعن األفييراد أ  الفئييات أل ييا ال 

 1.املنة  االستاالكب  نة  نفاقاا اإلنفاقباإلضافة  حت أ ا تعترب جةء من  ،تعك  بة رها  نتاجا جاريا ل اجتا 
املنتجة حم يا يتع تصةيرها  حت املعتخةمني األجانيا  يا بعن الع    ااةمات : الوارداتالصادرات و  4.2

، أن ت يياف هييذه الصييادرات ميين العيي    ااييةمات ل اشييرتيات احمل ييية، تعييا   مجييا   النيياتج احمل ييب لالقتصيياد
األجانييا أي ييا  ينتجييون العيي    ااييةمات الييت يييتع تصييةيرها  حت ب ييةنا السييتخةاماا ميين قأييل القعييات العييائ ب 

 ييا أن تعييرح هييذه الييواردات ميين العيي    ااييةمات ميين املشييرتيات احمل ييية تعييا  . ال  اتكوميية قعييات األ ايي
الفييرق :، لييذلح فييإن املكييون األجنيييب يف النيياتج احمل ييب اإلمجييا  يأيية  كصييايف الصييادرات مجييا  اإلنتييان لالقتصيياد

، (اليواردات) ى اإلنتان اايارجب   نفاق العكان احمل يني  ( الصادرات)بني  نفاق األجانا   ى اإلنتان احمل ب 
 2.قة يكون هذا الصايف أكرب من الصفر أ  أقل من الصفر

 :، بالصي ة الرمةية كالتا اإلنفاقاحمل ب يعا ي جماوت هذه األبوا  من  اإلنفاق ذا، ف
GDE = C+I+G+(x -m) 

 أ 
GDE = C+I+G+Xp 

  (x-m)صايف الصادرات: Xp  اا أن 
 يييب اإلمجيييا  بالتك فييية حبعيييع قياييية ال يييرائا غيييري املأاشيييرة  ن يييي  اإل انيييات احمل اإلنفييياق ل قصيييول   يييى 

 :اتكومية أي
GDE=  C +I +G + Xp + H- Itx 

 :  اا أن
H :اإل انات اتكومية. 

                                       
 .22: ، نمرجع سبم ذكرهبعام حجار   أة اهلل رزق،  1
 .72: ، ن9022دار الفكر ناشر ن  موز ون،  اان،  رمجة أمحة  عاف   الء الةين صادق،ت االقتصاد الكلي،ر برت جيا بار ،  2
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 Itx :ال رائا غري املأاشرة. 
 .احمل ب الصايف بتك فة  ناصر اإلنتان اإلنفاق  ن  ريق خصع االستاالك الرأمسا  حنصل   ى 

NDE = GBE - D 

احمل ييب الصيايف بتك فية  ناصيير اإلنتيان، صيايف  وائيية امل كيية مين ااييارن، فإننيا حنصييل  اإلنفياق  ذا أضيفنا  حت 
الو   الصايف بتك فة  ناصر اإلنتان  هذا يتعا ي م  الناتج الصايف بالتك فية   يتعيا ى مي  اليةخل  اإلنفاق  ى 

 :الو   الصايف بالتك فة أي أن
 1.الدخل الوطني= الوطني الصافي بالتكلفة  اإلنفاق= ني الصافي الناتج الوط

 يشيييار  حت هيييذه العريقييية جمايييوت  وائييية  ناصييير اإلنتيييان أ   ريقييية  :Income Approcheطريقةةةة الةةةدخل  .3
اليييةخل،  تعيييتخةم هيييذه العريقييية تعيييا  اليييةخل اإلمجيييا   هيييب تشيييال جمايييوت اليييةخل اليييذي تتقصيييل   يييي  

  ناصيير اإلنتييان هييب العاييل، األرض، رأن املييال، . العا ييية اإلنتاجييية خييالل العيينة  ناصيير اإلنتييان املعييامهة يف
 2.التننيع

 لكن هذه العناصر الت سامها يف العا ية اإلنتاجية  هلا أصيقا  أي ميالكو هيذه العناصير، فالبية  ذن أن 
   ييى أشييكال  ت فييية مقابييل مشيياركت  يف العا ييية اإلنتاجييية ( مثيين)حيصييل كييل  نصيير ميين هييذه العناصيير   ييى  ائيية

 3.حنصل   ى الناتج احمل ب اإلمجا ( األمثان)  نةما نقوم  جبا  هذه العوائة ( أجور، ري ، فوائة، أرباح)
 
 
 

 ملةييية ميين اإلي يياح سييوف نأييني بإ يياز املقصييود ( توزيعييية) تشييكل هييذه الصييورة الييةخل القييومب ميين زا ييية 
 .بالعوائة العابقة

 األجورWages (W) :جور  املرتأات  املعاشات الت حيصل   ياا األفراد ننيري قيياماع بعايل  تشال األ
 كيييذلح قعيييات األ ايييال اتيييرة كيييةخول احمليييامني  األ أييياء  أصيييقا  املاييين اتيييرة املخت فييية ضييي   ليايييا . ميييا

 ييتع حعييا  كيل ذلييح قأيل خصيع ال ييرائا  االقتعا يات لكيين ال . املكافيآت  العايوالت   يييرادات أخيرى

                                       
 .26: ، نمرجع سبم ذكرهبعام حجار   أة اهلل رزق،  1
 .929: ، نمرجع سبم ذكره علم االقتصاد، األساس فيحماودحعني الوادي،  2
 .20: ، نمرجع سبم ذكرهحر  حماة موسى  ريقات،  3

 أرباح+فوائد+ريع+أجور = الناتج المحلي بطريقة عوائد عناصر اإلنتاج 

GDP=W+R+I+P 
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ال ياان االجتايا ب  كايةفو ات  1.و ات التقوي ية  هب اليت تقيةماا الة لية بية ن مقابيليتع حعا  املةف
 .الت تةفعاا اتكومة ل اعنني  ذ ي العاهات

 الفائدة Interest (i) :  هب العائة الذي حيصل   ي  أصقا  رأن املال من منشآت األ اال أ
 2.ةفو ة بواسعة املعتا كنيالأنوك نتيجة  ا ية اإلقراض،  ال يةخل ضاناا الفائةة امل

 الريع Rent (R) : هو الثان أ  املقابل الذي حيصل   ي  مالح املوارد العأيعية  خاصة األرض، يف
   ي  ينةرن حتا هذا الأنة صايف الناتج القومب من ال الت 3.مقابل ااةمات الت تقةماا هذه املوارد

 .الةرا ية  م كيات العقارية  غريها
  الربحProfit (P) : يقصة بالربح العائة الذي حيصل  نصر التننيع كعنصر من  ناصر اإلنتان  ميثل

الربح الفرق بني  مجا  نفقات  نتان الع عة أ  ااةمة من أجور  اال  فائةة رأن املال  أقعا  اإلهالك، 
الية الت حتققاا املؤسعات  ينةرن حتا هذا الأنة أي ا األرباح اإلمج 4.ااةمة   مجا   يرادات بي  هذه الع عة أ 

التجارية  الشركات  مؤسعات قعات األ اال  هب حتعا قأل توزي  هذه األرباح   ى أصقانا  معتققياا من 
 5.مالكب األساع،  كذلح قيل خصع أ  دف  ال رائا  ناا

تيجيية لعا ييية  قيية يعييرف الييربح بدنيي  نعييأة العائيية   ييى اسييتثاار رأن املييال أ  هييو مكافييدة مل كييية رأن املييال ن
 .املخا رة أ  حالة  ةم التدكة الت يتعرض هلا املالح هلذا العامل اإلنتاجب

ال يري  ئا يراال ن يي  ليذا التك فية، ربدسيعا  ليي  العيوق بدسيعار مقياياا  النياتج  مجيا  هنيا نريية  لكننيا
 دخ ا الت املةفو ات ت ح ن ي  أننا كاا  جةت،  ن اإلنتان   انات  نعرح ،) الأي  اإلنتان ضرائا) مأاشرة
 .املال  هالك رأن يف  املتاث ة الناائب الناتج ضان

متامييا  لكيين عت يي  يف تقييةير النيياتج احمل ييب اإلمجييا  فتقييةير  اانفعييالنتيجيية  ت ييح العييرق تععييب يف األخييري 
نتييان   تقييةير اإلنتييان هييو تقييةير القيييع امل ييافة ملييا يييتع  نتاجيي ،  تقييةير الييةخل هييو تقييةير دخييول  وائيية ميين قييام باإل

البييية  أن  اإلنفييياق ميييا ييييوحى لنيييا أن معيييتوى . هيييو تقيييةير مييين حصيييل   يييى اليييةخل مييين  ناصييير اإلنتيييان اإلنفييياق

                                       
 .26: ، ن9002، دار أسامة ل نشر  التوزي ، اجلةائر، مبادئ التحليل االقتصادي الكليصاحل تومب،  1
 .22: ، نمرجع سبم ذكرهحماود حعني الوادي، أمحة  ارف  عاف  آخر ن،  2
 .227: ، ن9007، منشورات ات يب اتقوقية، لأنان، مبادئ االقتصاد السياسيوض اهلل، سوزي  ة  ناشة، زينا حعني   3
 .722: ، ن9005منشورات ات يب اتقوقية، لأنان،  النظريات االقتصادية،سوزي  ة  ناشة، االقتصاد العياسب،  4
 .20: ، ن2112األردن، - اان ة،جامعة القةن املفتوج، 2مبادئ االقتصادصاحل خصا نة  آخر ن،  5
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 ميكيين توضيييح ذلييح ميين خييالل الشييكل . يتناسييا متامييا ميي  معييتوى الييةخل لكييب ال يواجيي  االقتصيياد أي مشيياكل
 :التا 

طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي(: 07-01)شكل رقم 

 
 اإلنفاقالناتج بطريقة = الناتج بطريقة الدخل = اتج بطريقة اإلنتاجالن

، مؤسعيية مفهةةوم النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي، دراسةةة وصةةفيةمانيية  أيية امل ييح سيي اان، أمحيية بيين بكيير الأكيير، : المصةةدر
 .05:، ن9026 فيفريالنقة العر  الععودي،  دارة األحباع االقتصادية، 
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قأل تنا ل حعابات الناتج احمل ب  أمهية استخةام ،  :ات حسا  الناتج المحلي اإلجماليأ مية وصعوب -رابعاا 
 .أن نعتعرض املشاكل  الصعوبات الت تواج  حعا  الناتج  الةخل القومب من ال ر ري

 ادة ما يواج  اارباء  نة تقةير قياة الناتج احمل ب أ  : صعوبات حسا  الناتج المحلي اإلجمالي .1
ومب العةية من الصعوبات  الت يرتتا   ياا اختالف يف التقةير الذي حيصل   ي  هؤالء اارباء الةخل الق

 . نة التقةير الفع ب ل ناتج احمل ب أ  الةخل القومب،  فياا ي ب سنشري  حت بعن الصعوبات
يف العييوق  ن تقييةير النيياتج احمل ييب يرتكيية   ييى القيايية النقةييية  :مشةةكلة تسةةعير النةةاتج أو الةةدخل القةةومي 1.1
 9000، ف يو كانيا قياية النياتج القيومب مقوميا باألسيعار اجلاريية لعيام (أي قياة الع    ااةمات مقةرة بالنقود)

م يييييون د الر، هييييذا   ييييى الييييرغع ميييين أن كاييييية سيييي    260أصييييأقا  9002م يييييون دينييييار،  يف  ييييام  200هييييب 
 . ااةمات املنتجة ن عت   بل هب متعا ية خالل العنتني

م  اييييا كانيييا   يييي  يف سيييينة 9002ملييياذا ارتفعيييا قيايييية النييياتج القيييومب يف سييينة : اليييذي يعيييرح هييييو فالعيييؤال
 م؟9000
 مين هنيا تصيأح .  العأا هيو ارتفيات األسيعار  اليذي  ايل   يى زييادة النياتج زييادة نقةيية  ليعيا حقيقيية 

يييان النيياتج القيومب  الييذي مييا هييو فالت ييخع  االنكايياش يعقيةان ق.  ا يية املقارنيية بييني الفرتتيني الييةمنيتني غييري  اقعيية
 الت يخع هيو ارتفيات معيتوى العيام لألسيعار يف حيني أن .  ال كايات الع    ااةمات املنتجية م ير بة يف أسيعارها

 .االنكااش هو اخنفاض يف ذلح
 املتخصصون يف حعابات الةخل القومب يكاشون الناتج  نيةما تتجي  األسيعار حنيو االرتفيات السيتأعاد أثير 

 بيذلح يقيةمون قياية النياتج القيومب،  كيدن . بينايا ي يخاون النياتج  نيةما تتجي  األسيعار حنيو االخنفياض. اتاالرتف
 ميين خييالل مييا تقييةم يت ييح لنييا أنيي  لكييب نت  ييا   ييى مشييك ة ت ييري . األسييعار  قيايية النقييود ن تت ييري  ييرب العيينوات

 Priceمييا يعييرف بييياألرقام القياسييية لألسييعاراألسييعار  تدثريهييا   ييى قيايية النيياتج القييومب فإننييا نعايية  حت اسييتخةام 

index  الييت تعييرف   ييى أ ييا األرقييام القياسييية الييت تقييي  الت ييري يف األسييعار خييالل فييرتة زمنييية معينيية نييةف رصيية 
 1.الت ريات يف أسعار الع   املخت فة  تقةير ت ح الت ريات يف املتوسال خالل فرتة زمنية معينة

 .%010* السعر في سنة األساس / في سنة المقارنة عرالس= الرقم القياسي لألسعار

                                       
 .72-79: ، ن نمرجع سبم ذكره االقتصاد الكلي،حماود حعني الوادي، أمحة  ارف الععاف  آخر ن،  1
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النييياتج    يييي  ميكييين القيييول أن ت يييريات يف املعيييتوى األسيييعار سيييوف تييينعك  مأاشيييرة   يييى حعيييا   تقيييةير 
 هذا حيةع أي ا مشك ة  صيعوبة الوصيول  حت حعيا   تقيةير  اضيح .  تؤدي  حت اختالفات  اضقة فياا لقومب

 البيية ميين الييتخ   ميين هييذه املشييك ة  هييب . ميين  ييام اخيير القييومب  مقارنتيي قتصيياد دقيييق ليعييرب  يين أداء   جنيياز اال
االختالفيييات يف تقيييةير النييياتج القيييومب نتيجييية الخيييتالف األسيييعار  تعيييةيل الأيانيييات النييياهرة يف اتعيييابات القوميييية 

مت تعيرق  ليايا سيابقا   لتققيق ذلح هناك  ريقتني لتقةير الناتج القيومب  اليت ،ل تق أات يف املعتوى العام لألسعار
 .األسعار الثابتة   من خالل األسعار اجلارية

 ن اإلنتييان اإلمجيييا  البييية  أن  (:المسةةتلزمات الوسةةةيطة لإلنتةةةاج)مشةةكلة السةةةلع والاةةةدمات الوسةةةيطة  2.1
يتكييون ميين سيي    خييةمات يف صييورة قاب يية لالسييتاالك الناييائب أ  يف صييورة يرتتييا   ياييا ت يييري يف مقييةار الثيير ة 

 هو ما يعي  أن اإلنتيان القيومب اإلمجيا  يشيال القياية النقةيية جلاي  . كانا   ي  يف بةاية الفرتة اإلنتاجية اا  
العيي    اايييةمات الناائيييية، أي لالسييتعاال النايييائب  بالتيييا  ال يشييال   يييى العييي    ااييةمات الوسييييعة  امليييواد 

 اهليييةف مييين اسييييتأعادها هيييو تفيييادي مشييييك ة  ، نصييي  املصييينعة  الييييت تيييةخل يف  نتيييان العيييي   الناائيييية األ ليييية
فايييثال أن القايييح املخصييي  لالسيييتخةام يف  نتيييان ااأييية ال ميكييين ا تأييياره  .االزد ان يف حعيييا  اإلنتيييان القيييومب

منتج  ائب قابل لالستاالك من  جاة ننر قيان الناتج اإلمجا ،  ذلح ألني  يعتيرب يف الواقي  ميادة أ ليية إلنتيان 
 ليتخ   مين هيذا املشيكل يعتاية يف اتعيا    يى  ريقية  1. ره ميادة أ ليية إلنتيان ااأيةالةقيق  الذي يعترب بة

 .القياة امل افة
  :(اإلنتاج غير المتداول في السوق) مشكلة القيم الضمنية 3.1

يف أي اقتصيياد  مااييا ب  ييا درجيية تعييوره االقتصييادي، فإنيي  البيية ميين  جييود بعيين األنشييعة غييري النقةييية  الييت 
جليةء مين النشيا  االقتصيادي اليذي ينيتج سي عا  خيةمات تعيتا ح مأاشيرة مين قأيل أصيقانا يقصية نيا، ذليح ا

 تيرتا ح هيذه العي    اايةمات بيني اإلنتيان (. أي ن ييتع تأادهليا نقيةيا.)د ن أن تةخل حركة التيةا ل يف العيوق
ألنفعيييياع ةماا األفييييراد يقيييي كييييذلح خييييةمات ربييييات الأيييييوت  بعيييين ااييييةمات الييييت  االةرا ييييب املعييييتا ح ذاتييييي

 .تقةر ملثل هذه النشا ات تعاى  ادة بالقيع ال انية مقابل نقةي،  القيع الت  لعائالهتع د ن

                                       
 .62: ، نمرجع سبم ذكرهحعام دا  د  آخر ن،  1
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   ى الرغع من أن هذه النشا ات ال ع   ل تأادل يف األسواق، فال ينأ ب  مهاهلا مجيعيا  نية احتعيا  النياتج 
غيييري دقيقييية  حقيقيييية   خاصييية يف الييية ل اإلمجيييا ، ألن   مهيييال ت يييح النشيييا ات قييية  عيييل االحتعيييا   النتيييائج 

 1.النامية الت ترتف  فياا ت ح النشا ات
يقصية حبعيابات امليةفو ات التقوي يية مجيي  املأيال  اليت حيصيل   يايا  :مشةكلة التحةويالت بةدوا مقابةل 4.1 

اجايييا ضيييان األفيييراد د ن املقابيييل مثيييل اإل انيييات  اهلأيييات  اهليييةايا،  هيييذه امليييةفو ات  يييا اسيييتثناءها   يييةم  در 
 2.حعابات الناتج احمل ب اإلمجا  كون هذه املأال  دفعا مقابل أي د ن  نتان

 ضافة  حت املشكالت العابقة هناك العةية من املشكالت األخيرى اليت ال زاليا تواجي   :مشكالت أخرى 5.1
 :القائاني بإ ةاد اتعابات القومية  مناا

  العةية مين العا ييات اليت ال ييتع تعيجي اا أ  تية يناا يف هناك : استبعاد األنشطة االقتصادية الافية
الناتج القومب اإلمجا  حيث أ ا تت يان أنشيعة غيري قانونيية أ   ا ييات هتير  ال يرييب،  حت أن الكثيري مين 
األنشعة اافية تنيتج سي عا  خيةمات حييةد قياتايا مين يقوميون بشيرائاا  حييث أن هيذه األنشيعة ال تعيجل 

 3.ال تةخل يف حعا  الناتج القومب اإلمجا  بالتا  فإ ا  
  ال تعييتعي  حعييابات الييةخل  اإلنتييان اإلمجييا  قيييان ااثييار ال ييارة   ييى الأيئيية ميين خييالل املشيير  ات

املنفييذة  املنتجيية يف د ل  ةيييةة رغييع أنيي  أدخ ييا بشييكل ماييع يف د ل متقةميية لتعييور اسييتخةام اتاسييو  
 . قيان درجة امل وثات

 لةخل القومب  الناتج القيومب التعيورات العارئية  غيري احملعيوبة كيالةالزل  الفي يانات ال تدخذ حعابات ا
 .أ  اافات الةرا ية أثناء  ا ية اتعا  الناتج

  ميين الصييعوبات الييت تواجيي  حعييابات الييةخل  النيياتج القييومب هييو ت ييري نو ييية اإلنتييان  الت ييري يف ضييرائا
الع    ااةمات سوف ترف  مين قياية اليةخل النقيةي د ن  املأيعات  حيث أن زيادة ضرائا املأيعات   ى 

 4.أن هناك ارتفات حقيقب أي د ن ت يري  أيعب أ  زيادة حقيقية يف كاية الع    ااةمات املنتجة
 مشاكل اإلحصاءات، حيث من الصعوبة مج   حصاءات  ن كل نشا  اقتصادي يف الة لة 

                                       
 .76: ، نمرجع سبم ذكره، االقتصاد الكليحماود حعني الوادي، أمحة  ارف الععاف،  1
 .72: ، نسبم ذكرهمرجع  تومب صاحل، 2
 .222: ، نمرجع سبم ذكرهجيا  جوارتي ، ر ارد اسرت  ،  3
 .962: ، نمرجع سبم ذكره اهر فاضل الأياين خالة توفيق الشاري،   4
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 مجيييا  تعيييا ة بصيييورة كأيييرية   يييى تعأييييق ننريييية    يييي  رغيييع صيييعوبات فيييإن حعيييابات النييياتج القيييومب اإل
االقتصاد الك ب  الت تعتخةم  ناصر ت ح اتعابات يف تفعري   استنأا  أداء النشيا  االقتصيادي يف أي 

 .جمتا  كان
ميكيين القييول أن هنيياك العةييية ميين العوامييل احملييةدة  :العوامةةل المحةةددة لحجةةم النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي .2

 1:اإلمجا ، ت ح العوامل ميكن  مجاهلا  ا ي ب  املؤثرة تجع الناتج
  كاية  نو ية املوارد االقتصادية  الت حتةد كاية  نو ية ما ينتج  بالتا  قياة الناتج احمل ب اإلمجا. 
  القيييية  ناصيييير اإلنتييييان  الأيئيييية احمليعيييية،  مييييةت تعأيييييق الة ليييية ملأييييةأ تقعيييييع العاييييل يف اإلنتييييان  التقييييةم 

 .التكنولوجب
 رار العياسب ل ة لة  الذي يؤثر   ى كاية  قياة ما ينتج من العي    اايةمات فياتر   ميثال هليا االستق

 .أثر مةمر   ى الناتج القومب اإلمجا  من خالل تةمري املصان 
  العياسيات االقتصييادية حيييث أن العياسييات  الييربامج اإلمنائيية الييت تنتاجاييا الة ليية يف اجملييال االقتصييادي

العوامييل احملييةدة لناييو حجييع النيياتج اإلمجييا   خاصيية ت ييح العياسييات املتع قيية باجلوانييا  تعتييرب  احييةة ميين
النقةية  املالية  اليت مين شيد ا تشيجي   توجيي  االسيتثاارات يف  ت ي  القعا يات االقتصيادية  يا ينعيجع 

 . حتقيق أماين اجملتا   رفاهيت 
 :- ب اإلمجا  فياا ي بتكان أمهية الناتج احمل :أ مية الناتج المحلي اإلجمالي .3

 الناتج احمل ب اإلمجا  ي خ  النشا ات االقتصادية الت قام نا اجملتا  خالل فرتة معينة غالأا سنة. 
  النيياتج احمل ييب اإلمجييا  ي خيي  مييا حتصيي ا   ييي   ناصيير اإلنتييان ميين  وائيية نتيجيية معييامهتاا يف اإلنتييان

 .احمل ب
 ميكييييين اسيييييتخةام  ل تق ييييييالت االقتصيييييادية   ضييييي  ااعيييييال  النييييياتج احمل يييييب يعتيييييرب مؤشييييير اقتصيييييادي هيييييام

 . العياسات التناوية،  معرفة توجاات االقتصاد اتالية
 ميكن استخةام مؤشر نصيا الفرد من الناتج احمل ب كاقيان ملعتوى املعيشة بشكل تقرييب. 
 2.استخةام  كاؤشر ل اقارنة بني الة ل من ناحية حتةية معتوى األداء االقتصادي 

                                       
 .92: ، ن9026ري مؤسعة النقة العر  الععودي، فيف دراسة وصفية مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي،مانة بن  أة امل ح الع اان، أمحة بن بكر الأكر،  1
 .06: ، نمرجع نفسه2
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 كاالسييتاالك  االسييتثاار، تفييية أي ييا يف التعييرف   ييى كيفييية التصييرف اإلنفيياقا أن معرفيية مكونييات كايي ،
خاصة ت ح النعا املوجاة لالستثاار ألمهيتاا يف زيادة رصية اجملتاي  مين الرأمسيال اليذي يعايل . يف الةخل

 .بة ره   ى زيادة   ى زيادة الناتج احمل ب يف املراحل املقأ ة
  استشييييراف مقييييةرة االقتصيييياد   ييييى التعييييور يف   ة زمنييييية  يييين النيييياتج احمل ييييب يعييييا ة   ييييى ن تييييوافر س عيييي

 .العنوات املقأ ة
  ن معرفيية مكونييات الييةخل احمل ييب ميين حيييث  وائيية  ناصيير اإلنتييان تععييب فكييرة  يين كيفييية توزييي  الييةخل 

عيياذ العياسييات الالزميية  أمهييية ذلييح تكايين يف ا. احمل ييب يف اجملتايي  بييني األجييور  األربيياح  الفوائيية  اإل ييارات
 1.لتوزي  الةخل بني هذه الأنود  تصقيق  باجتاه العةالة

  :استادام الناتج المحلي كمؤشر للرفاه االقتصادي .4
فاييو . باإلضييافة  حت ا تأييار النيياتج احمل ييب اإلمجييا  ميين أحيية املؤشييرات االقتصييادية لقيييان أداء االقتصيياد الييو  

اجتاعييات، با تأييار أنيي  ك اييا زاد حجييع النيياتج احمل ييب اإلمجييا  تةييية الرفيياه يعييتخةم لقيييان الرفيياه االقتصييادي ل 
االقتصييادي ل اجتاعييات  ال أنيي  ال يييتع االكتفيياء  ؤشيير النيياتج احمل ييب اإلمجييا ، حيييث ال يعتييرب كيياف،  يرجييي  

 نتيان ت يح  ذلح  حت  جود بعن األنشعة الت ال يت اناا النياتج احمل يب اإلمجيا  يف حعياب ،  ذليح  ميا  حت أن
أن زييادة النياتج  أ  2الع    ااةمات يكون يف ول أنشعة غري رمسية،   ما لوجود صعوبة يف تقةيرها  حصرها،

 3.تكون   ى حعا  األضرار بالأيئة، أ  تق يل   قا الفراغ  استنفاد موارد  أيعية غري متجةدة
 اال تأييار كييل ميين املفيياهيع ااتييية جبانييا لييذلح فإنيي   نيية حعييا  الرفيياه االقتصييادي ألي جمتايي ، ي ييةم األخييذ يف

 :الناتج احمل ب اإلمجا 
 توقعات األفراد . 
 االستاتات بد قات الفراغ. 
  جودة اتياة. 
 اترية العياسية  العةالة االجتاا ية. 

 . ميكن استخةام مؤشر نصيا الفرد من الناتج احمل ب كاقيان ملعتوى املعيشة

                                       
 .25: ، نمرجع سبم ذكرهبعام اتجار،  أة اهلل رزق،  1
 .999: ، نمرجع سبم ذكره سالم حماة الأنا،  2
 .22: ، نمرجع سبم ذكرهتيع كولني،  3
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 :جمالي أو متوسط دخل الفردنصيب الفرد من الناتج المحلي اإل .5
ميكيين حعييا  مؤشيير نصيييا الفييرد ميين النيياتج احمل ييب اإلمجييا  أ  متوسييال دخييل الفييرد  يين  ريييق قعيياة النيياتج 
احمل ب اإلمجا    ى  ةد العكان يف اجملتا ، لنقصل   ى نصيا الفيرد مين النياتج احمل يب اإلمجيا   اليذي ميثيل 

 .ناتج احمل ب يعا ي الةخل احمل ب اإلمجا متوسال دخل الفرد، با تأار أن  مجا  ال
 يعترب نصيا الفرد من الناتج احمل ب اإلمجا  أ  متوسال الةخل من املؤشرات اهلامة،الت تقيي  أداء اقتصياد 

 يتع تقعيع الة ل  حت ثالع جماو ات بناء   ى نصيا الفيرد مين النياتج احمل يب اإلمجيا  أ  متوسيال دخيل  . الة ل
 ة األ حت هب الة ل ذات الةخل املنخفن  هب اليت يقيل نصييا الفيرد مين النياتج احمل يب اإلمجيا  أ  الفرد،  اجملاو 

د لية   يى معيتوى العيان أميا  62 يأ    يةد ت يح الية ل . د الر أمريكب سنويا 2000متوسال دخل الفرد فياا  ن 
فيرد ميين النيياتج احمل ييب اإلمجييا  فياييا اجملاو ية الثانييية فاييب اليية ل متوسييعة اليةخل،  هييب اليية ل الييت يكييون نصيييا ال

د لية   يى  79 يأ ي   يةد ت يح الية ل . د الر أمريكيب سينويا 2700د الر أمريكب سنويا  أقيل مين  2000أكرب من 
معيييتوى العيييان،  اجملاو ييية الثالثييية هيييب الييية ل  اليييية اليييةخل،  هيييب اليييت يةيييية فيايييا نصييييا الفيييرد مييين النييياتج احمل يييب 

د ليية   ييى معييتوى  22د الر أمريكييب سيينويا،  يأ يي   ييةد ت ييح اليية ل  2700لفييرد  يين اإلمجييا  أ  متوسييال دخييل ا
 1. العان

 ال أن  ن تعة األمع املتقةة ترتا الة ل فقال   ى أسان نصييا الفيرد مين النياتج احمل يب اإلمجيا  بيل أي يا 
 قة بيذلا حميا الت . املةارن وامل أخرى مثل  ول العار املتوق    جادة القراءة  الكتابة  االلتقاق ب ن  ى أسا

 .أخرى ملرا اة النقائ  يف الناتج احمل ب اإلمجا  مثل مؤشر التقةم اتقيقب  مؤشر  مجا  الععادة
   ي  ميكن القول أن الناتج احمل ب اإلمجا  أن مؤشر اقتصيادي هيام ي خي  النشيا ات االقتصيادية اليت قيام 

 يييتع حعيياب   فييق  ييرق حعييابية .الت االقتصييادية  املقارنيية بييني اليية لنييا اجملتايي ، كاييا ميكيين اسييتخةام  يف التق ييي
حيييث يييتع  نتييان النيياتج احمل ييب اإلمجييا  ميين خييالل  ناصيير  نتاجييية،  الييت حتصييل . نفعيياا تععييب يف األخييري النتييائج
لشييراء ةفعاع املييال بييالييةخل ميين خييالل  ا يييات اسييتاالكية خييري تتصييرف بييذلح األ يف  ،  ييى دخييل مقابييل  ا اييا

 .اإلنفاقلناتج من الع    ااةمات  ذلح يعرب  ن بنة ا
 

 

                                       
 .996: ، نمرجع سبم ذكره سالم حماة الأنا،  1
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 :خالصة الفصل
العييييام االجتاييييا ب ياييييةف  حت حتعييييني األ ضييييات االجتاا ييييية ميييين التع يييييع  الصييييقة  اإلنفيييياقممييييا تقييييةم فييييإن 

 حتعييني املؤشييرات االقتصيياد حتعييني الوضييعية االقتصييادية  إلضييافة  حت التقييويالت االجتاا ييية  كييذلحبا  العييكن،
يف كونيي  ي خيي  النشييا ات ي يقييان بالنيياتج احمل ييب اإلمجييا  ب ييية الرفيي  ميين معييةالت الناييو االقتصييادي الييذب الك يي

الأعالييية ، كايييا ات يييح لنيييا أن ملت يييريات االقتصيييادية املرتأعييية بييي االقتصيييادية فايييو يععينيييا صيييورة  ييين حالييية االقتصييياد  ا
بالعةيييية مييين االقتصييياديني  املختصيييني  حت   ييياد  الت يييخع مييين أكثييير النيييواهر االقتصيييادية شييييو ا  انتشيييارا مميييا دفييي  

ات ييول املناسييأة  اعيياذ اإلجييراءات الالزميية ملعاجليية ت ييح النييواهر  هييذا ملييا ت ققيي  ميين أثييار سيي أية   ييى حركيية  معييار 
 .االقتصاد القومب    ى اإلفراد اجملتا 

ايا ب  مؤشيرات  يتأيادر ألذهاننيا  العيام االجت اإلنفياقجانيا الننيري    بعة حت ي نا ألهع املؤشرات االقتصيادية 
 هييييذا مييييا  نفيييياق العييييام االجتاييييا ب يف اجلةائييييركيفييييية تعييييور هاتيييي  املؤشييييرات االقتصييييادية  املؤشييييرات االجتاا ييييية ل 

 .تالينيسنقا ل اإلجابة   ي  يف الفص ني ال



 

 

 

 

  الثانيالفصل 
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 :تمهيد
وهذا  ،العام اإلنفاقيف تبين سياسة اقتصادية جديدة تقوم على التوسع يف  1002شرعت اجلزائر منذ سنة 

فانتهجت  العاملية،بسبب حتسن الذي عرفته أسعار النفط يف األسواق . يف ظل حتسن املؤشرات املالية العامة
العام االجتماعي نصيب مهم فيها من خالل الربامج التنموية املنتهجة هبدف  لإلنفاقتوسعية كان  اتفاقيةسياسة 

خمصصات املالية اليت رصدت لتحسني املستوى العلمي ذلك من خالل و  حتقيق النمو االقتصادي واالجتماعي
 .وة االقتصاديةوالصحي واملعيشي لسكان ومتكينهم من وسائل الق

التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم )العام االجتماعي على قطاع الصحة، التعليم  اإلنفاقحتليل مؤشرات إن 
وقوف على دف للضافة إىل التحويالت االجتماعية يهباإلالضمان االجتماعي و  والتشغيل العمل ، السكن،(العايل

العام، وكذلك من الناتج  اإلنفاقعلى اخلدمات االجتماعية كنسبة من  لإلنفاقحجم ونسبة مسامهة ما خيصص 
 بالتايل إبراز اجلهد التنموي يف اجلزائر .احمللي اإلمجايل والذي يعكس مدى اهتمام الدولة باجلانب االجتماعي

 .خالل فرتة الدراسة
 :املباحث التالية  تم تناولسيويف هذا الفصل 

 صحة وتطور النوعي والكمي لمؤشرات؛العام على قطاع ال قاإلنفامخصصات : المبحث األول 
 ؛(التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العالي)العام على التعليم  اإلنفاق: المبحث الثاني 
 اإلنفاق على العمل و  على قطاع السكن اإلنفاقالتحويالت االجتماعية و : المبحث الثالث

 .الضمان االجتماعيالتشغيل و و 
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 تطور النوعي والكمي لمؤشراتهالالعام على قطاع الصحة و  اإلنفاقمخصصات : المبحث األول
هو الوقاية من املرض مث أال و  أساسيحتقيق هدف  إىلدرجة أوىل بعلى الصحة  العام يهدف اإلنفاق

بالتايل زيادة الناتج احمللي و وزيادة إنتاجية الفرد  ،يضمن احملافظة على رأس املال البشري ، فهذا اهلدفمنه اءالشف
ترجم ذلك و الدافع االقتصادي  إمناو فقط  اإلنساينعلى الصحة ليس مرجعه الدافع  اإلنفاقبفاالهتمام  ،اإلمجايل

 .اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف إصالح املنظومة الصحيةمن خالل 
تناول هذا املبحث اجلوانب الرئيسية لقطاع الصحة يف اجلزائر باألرقام، وذلك من خالل تقييم سياسة 

 نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة إىل الناتج احملليع الصحة يف اجلزائر باإلضافة إىل تقييم العام على قطا  اإلنفاق
 . مصادر متويلهاإلمجايل، ومؤشرات اإلنفاق العام على قطاع الصحة مع التطرق إىل

 في الجزائر العام على قطاع الصحة اإلنفاقتقييم : المطلب األول
اليت و  (MSPRH)إصالح املستشفيات و السكان و من طرف وزارة الصحة  زائرالنظام الصحي يف اجلُيَسّير 

 .القطاع الصحي العموميو تقوم بدورها بإدارة مؤسسات العالج االستشفائي 
أما ، مراصد للصحة 00و جمالس إقليمية للصحة 00مناطق صحية عرب مجيع أحناء الوطن مع  00توجد 

 1.(مديرية يف كل والية( السكنو مديرية للصحة  84 على الصعيد الوالئي يوجد
كما أن  أصبح قطاع الصحة يشكل نسبة كبّية من االقتصاد الوطين، :على قطاع الصحة اإلنفاقوزن  -أوالا 

لكل الدول  االجتماعيةعتبار الصحة ضمن أولوية األهداف هذا باو خر آبة يف تزايد مستمر من عام إىل هذه النس
حيث متت بلورة األهداف العاملية لتحسني الصحة من خالل ما يسمى باألهداف اإلمنائية  ،سواء الغنية أو الفقّية

 1000حكومات الدول من خالل اللجنة األلفية يف عام قبل اليت متت املوافقة عليها من و  MDGsلأللفية اجلديدة 
على  اإلنفاقلذلك ازداد نتيجة و 2.حتسني الصحة بصفة خاصةو من أهم األهداف ختفيض الفقر بصفة عامة و 

أو احلفاظ على  حتسنيكل ما ينفق هبدف الصحي هو   اإلنفاقالشؤون الصحية يف معظم الدول، واملقصود ب
 . مل يتحقق أو كان هناك أمل يف حتقيقه أو ال أو اإلنفاقف من صحة الفرد سواء حتقق اهلد

 :أساسيتني ضرورتني إىل الصحة على اإلنفاق حجم خيضعو 

                                       
1
www.andi.dz.index.php/ar/secteure-de-sante  

 /http://www.who int /iris/ handle/10665:متوفر على ،تحسسن أداءات النظم 0000التقرير الخاص بالصحة في العالم منظمة الصحة العاملية،  2

1546  
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 احملافظة ينبغي اليت البشرية بالطاقة احملددة الدميغرافية باالحتياجات املرتبط الصحة على االجتماعي الطلب
 سياسة وضع عن والناجم الصحة على االقتصادي والطلب الضرورية، الصحية الرعاية توفّي خالل من عليها
 .الوطين االقتصاد تأطّي على القادرة البشرية للموارد اجملتمع واحتياجات تكنولوجي واختيار اقتصادية تنموية

 من للصحة خيصص ما نسبة مها مؤشرين على االعتماد ميكن الصحة على اإلنفاق حجم وحتليل لتحديد
  1.احمللي اإلمجايل الناتج يف الصحة على اإلنفاق وحصة للدولة، العامة امليزانية

وزن النفقات الصحية يف امليزانية العامة حيث أن التزايد املستمر يف الطلب على الصحة  التايل يبني اجلدول
وخدمات الرعاية الصحية أدى إىل بروز حتديات أخرى وجب على الدولة أن تضطلع هبا وهي مرتبطة بتحقيق 

 10استثمارات تقدر بـ 1010-1002يتوقع املخطط التوجيهي للصحة للفرتة  .النوعية يف تقدمي اخلدمات الصحية
يف هذا الصدد مت الشروع يف . مليار أورو لبناء مرافق صحية جديدة وكذا حتديث املستشفيات املوجودة

 .تشفيات وتدريب اهليئات الصحيةاإلصالحات املتعلقة على تفريد وظيفة صيانة البىن التحتية ومعدات املس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

 .271: ص، مرجع سبق ذكرهسعيدة نيس،  1
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 0032-3990تطور نفقات الصحة نسبة للميزانية العامة  :(03-00) جدول رقم
 .نسبة مئوية+ دج : الوحدة

وزارة الصحة التسيير  ميزانية السنوات
 المستشفيات وإصالحالسكان و 

حصة ميزانية القطاع من  الدولة دج التسيير ميزانية
 ) (% العامةالميزانية 

نسبة الزيادة في 
 (%) ميزانية القطاع

1990 2480000000 48000000000 8507  -

1991 2382560000 224200000000 1502 -27520 

1992 12317693000 102200000000 4508 824522 

1993 16713963000 202200102000 0582 20542 

1994 17819286000 212171477000 0502 4542 

1995 12272812000 827270272000 8542 24542 

1996 28994126000 087000000000 0520 24528 

1997 28536391000 480400000000 8580 -2507 

1998 29802363000 772712400000 2544 8582 

1999 31621985000 427421720000 2544 4520 

2000 33900742000 240214248000 2502 7510 

0003 24218724000 424128274000 8504 22500 

0000 82227207000 2000244247000 8547 14524 

0001 00820040000 2027240200000 0500 21540 

0001 42770801000 2100000000000 0522 20508 

0001 41840202000 2100000000000 0510 -2.05 

0001 70220174000 2142884277000 0587 12.57 

0002 22001244000 2078282242000 0528 33.04 

0002 212102102000 1027242224000 4580 38.04 

0009 274211412000 1022782840000 4547 38.10 

0030 220022424000 1427222412000 4547 9.35 

0033 117402082000 2828204428000 4542 16.84 

0030 808280284000 8404100870000 4574 77.71 

0031 204210481000 8220428848000 7507 -24.20 

0031 240284702000 8728801244000 7574 19.22 

0031 242271041000 8271174848000 7544 4.37 

0031 272807142000 8407221000000 7542 -0.67 

0032 242072787000 8022482242000 4587 2.54 

 .1027-2220قوانني املالية  علىمن إعداد الباحثة باالعتماد  :المصدر
 االعتماداتوعند مقارنة ميزانية قطاع الصحة مبيزانية الدولة ارتفاع يف حجم  الحظ من خالل اجلدولي

دج 1241040000 منارتفعت النفقات  حيث ،1027 إىل غاية 2222املالية املخصصة لقطاع الصحة من سنة 
من ميزانية  %04587بنسبة  1027دج سنة  242072787000من ميزانية الدولة إىل  %01502بنسبة  2222سنة 
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 دور الدولة يف تنمية النشاطات ّيفستو  هذا راجع الرتفاع خمصصات القطاع ضمن الربامج التنمويةو  ،الدولة
نفسه نحى املأن نفقات التسيّي الصحة أخذت يالحظ  ماو  .الصحية بصفة خاصةو االجتماعية بصفة عامة 

قطاع الصحة حبجم نفقات أثر حجم نفقات التسيّي املوجهة لبتيرتجم  هو ماو نفقات التسيّي العامة للدولة، ل
فإلنفاق على الصحة جزء من اإلنفاق العام للدولة فهو احملرك األساسي للنمو االقتصادي  .التسيّي العامة للدولة

سيكون عبئ  وإالإذا ما وجه بشكل صحيح  .من خالل تأثّيه يف زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين وهذا
 .للدولةبزيادة عجز املوازنة العامة  وذلكعلى االقتصاد احمللي 

من  1028-1020بني  يف إطار برنامج االستثمارات العمومية للفرتة املمتدة ما استفاد قطاع الصحة وقد
مستوصف،  277 جممع صحي متخصص، 80مستشفى،  271)هبدف إجناز . مليار دج  619 قدرهغالف مايل

 1(.مؤسسة متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 70مدرسة للتدريب شبه الطيب وأكثر من  27قاعة عالج،  2000
على الصحة ارتفاعا يف  اإلنفاقحيث سيشهد  من شأهنا التأثّي على اجنازاهتا غّي أن اجلزائر تواجه حتديات

اخنفاض )وتغيّي خريطة املرض ،املتزايدة، تغيّي طبيعة اهلرم السكاينو االحتياجات املتغّية بسبب  السنوات املقبلة
وزن التكنولوجيا العالج و ( ، أمراض السرطانيةالسكري ،ملزمنة، ضغط الدمارتفاع األمراض او أمراض املعدية 

 .تايل الوقوع يف إشكالية تنامي اإلنفاق الصحي يف اجلزائروبال .التكاليف النامجة عن ذلكو 
حسب املصاحل يبني مدى استحواذ الصحي  اإلنفاقإن حتليل  :نفقات الصحة حسب المصالحتطور  .3

من أجل  1027-1000املمتدة من وذلك طيلة الفرتة  ،القطاعات الصحية على القسم األكرب من االعتمادات
اختصاصاهتا حيث تستحوذ املصاحل املركزية و طاع مبختلف أنواعها تلبية احتياجات اهلياكل القاعدية هلذا الق

 2.ئيلة مقارنة مع املصاحل املركزيةأما املصاحل الالمركزية فقد كانت تستحوذ على نسبة ض %70نسبة تفوق على 
املركزية والالمركزية الصحي على املصاحل  اإلنفاقالدوافع اليت أدت إىل تزايد حجم و سنتطرق إىل األسباب 

  .1027-1000خالل الفرتة 

                                       
1
www.andi.dz.index.php/ar/secteure-de-sante 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيّي املالية القطاع الصحي بالجزائرتقييم مدى فعالية اإلنفاق العام على مستوى علي دمحان حممد،  2
 .112: ص، 1024/1027 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
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 0202-0220 تطور النفقات الصحية حسب المصالح خالل الفترة(: 20-20) جدول رقم
 .دج :الوحدة

 .1027-1000أعداد خمتلفة للسنوات  ة الرمسيةاجلريد من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

 :المصالح المركزية 3.3
العوامل هلا، ويعود سبب هذه الزيادة إىل  معتربة يف حجم االعتمادات املخصصةشهدت املصاحل املركزية زيادة 

 1:التالية

  املنح املختلفة و تعويضات الو ويشمل هذا القسم الراتب الرئيسي للنشاط  :نفقات الموظفينزيادة
دج 00100000وقد بلغت النفقات املخصصة هلذا القسم . كذلك يضم اشرتاكات الضمان االجتماعيو 

 .1000 دج سنة201742000مقابل  1027سنة 
  معاشات اخلدمة و حوادث العمل يضم هذا القسم ريوع و  :المنح للموظفينو زيادة المعاشات

 .1000دج سنة 800000دج مقابل 2010000بـ 1027قد بلغت سنة و األضرار اجلسدية و 
                                       

 . 204: ، ص1027فرباير،  2املوافق ل 8341عام  مجادى االول 21 ، املؤرخ يف08، سنة04العدد  -:،الجريدة الرسمية  1
 .220: ، ص1000يناير 20ل املوافق 8341ذو احلجة عام  42، املؤرخ يف 34، سنة 02العدد  -     

 المصالح الالمركزية المصالح المركزية السنوات
0000 84524452725000 72057245000 

0001 08544050105000 70050805000 

0001 41527252445000 27250445000 

0001 42507251225000 44257815000 

0001 42527052025000 28052275000 

0002 21502152225000 24050225000 

0002 214502050105000 2527251145000 

0009 274540754185000 2502051005000 

0030 222582452085000 2502057285000 

0033 110587450045000 1524250205000 

0030 801507058245000 1547852215000 

0031 208571450105000 1522752115000 

0031 242540052225000 1512054815000 

0031 272504252225000 1524152825000 

0031 274548050425000 1504454445000 

0032 244508250285000 1500252725000 
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  ويضم هذا القسم املنح العائلية، الضمان االجتماعي، املسامهة يف اخلدمات  :االجتماعية التكاليف
 .1000دج سنة 22027000دج مقابل 222000000ـب 1027قدرت قيمة هذا القسم سنة و  ،االجتماعية

  لبسة، اللوازم، التكاليف امللحقة، األثاث، األو األدوات  ويضم هذا القسم :تسيير المصالحو األدوات
مقابل  1027سنة  دج202270000بلغت قيمة هذا القسم و حظّية السيارات، اإلجيار، النفقات القضائية، 

  10005سنة دج 214040000
  دج مقابل 2000000 حوايل 1027حيث بلغت سنة  :لصيانة المبانيزيادة حجم النفقات الموجهة

 .1000دج سنة 2420000
 الوكاالت الوطنية و املدارس و قات املقدمة للمعاهد يضم هذا القسم النفو  :زيادة نفقات إعانات التسيير

دج سنة 2702210000مقابل  دج0482000000ـب 1027حيث بلغت قيمتها سنة  ،التابعة للقطاع الصحي
1000. 
  تعويضات و املنح و النفقات املخصصة لنشاط الرتبية الصحية  هيو  :الثقافيو نفقات النشاط التربوي

 1027 ستخدمني، وبلغت قيمتها سنةحتسني مستوى املو  إعادة التأهيلو نفقات التكوين و التدريب 
 .1000 دج سنة10800000دج مقابل 22000000

 لفائدة األدوية  القتناءيضم املسامهات يف الصيدلية املركزية للمستشفيات و  :النشاط االقتصادي
 .املؤسسات العمومية للصحة

 ويضم مسامهة الدولة يف نفقات تسيّي املؤسسات العمومية االستشفائية  :النشاط االجتماعي
فائية اجلامعية، املراكز االستشو ستشفائية املتخصصة املؤسسات االو  العمومية للصحة اجلواريةاملؤسسات و 

املسامهة يف متويل نشاطات اهلالل األمحر اجلزائري، وتضم  و للخدمات اخلاصة حبماية الصحة  وتشجيعات
غّي املؤمنة اجتماعيا، املسامهة يف اجلمعيات ذات املقدمة للفئات املعوزة  واإلقامةكذلك نفقات العالج 

ياب فين -تعاون اجلزائرلربنامج  املقسمةاملنفعة العمومية، كذلك تضم مسامهة اجلزائر يف متويل األعباء 
اتفاقيات التعاون  إطاريف املتعلقة باخلدمات املقدمة  نفقاتالكذلك و ( برنامج حتكم النمو الدميغرايف)

 .الطيب
 1027قيمتها سنة  امللتقيات وبلغتو باملؤمترات تضم النفقات املتعلقة و  :لمختلفةالنفقات ا 

 .1000دج سنة 1022077000دج مقابل 4470820000
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لكنها  الالمركزية املصاحل على اإلنفاق حجم زيادة إىل الصحي اإلنفاق زيادة رجعت :الالمركزية المصالح 0.3
 1:التالية النفقات تغطية أجل من وذلك. املصاحل املركزيةتستحوذ على نسب أقل من 

 (واجلبائية االجتماعية التكاليف التعويضات، الرواتب، األجور،) تشمل وهي :الموظفين تنفقا. 
 :ـب يفسر النفقات هذه مستوى على املسجل االرتفاع
 املستخدمني ترقية. 
 الشاغرة املناصب حسب التوظيف.  

 التالية النفقات جيمع الفصل هذا :المصالح وتسيير األدوات: 
 املكتبية اللوازم وتسديد اقتناء. 
 املختلفة اللوازم شراء.  
 (إخل ...غاز كهرباء، هاتف، ماء،) قةامللح لتكاليفا. 

 االستعمال ذات للمباين العادية الصيانة ألجل املوجهة املبالغ النفقات هذه صخت :المباني صيانة 
 .اخلضراء املساحات فيها مبا اإلداري

 التالية النفقات تندرج الفصل هذا يف :االجتماعي النشاط: 

 االجتماعية اخلدمات يف املسامهة. 
 احملرومة االجتماعية الفئات ملداخيل املباشر الدعم. 

 اخلربة ونفقات القضائية النفقات الباب هذا خيص :أخرى نفقات. 

 10275-2220يبني توزيع نفقات الصحة عرب املصاحل املركزية خالل الفرتة التايل اجلدول و 

 

 

 

 

 

                                       
 .114 :ص، مرجع سبق ذكره، حممد دمحان علي 1
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 توزيع نفقات الصحة عبر المصالح المركزية: (01-00) جدول رقم
مليون دج :الوحدة  

رواتب  السنوات
 الموظفين

المعاشات 
المنح و 

 الموظفين

التكاليف 
 االجتماعية

األدوات 
تسيير و 

 المصالح

أشغال 
 الصيانة

إعانات 
 رالتسيي
 

النشاط 
التربوي 

 الثقافيو 

النشاط 
 االقتصادي

النشاط 
 االجتماعي

النفقات 
 المختلفة

0000 115.930 200 33.037 91.809 2.400 1.207.300 19.400 - 46.906.405 10.430 

0001 118.110 300 34.080 96.182 3.000 1.475.984 20.400 - 52.921.504 10.460 

0001 138.673 300 39.476 113.292 3.300 1.584.983 20.400 - 61.038.329 40.633 

0001 152.783 400 41.066 128.060 3.360 1.709.325 20.400 - 59.519.234 4.313 

2006 157.400 400 44.480 151.860 7.000 1.725.857 20.900 - 67.194.262 73.000 

0002 208.512 475 58.382 181.776 9.520 1.918.948 20.900 - 125.531.512 100.000 

0009 021.229 121 21.112 102.111 30.211 0.111.002 00.900  -321.021.010 22.200 

0030 022.399 121 29.910 112.222 33.121 0.221.111 00.900  -329.111.021 22.200 

0033 113.011 191 302.110 110.012 33.911 1.211.923 00.900  -000.121.111 22.200 

0030 132.000 191 301.111 112.120 30.111 1.021.000 00.900 02.000.000 112.103.010 20.000 

0031 110.902 191 339.321 200.013 30.111 1.221.120 00.900 11.000.000 011.111.212 11.000 

0031 119.102 210 301.122 200.013 30111 1.011.121 00.900 10.100.000 131.121.301 11.000 

0031 191.129 3.011 313.112 200.013 30.111 1.011.121 00.900 10.000.000 100.290.921 11.000 

0031 101.110 3.011 310.011 120.931 33.090 1.112.011 16.720 10.000.000 103.039.101 11.110 

0032 001.000 3.000 313.100 111.920 9.000 1.111.000 33.000 10.000.000 109.219.101 10.000 

 .1027-1000اجلريدة الرمسية أعداد خمتلفة للسنوات من إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

ات املمنوحة من قبل الدولة يف سبيل املسامهو اإلعانات هي  :المقدمة لقطاع الصحة إعانات التسيير -ثانياا 
إعانة )بني هذه اإلعانات  من .الصحي العام اإلنفاقتعترب من أوجه  ،نوعاو خدمات الرعاية الصحية كما توفّي 

 ،إعانة للمخرب الوطين ملراقبة املنتجات الصيدالنية ،إعانة الوكالة الوطنية للدم ،للمعهد الوطين للصحة العمومية
العتاد و إعانة للمركز الوطين لليقظة خبصوص األدوية  ،إعانة للمعهد الوطين البيداغوجي للتكوين الشبه الطيب

إعانة للمعاهد  ،إعانة للمعاهد الوطنية للتكوين العايل شبه الطيب ،إعانة للمركز الوطين للعلم السموم ،الطيب
 .(إعانة للوكالة الوطنية لزرع األعضاءو  ،إعانات ملعاهد التكوين شبه الطيب ،الوطنية للتكوين العايل للقابالت

 تزويد خالل من وهذا الصحة قطاع يف لنوعيةاو  الكم حتقيق هبدف اإلعانات هذه بصرف الدولة تقوم
 أن منها ينتظر اليت الصحية اإلطارات هذه على املتزايد الطلب مع متاشيا باستمرار الصحيني باملمارسني القطاع
 أن كما بالقطاع، العاملني اإلداريني من األخرى اإلطارات جانب إىل الصحية املؤسسات دور تفعيل يف تسهم
 .الصحية الرعاية خدمات يف النوعية حتقيق يف كبّي دور البحث ملراكز
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 العايل التعليم توفّي على تعمل كلها واملراكز والوكاالت واملخابر واملدارس املعاهد فإن ذلك إىل باإلضافة
 هبذه تكون الكم حتقيق سبيل يف طويل لطريق قطعها بعد اجلزائرية الدولة فإن وهبذا العلمي، والبحث والتكوين
 املخصصات باإلضافة إىل احليوي، القطاع اهذ يف النوعية حتقيق وحن انعطاف حققت قد واملسامهات اإلعانات

 تعتمد اإلعانات فهذه الصحة، جمال يف العلمي والبحث التكوين اتسملؤس إعانات شكل يف املرصودة املالية
 التحصيل لضعف األساس يف جعار  وهذا نفقاهتا تغطية بغية كلي شبه بشكل والبحثية التعليمية املؤسسات عليها

تطور إعانات  يبنيالتايل والشكل  1.اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات صفة تأخذ اليت املؤسسات هذه يف
 .التسيّي املقدمة للمؤسسات التابعة لقطاع الصحة

 إعانات التسيير المقدمة للمؤسسات التابعة لقطاع الصحةتطور (: 03-00)شكل رقم 
0000-0032 

 
 .(02-01)رقم  معطيات اجلدول السابقمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

زيادة النفقات املقدمة للمعاهد واملدارس والوكاالت الوطنية التابعة للقطاع الصحي،  يالحظ من الشكل
 .1000دج سنة 2702210000دج مقابل 0482000000بـ 1027حيث بلغت قيمتها سنة 

 
 
 

                                       
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،0031-3990تحليل أثر النفقات العامة على التنمية البشرية في الجزائر خالل الفترة مالكي عمر،  1

 .180: ص، 1027/1024

1207300 
1475984 
1584983 

1709325 1725857 1918948 

2535208 

2776564 

3866971 

5285000 4883570 

5255383 

5255383 
4537235 

5643000 

2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 تطور إعانات التسيير المقدمة للمؤسسات التابعة لقطاع الصحة
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 اإلجمالي المحلي الناتجإلى الصحة  قطاع على اإلنفاقوزن تقييم : المطلب الثاني
اخلدمات الصحية و ثل ميزانية قطاع الصحة بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل مقدار ما يتم ختصيصه للرعاية مت

احمللي على قطاع الصحة إىل الناتج  اإلنفاق يوضح نسبة لتايلاجلدول او ، مجايلذلك بالنسبة إىل الناتج احمللي االو 
 .1027-1002ر خالل الفرتة املمتدة من يف اجلزائاإلمجايل 

 الصحي من الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاقنسبة : (01-00) جدول رقم
 نسبة مئويةدج و  مليار: الوحدة

  المحلي اإلجمالي الناتج واتالسن
 )دج ( 

وزارة الصحة التسيير ل ميزانية
 السكانو 

نسبة ميزانية وزارة الصحة 
 (%) من الناتج المحلي

2000 4123500000 33900742 0.82 

2001 4260800000 38324796 0.89 

2002 4537700000 49117107 1.08 

2003 5264200000 55430565 1.05 

2004 6150400000 63770452 1.03 

2005 7563600000 62460953 0.82 

2006 8514800000 70315276 0.82 

2007 9366600000 93552966 0.99 

2008 11090000000 129201251 1.16 

2009 10034300000 178322829 1.77 

2010 12049600000 195011838 1.61 

2011 14526600000 227859541 1.56 

2012 16115400000 404945348 2.51 

2013 16647600000 306925642 1.84 

2014 17228600000 365946753 2.12 

2015 16702100000 381972062 2.28 

2016 17406700000 379407269 2.17 

2017 18906600000 389073747 2.05 

 .1027-1000تقارير بنك اجلزائر و الديوان الوطين لإلحصائيات تقارير باالعتماد على  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 ع الصحي إىل الناتج احمللي اإلمجايلعلى القطا  اإلنفاقيف نسبة زيادة  هناكالحظ يمن خالل اجلدول 
PIB  حيث حذر التقرير العاملي وهي بعيدة عن املقاييس الدولية  زيادة غّي كافيةاللكن هذه ألخرى من سنة

 التكاليفو  القطاع الصحي سيّيالنفقات على الصحة بسبب سوء تن م %10ضيع تللصحة من أن اجلزائر 
إىل ضعف جودهتا يف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية باإلضافة  املرتفعة لفاتورة األدوية حيث هناك تباين
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كما يرجع االخنفاض بالنسبة ملقاييس الدولية إىل عدم فهم وعي الدولة لفكرة أن الصحة اجلزائرية   يف املستشفيات
  .اإلنتاجيةو  تزيد من اإلنتاجو اجليدة للفرد تساهم 

 الرعاية الصحية كذلك تضاف إليهاو يف اجلزائر ال تتوقف على اخلدمات العالجية  النفقات الصحية
املشاريع يبني  تايلاجلدول الو  .التنمية االقتصاديةو ططات اإلنعاش أدرجت ضمن خمو املشاريع الصحية اليت أنشأت 

 10275-1000هبا خالل الفرتة من  االستثمارية املصرح
 0032-0000بها خالل الفترة  المشاريع االستثمارية المصرح(: 01-00) جدول رقم

 (%): الوحدة
القيمة بمليون  % عدد المشاريع قطاع النشاط

 دج
 % مناصب الشغل %

 %8582 00180 %2541 140700 %1521 2281 الزراعة 

 %22544 181814 %2522 2222472 %27588 22022 البناء 

 %82572 024004 %04504 4272742 %10504 21424 الصناعة

 %1522 10244 %2500 112242 %2572 2022 الصحة

 %21542 204740 %4520 2248244 %84514 12147 النقل

 %4514 77204 %4502 2114420 %1500 2144 السياحة

 %20520 210028 %4520 2171107 %20522 4022 الخدمات

 %0522 8200 %0504 20228 %0500 1 التجارة

 %0520 8284 %2500 824211 %0502 0 االتصاالت

 %200 2122028 %200 28200448 %200 42120 المجموع

Source: www.andi.dz/index.php/ar déclaration –d- investissement. 

قدرت و  1027-1000 سنواتالمشروع خالل  42210بني  مشروع من 2022 مناستفاد قطاع الصحة 
االستثمارات املوجهة شغل من خالل هذه منصب  10244 فّيمليون دج ومت تو  112242هذه املشاريع بقيمة 

 .لقطاع الصحة
يلعب القطاع اخلاص دورا رئيسيا  :العام اإلنفاقالصحة بالمقارنة مع قطاع الخاص على  اإلنفاق تقييم -أوالا 

ارات القواعد جراء وجود قطاع خاص فإنه يزيد من اخليبعض  البد من تأكيد أن هناكو يف توفّي الرعاية الصحية 
ة مهاراهتم، البلد من خالل تنميكما أنه يساعد على إبقاء العاملني األكفاء داخل املتاحة بالنسبة إىل املرضى،  
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ميكن أن يوفر حافزا و  ،ى زيادة املوارد الكلية املتاحة للرعاية الصحيةأن القطاع اخلاص يساعد عل إىل باإلضافة
 1.تنافسيا للقطاع الصحي العام

 اإلنفاقعلى الصحة حسب نوع  اإلنفاق :(01-00) رقمجدول 
 .(%) :الوحدة

 العام اإلنفاق الخاص اإلنفاق السنوات
3990-3992 254 154 

0000 2754 4151 

0003 10 70 

0000 14 78 

0001 2251 4054 

0001 1750 7150 

0001 1154 7752 

0002 2458 4254 

0033 2252 4057 

0031 1251 7454 

0031 1054 7851 

0031 1251 7454 

0031 1251 7454 

0032 1251 7454 

 : من اعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر
 .24 :، ص1001العريب املوحد  االقتصادرير تقصندوق النقد العريب،  -
 .80 :ص ،1004تقرير االقتصاد العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -
 1205 :، ص1022تصاد العريب املوحد تقرير  االقصندوق النقد العريب،  -
 .824 :، ص1024تقرير االقتصاد العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -

وهو ما  ،العام اإلنفاقاخلاص على الصحة مقارنة ب اإلنفاقيف  اخنفاض هناكان  الحظيمن خالل اجلدول 
وهذا نتيجة الرتفاع تكاليف  ،لتمويل املنظومة الصحيةالعام  يؤكد عجز القطاع اخلاص على مساندة القطاع

 القطاع العام يف األطباء العاملني وكذا غالبية ،رغم جودة اخلدمات الصحية املقدمة الصحة لدى القطاع اخلاص

                                       
، 1004، 04 ، العدد28، اجمللة الصحية الشرق املتوسط، منظمة الصحة العاملية، اجمللد خيارات تمويل الرعاية الصحية في العراق، تمويل قطاع الصحةعالء الدين علوان،  1

 .2274: ص
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حول إمكانية التكامل أو التعارض يطرح اإلشكال  هو ماو  يقومون أيضا بالعمل وتقدمي اخلدمات بصورة خاصة
 .اخلاصو بني القطاع العام 

حيث يالحظ ختتلف نسبتهما من دولة عربية إىل أخرى و اخلاص و تتفاوت مسامهة القطاعني العام  ولإلشارة
، حيث يصل لبنانو االعتماد على القطاع اخلاص لتقدمي خدمات الصحية يف كل من املغرب، تونس، التوجه حن

  1.الناتج احمللي اإلمجايل ثلث معدل اإلنفاق على القطاع اخلاص كنسبة منمعدل إنفاق القطاع العام على الصحة  
الدولة  صصهاختاليت  جمموع املوارد املاليةيقصد هبا : بالدوالر األمريكيالصحي  اإلنفاقنصيب الفرد من  -ثانياا 

الصحة على  اإلنفاقهو منو و مؤكدا ويضيف االقتصاديون أمرا  2،جملموع السكانا لألفراد أو سواءالصحية للرعاية 
يف متويل الرعاية الصحية  يتقارب اثنان من االجتاهات العامة املهمة يف سياق التحولو مع منو البلدان اقتصاديا، 
  3.اخنفاض النفقات اليت يتحملها يف اخلدمات الصحيةو على الصحة  اإلنفاقأي زيادة نصيب الفرد من 

 الصحي بالدوالر األمريكي اإلنفاقنصيب الفرد من : (02-00) جدول رقم
 0002 0002 0001 0001 0001 0001 0000 0003 0000 السنوات

 104544 200514 224572 200572 21500 70578 44584 44540 42504 نصيب الفرد

 0032 0031 0031 0031 0031 0030 0033 0030 0009 السنوات

 144508 140577 122500 202548 222528 220504 147524 112514 104521 نصيب الفرد

Source:https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?locations=DZ 

العام على قطاع الصحة كان له بالغ األثر اإلجيايب على نصيب الفرد من اإلنفاق  لإلنفاقاالرتفاع املستمر 
عدما كان فبالصحي من سنة ألخرى  اإلنفاقنصيب الفرد من يف  ارتفاع اجلدول هناك خالل منالصحي، ف

إىل الربامج اليت خصصتها يرجع هذا االرتفاع و  1027دوالر سنة  144508ع إىل ارتف 1000دوالر سنة  42504
 .الدولة لتنمية القطاع الصحي

 اجلزائري اجملتمع عرفها اليت واالجتماعية االقتصادية التغّيات إن :الصحية الخدمات نفقات زيادة عوامل -ثالثاا 
 العناصر يف التغّيات هذه تلخيص وميكن عليها، اإلنفاقو  الصحية للخدمات األفراد احتياجات منو مشكل تطرح
 :التالية

                                       
 .22:، ص1001 التطورات االقتصادية واالجتماعية،، التقرير االقتصادي العربي الموحد النقد العريب،صندوق  1

2 oecd.library.org 
 .21: ص ،1028، جملة التمويل والتنمية، ديسمرب التحول إلى المحليةفيكتوريا فان وأماندا غالمسان،  3



 7102-0991نفاق العام االجتماعي في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية لمؤشرات اإل: الفصل الثاني

 

 
332 

 وخمتلف السوق اقتصاد إىل املخطط االقتصاد من االنتقال يف واملتمثلة :االقتصادية التغيرات 
 الصحي؛ القطاع على أثرت اليت اجلزائري االقتصاد عرفها اليت اإلصالحات

 التكنولوجيات ابتكار يف ساهم الذي التقين والتقدم األسعار وارتفاع السكان معيشة مستوى حتسن 
 1؛للعالج املتقدمة
 الوالدة عند احلياة يف األمل مؤشر وارتفاع الوالدة معدالت اخنفاض يف واملتمثلة :الديمغرافية التغيرات 

من جمموع % 1757سنة مما ميثل  20عن  تقل أعمارهم اليت السن صغّية العمرية الفئة اخنفاض وبالتايل
عنها  ينجر ماو  ،%8758سنة متثل  82-10مرية مابني ن الفئة العأل كبّي ،ال يزال عدد الشبابو السكان 

 احتياجاهتا على متزايد إنفاق إىل حتتاج اليت الشيخوخة ظهور وبداية املخدراتو التبغ  من مشاكل
  2.الصحية
 حول مع متيز هذا التو  ،منذ التسعينات عرفت اجلزائر حتوهلا الوبائي :تغيير في الخريطة المرضية

منط احلياة مما أدى إىل و تغّيات السكان و هبا الشخوخة  تالسائدة اليت ارتبطاملشاكل الصحية القدمية و 
املالريا، )رئيسي يف تراجع األمراض املعدية  قد متيزت بشكلو تزايد عبء املرض و احتياجات جديدة 

 كضغط)املزمنة و زيادة يف األمراض غّي املعدية و  ......(السعال الديكيو احلصبة  ،شلل األطفال ،الكولّيا
 اليت األدوية لغالء نظرا ضخماطلب إنفاقا واليت تت 3،السرطانات لسكري،ا التنفسي، الدم، أمراض اجلهاز

ضغط الدم مراض املزمنة أن األخاصة أن أغلبهم يعانون من مرضني حيث يوضح توزيع املصابني بو  .تتطلبها
يليه  ،من السكان املصابني بأمراض مزمنة% 22بالتايل يؤثر على و  %04حيتل املرتبة األوىل بنسبة انتشار 

األوعية الدموية يف املرتبة الثالثة مبعدل و أمراض القلب و واملفاصل  ويأيت الربو  %02مرض السكري بنسبة 
سنة  20تبلغ أعمارهم  نمن السكان الذي %051ـميع أنواعه بجب يؤثر السرطانو لكل منهم  %02انتشار 
يف املناطق  %21مقابل % 20ـناطق احلضرية بامللدى سكان  مرتفعة أن اإلصابة باألمراض املزمنةكما  4.فما فوق

 .نسبيا ادكثر عدهن األمن حيث اجلنس النساء و  .الريفية

                                       
 .271: ص ،مرجع سبق ذكرهسعيدة نيس،  1

2
 Plan stratégique national multisectoriel de lutte intégrée contre les facteur de risque des maladies non 

transmissibles 2015-2019 , direction générale de la prévention de la promotion de la sante, p :18. 
3
 Ibid, p :12.  

4
 MSPRH ,Suivi la situation des enfant et des femme , enquête par grappes a l’indicateur multiples (MICS) 

2012-2013, Algéria 2015, p:24.  
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  ستفادت من مبالغ مالية هامة جمانية العالج حيز التنفيذ ا خاصة بعد وضع مبدأ الصحيةاملؤسسات
كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه   ،نواحيالالذي جعل مصادرها تعتمد على متويل عمومي شامل جلميع  األمر

عدة أسباب أمهها التقدم العلمي يف اجملال الطيب من جهة  ىلإ ذلكيعود و املبالغ مل تتوقف عن الزيادة 
 .بالغ الباهظةاملذات املواد الطبية و التجهيزات  ارتفاع تكاليف اقتناء إىل الذي يؤديو 
 شبه الطيب كان هلا أثر كبّي يف زيادة نفقات املؤسسة و عمال السلك الطيب  يف أجور الزيادة املعتربة

 .مع زيادة عدد املناصب، االستشفائية
  تصوير الفتح ختصصات جديدة مثل مركز و جتهيزها و تغيّي كلي للمصاحل اإلدارية بإنشاء هياكل جديدة

 (.الفحص بالرنني املغناطيسي) IRMالطيب 
  األخّية سنوات  20مليار دوالر خالل  70استهلك و طريقة تسيّي القطاع الذي تعاقب عليه سبعة وزراء

  1.دون أن يرافق ذلك زيادة يف مردودية القطاع
 عرض و من مستويات التغطية يف جمال التأمني علىفقط كان لتوسيع  ،توسع جماالت التغطية االجتماعية

يف منو نفقات صناديق العالجية للسكان األثر الكبّي و العالج، إضافة إىل تزايد االحتياجات الصحية 
األوىل يف جدول  على املرض خاصة تعويض األدوية اليت حتتل املرتبة يف جمال التأمنيضمان االجتماعي 

الوطين للضمان االجتماعي لألجراء، ندوقني للتأمني على املرض مها الصندوق يوجد يف اجلزائر صو  ،نفقاهتا
ستوى الوطين للضمان املمنني على ، حيث بلغ عدد املؤَ الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغّي األجراءو 

ر التأمني على املرض يف اجلزائ، هلذا فإن صناديق 1020مليون مؤمن سنة  22االجتماعي لألجراء لوحده 
وأيضا  ،على مستوى القطاع اخلاص تصريح بالعمالالرف أعباء متزايدة، إضافة إىل ضعف مستويات تع

  .على متويل منظومة العالج يف اجلزائر سليبيكون له تأثّي  هو ماو تزايد نشاط االقتصاد غّي املنظم 
  تغطية الضمان االجتماعي و ة من العالج األدوية بسبب تسارع طلبات االستفادارتفاع فاتورة استّياد

 2.لألفراد

                                       
، امللتقى الوطين األول حول الصحة وحتسني اخلدمات التحكم في اإلنفاق الصحي الوطني وآلياتظاهرة تزايد النفقات الصحية في الجزائر ناصر بوعزيز حاجي أمساء،  1

 .02: صقاملة،  2280ماي  04، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيّي، جامعة 1024أفريل  22و 20التسيّي ورهانات التمويل  إشكالياتاجلزائر بني الصحية يف 
: ص ، ص07/1027اجمللة اجلزائرية للمالية العامة، العدد، الصحي في الجزائر، تطورها، أسبابها ومتطلبات ترشيدها اإلنفاقهرة تزايد اظ ،اإللهباركة حممد الزين خالصي عبد  2

214-217. 
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  الصحية السكانية وحتسني جودة ينبغي أن هتدف اخلدمة الصحية الوطنية إىل توسيع نطاق التغطية
حتديد املوارد و بوضع معايّي للتغطية الصحية اقل تكلفة و جعل اخلدمات أكثر كفاءة و واستخدام اخلدمات 

اخلصوص القاعدة مع األخذ بعني االعتبار على وجه اإلقليمي و اليت سيتم تعبئتها على املستوى الوطين 
االقتصادية لضمان التوزيع العادل للرعاية و االجتماعية و  الدميغرافية غرافية،اجلالسكانية، الوبائية الصحية 

 1.ول إىل الرعاية الصحية يف أي مكان يف البلدالصحية كما هتدف إىل ضمان الوص
يعترب سوق األدوية يف اجلزائر ثالث سوق إفريقي ينمو يف املتوسط بأكثر من : الجزائرإنتاج األدوية في  -رابعاا 
هور ظو تزايد هو يف حتسن مستمر بسبب النمو الدميغرايف املو  ،ومصر إفريقيابعد كل من جنوب  سنويا 20%

املعدية، و استمرار األمراض الوبائية و  اخل،...السرطانو  ضغط الدمو القلب و  يكر سكمرض ال األمراض املختلفة
 2.وحتسن التغطية الصحية

 0031-0033حجم اإلنتاج الوطني : (02-00) جدول رقم

Source: Etude Sectorielle sur la concurrentiabilité du marché médicaments a usage 

humain en Algérie, conseil de la concurrence, p :82. 
بينما كان حوايل  1024يف سنة  %84إىل  1022سنة  %24من معدل التغطية يف اإلنتاج الوطين ارتفع 

من  هذاو  1022حبلول  يف السوق من اإلنتاج الوطين %70 هتدف احلكومة إىل معدل تغطيةو  ،2220يف  20%
توقيع اتفاقيات بني اجلزائر و  3اليت مت إنشاؤها يف اجلزائر،ختربات األجنبية الل تعزيز الشراكة القائمة مع املخ
منها الواليات املتحدة األمريكية اليت أعربت عن نيتها يف جعل اجلزائر قطبا جهويا يف  البلدان األجنبيةو 

                                       
1
  Larbi Abid,l’offre de soins dans  les différents régions d’Algérie en 2014,article 184 de l’avant projet de loi 

relative a la santé d’aout 2014,p-p:4,14. 
2 NABNI ,quel système de santé pour l’Algérie de demain 12 forum d’Alger, 30 novembre 2013 p:9 . 
3
 Etude Sectorielle sur la concurrentiabilité du marché médicaments a usage humain en Algérie, conseil de la 

concurrence, p: 82 

 (الدينار)حجم اإلنتاج  (علبة)حجم اإلنتاج (ةبعل)حجم التعبئة  السنوات
0033 02244871 801044272 44711824180 

0030 02201024 807724407 47274227012 

0031 70224008 810421208 200212228242 

0031 27402282 424727414 210424204722 

0031 4224004 448240420 287482127404 

0031 7728012 724018204 220248048041 
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من حيث القيمة إىل  %07الوحيد يف اجلزائر من ورفع حصة جممع صيدال العمومي  .إنتاج األدويةو البيوتكنولوجيا 
 1.ني مكانته يف السوق الوطنية مع تفتحه على السوق الدوليةحتسو  10%

 األدوية في الجزائر إنتاج: (00-00) شكل رقم

 
Source: Etude Sectorielle sur la concurrentiabilité du marché médicaments a usage 

humain en Algérie, conseil de la concurrence, p :50. 

أضعاف ولكن  02حوايل  (الدينار) القيمةو ف اإلنتاج من حيث احلجم تضاع 1024-1020خالل الفرتة 
 10205-1020أضعاف خالل الفرتة مابني  00يف الوقت نفسه زادت قيمة املدخالت املستوردة لإلنتاج حوايل 

 .مفتوح على مدار السنةو للمنتجني أكثر مرونة  اد املواد األوليةّي ذلك ألن النظام املطبق على است

 

 

 

                                       
 225-21: ص ص ،1028، 08العدد  ،01، جملة احلكمة للدراسات االقتصادية، اجمللد موقع الجزائر من صناعة الدواء عالميا وعربياعالوي نصّية،  1

 (الدينار) قيمة االنتاج

 (علبة) حجم اإلنتاج

 (الدينار)المادة األولية  استيراد

 (علبة)حجم التعليب 

 إنتاج األدوية باحلجم والقيمة

 دينار علب
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 .من صيدلية المركزية للمستشفى 0032-0030من  ةقيمة األدوية المشتراو حجم : (09-00) جدول رقم
حجم الواردات  السنوات

 (علبة)
حجم التسوق في  قيمة الواردات دج

السوق المحلي 
 (علبة)

قيمة المشتريات في 
 السوق المحلي

0030 00017821 21024821024 48071072 4011280171 

0033 84027828 22402800742 41480112 2841244221 

0030 221142071 24484242828 208782422 28442074000 

0031 28141242 28880802074 204820442 22220422488 

0031 210772772 80224471814 44814402 28042072872 

0031 220272027 82402070821 47747400 20707007284 

0031 222124242 02488000000 822042418 18702000000 

0032 220741020 04772000000 027087211 10020000000 

Source: Sectorielle sur la concurrentiabilité du marché médicaments a usage humain en 

Algérie, conseil de la concurrence, p :22. 

يف قيمة الواردات  زيادة اإلنفاق قابله ما هوو  1027إىل غاية  1020خالل سنوات ارتفاع حجم الواردات 
الصيدلية املركزية هي املسؤولة تغطية السوق احمللي فو  1027مليار دج سنة  04إىل  1020مليار دج سنة  21من 

وهذا بقرار وزير الصحة كما انه مصرح هلا بتزويد جلميع مؤسسات الصحة العمومية يف اجلزائر عن توفّي األدوية 
كزية هي احملتكر الوحيد الستّياد بعض عقاقّي املستشفيات اخلاضعة للرقابة كما أن الصيدلية املر  العيادات اخلاصة

 .الشديدة مبا يف ذلك العقاقّي املخدرة واألدوية
يف جمال فتحه أما اخلواص سواء و بتنظيم سوق الدواء  الدولة بعد قيام :سياسة دعم الصناعات المحلية -خامساا 

أصبح لزاما على و زيادة حدة املنافسة، و الذي أدى إىل غزو األدوية األجنبية لألسواق احمللية و االستّياد و اإلنتاج أ
تعليمة تتضمن إعفاء بعض املواد  1002حيث أصدرت الدولة يف سنة  ،محايتهاو الدولة تطوير املنتجات احمللية 

مت حتيني دفرت شروط استّياد األدوية  1004يف سنة و ينتج حمليا، دواء  214األولية من الرسوم اجلمركية ومنع استّياد 
مت منع  1020يف ديسمرب و  ،%20عن تقل  على االستثمار مع املستثمرين احملليني بنسبة ال األجانبحيرب  أصبحو 

توسيع نشاطه يف جمال إنتاج األدوية و  ويف إطار الرفع من تنافسية جممع صيدال ،يتم إنتاجه حمليادواء  207استّياد 
جوان  27بالقرار الصادر بتاريخ مسامهات الدولة للمخطط الرباعي للتنمية تدخلت احلكومة عن طريق جملس 

مليار دينار مصحوبا جبملة من االمتيازات على  2457ـالذي يقضي مبنح صيدال قرض استثماري يقدر ب 1002
قرض سنوات، كما منحت احلكومة جملمع صيدال  08 ملدة املرتتبة على القرضدفع الفوائد غرار اإلعفاء من 

يف حني أن هذا القرض ميتد على  ،تيكنولوجيو مليار دينار من أجل متويل إنشاء مركز بي 2542 استثماري يقدر
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أيضا استفاد و سنوات،  00من إعفاء ملدة تفيد من خالله صيدال فقط يس %01ـبفائدة تقدر بو عاما  10مدار 
 .من أجل إنشاء خمرب للبحوث البيولوجيةمليون دينار  440ـجممع صيدال من قرض استثماري أخر يقدر ب

اإلجراءات اليت استخدمتها الدولة اجلزائرية يف إطار السياسات الصناعية لتطوير و بالرغم من كل األدوات 
لذا جتد  ،مل تستطع حتقيق هذه األهداف ،تقليص فاتورة الوارداتو التقليل من التبعية للخارج و  صناعة الدواء

عن طريق االستّياد متثل فاتورة الواردات من الدواء تكلفة نفسها مضطرة لتغطية الباقي من االحتياجات الوطنية 
ميزان املدفوعات باعتبار الدواء يأيت يف املقام الثاين يف املنتوجات  تثقل كاهلو على االقتصاد الوطين باهظة 

 1.السلع االستهالكية بعد واردات املواد الغذائيةاملستوردة من 
 تطور نفقات التجهيز حسب طبيعة النفقات :(30-00) جدول

مليون دج :الوحدة  
 0031 0030 0033 0001 0001 0001 0001 0000 البيان

 2222 2000 2700 880 200 242 41 10 التكوين

 1224 2000 180 88 80 24 00 20 المنشأت اإلدارية

 42404 22080 224000 82110 28214 4104 2214 2240 الصحة

أطروحة مقدمة لنيل  العام على مستوى القطاع الصحي بالجزائر، اإلنفاقتقييم مدى فعالية  علي دمحان حممد، :المصدر
 .121: ص ،1024/1027 شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،

هذا راجع القتناء خمتلف و الحظ ارتفاع يف حجم نفقات التجهيز من سنة ألخرى يمن خالل اجلدول 
 .عرب الوطن لب املتزايد على اخلدمات الصحيةاألجهزة الطبية لتغطية الط

 ومصادر تمويلهعلى قطاع الصحة العام  اإلنفاق مؤشرات: المطلب الثالث
 :ناول هذا املطلب العناصر التاليةسيت
اليت تتلخص على  لى الصحة من خالل املؤشرات الصحيةع اإلنفاقيقيم  :الصحة على اإلنفاق مؤشرات -أوالا 

 :النحو التايل
معدل وفيات األطفال مؤشرا حساسا لتطور بلد ما،  يعد: معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة .3

أمهاهتم ليس متطلبا أساسيا حلقوق اإلنسان و استثمارا يف صحة األطفال و قيمها و ودليال معربا عن أولوياهتا 

                                       
، 02، العدد 00اجمللد  ،، جامعة أم البواقيجملة البحوث االقتصادية واملالية، ، دور السياسات الصناعية في تطوير صناعة الدواء في الجزائرلزهر بن عبد الرزاق مجال خنشور 1

 .442-444: ص ، ص1024جوان 



 7102-0991نفاق العام االجتماعي في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية لمؤشرات اإل: الفصل الثاني

 

 
301 

حنو مستقبل  من أضمن الطرق اليت ميكن لبلد ما االنطالق منها قرار اقتصادي سليم وهوو فحسب، بل ه
لتحقيق و فهو يدخل ضمن هدف األلفية الرابع ختفيض معدالت وفيات األطفال دون السن اخلامسة، . أفضل
 1.عنه ال غىن امقياس باعتبارههات، ج هلدف يتطلب إجراء عاجل على عدةهذا ا

أو يعرف مبعدل وفيات  (USMR)ـيشّي معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة الذي غالبا ماخيتصر ب
 ،املعرب عنه بنسبة وفاة لكل ألف والدة حيةو سن اخلمس سنوات متاما و األطفال إىل احتمالية الوفاة بني الوالدة 

قد حققت و  .صحة الطفل بشكل خاصو هلذا املعدل عدة فوائد نظرا لدوره يف مقياس رفاه األطفال بشكل عام و 
احللول و وفيات األطفال  بيف ختفيض الوفيات فقد أصبحت أسبا ةنتائج باهرة خالل العقود األخّي  النامية الدول

اليت تؤدي إىل إنقاذ حياة ماليني و نفقاهتا  حتملو أصبحت التدخالت البسيطة اليت ميكن االعتماد عليها و معروفة 
 2.األطفال

  0032-0000معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة خالل الفترة  :(33-00) رقم جدول
 (%): الوحدة

 0002 0002 0001 0001 0000 0000 3991 3990 السنوات

 12580 20570 21520 20 27540 22570 82570 82540 معدل وفيات األطفال

 0032 0031 0031 0031 0030 0033 0030 0009 السنوات

 18 18500 18520 10520 14520 14570 17580 14520 معدل وفيات األطفال

Source: http://data.albankdawli.org.indicatore / 

حالة  00معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة حيث انتقل من يف حتسن اجلدول يف بيانات الحظ ي
 2000حالة لكل  18ليصل إىل ، 1000سنة  طفل 2000حالة لكل  22570إىل  2220طفل سنة  2000لكل 

لكن تتناقض . من قبل احلكومة املعتمدة ملتابعة الربامجو وهذا التحسن املعترب يبني اجلهود املبذولة  1027طفل سنة 
وفيات  00وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل دول مرتفعة الدخل حيث يصل معدل بشدة مع الاألرقام  هذه

 3.مولود حي 100طفل فقط ميوت بني  أي أن هناك 1024ألف مولود حي سنة لكل 

                                       
 www.unescwa.org :متوفر على املوقع. 87:، صوأثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها 0030التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية  1
 .04: ص، 1004، بقاء األطفال على قيد احلياة، وضع األطفال في العالممنظمة األمم املتحدة لألطفال، يونسيف،  2

3
 Blogs.world bank.org/open data/ ic 4d /sustainablecities/ar/new-child-mortality-estimates-show-1500-

children-died-every day-2016. 
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وتنفيذ  ع،هذا املعدل يف اجلزائر يرجع أساسا إىل اخنفاض معدالت وفيات الرضر  تراجعأن جتدر اإلشارة إىل 
 1،التباعد بني الوالدات وحتسني مستوى املعيشة بشكل عامو تطعيم األطفال و مراض املستوطنة برامج مكافحة األ

 2.اهلضاب العلياو احلضرية خاصة واليات اجلنوب و لكن هذه النتائج ختفي الفوارق اجلهوية بني املناطق الريفية 
حول الوالدة باعتماد خريطة طريق  تنشيط الربنامج الوطين لفرتة ما عملت احلكومة على 1024يف عام و 

هذا بنشر العديد و  .1010 سنة لكل ألف يف 10تستهدف مستوى وفيات الرضع واألطفال دون  1024-1010
تغذية تعزيز و لألطفال دون سن اخلامسة مثل برنامج مكافحة نقص املغذيات الدقيقة الوطنية  من الربامج الصحية

 .الرضاعة الطبيعية األطفال الصغار خاصة تعزيزو ع الرضر 
لكل  2752بنحو ( يوًما 14الوفاة حتت )يُقدَّر معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة  ،ويف الوقت نفسه

وترتاوح  .سنويًا على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية ٪251بنحو  باخنفاض ،1024مولود حي يف عام  2000
هي و ني يف اجلنوب من بني األطفال املقيم %21من بني األطفال املقيمني يف الشمال إىل  %28من وفيات الرضع 

عندما ال تكون  %74تبلغ نسبة التطعيم يف وقته حوايل و احلضرية مقارنة باملناطق % 10ـأعلى يف املناطق الريفية ب
زال دون تال وهذه النسب  3،عندما تكون األم على مستوى تعليمي أعلى% 48واألم على مستوى تعليمي 

 .األهداف الوطنية
لتحسني صحة وسالمة األمهات فيات األمهات مقياسا للجهود املبذولة و تعد  :معدل وفيات األمهات. 0

بأي سبب ناتج عن احلمل والدة حية  2005000فهو العدد السنوي لوفيات األمهات لكل  ،بعد الوالدةو أثناء 
 4.يوم من انتهاء احلمل 81أو أثناء الوالدة أو يف غضون 

وفيات الاجلدير بالذكر أن مجيع و الوالدة و من النساء حنبهن أثناء احلمل  202000قضت  1020يف عام 
فيها يف إفريقيا متكنت العديد من البلدان من خفض مستويات وفيات األمومة و تقريبا يف بلدان قليلة املوارد، 

سيا يف املناطق األخرى، مبا يف ذلك آ حرز يف هذا اجملالأكرب أُ  هناك تقدم، بل 2220نسبة النصف منذ عام ب
تلك الوفيات اعتبارا من حيث لوحظت زيادة يف تسارع معدل اخنفاض  ،1020-2220ومشال إفريقيا مابني عام 

                                       
1
 Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement,algerie, juillet 2005,p:49. 

 .124: صب،  ، اجمللد1002، جوان 22 العدد ،، حبوث اقتصاديةاإلنسانيةجملة العلوم  ،المنظومة الصحية الجزائريةتطور  عياشي نور الدين، 2
3 Enquête par Crappes  a l’indicateur Multiples (MICS) 2012-2013,Suivi de la situation des enfant et des 

femme, Algerie 2015, p :19 
4
http://indexmundi.com/algeria/maternal-mortality 
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يف الفرتة الواقعة بني عام % 050، وزاد يف بعض البلدان معدل وفيات األمومة سنويا على افصاعد 1000عام 
 .اإلمنائية لأللفيةاألهداف لتحقيق هو املعدل الالزم و  1000-1020

والدة  200000حالة وفاة لكل  122يقارب  ما 1020تبلغ نسبة وفيات األمومة يف البلدان النامية عام 
النساء ذوي الدخل  داخل البلدان بنيوالدة يف البلدان املتقدمة، وهناك تباين كبّي  200000وفاة لكل  21مقابل 

 1.الريفيةو الاليت يعشن بني املناطق احلضرية نساء وبني الالدخل املنخفض املرتفع وذوي 
على مدى العقد يف اجلزائر لطاملا كانت صحة األم واحدة من اجملاالت ذات األولوية يف الصحة العامة 

 يف تنفيذ عملية خلفض وفيات األمهات من خالل الربنامج الوطين للوالدة اعتمد سنةاملاضي، شرعت اجلزائر 
مما يعكس  1022-1020األخّية مت تنفيذ اخلطة الوطنية للتعجيل خبفض وفيات األمهات للفرتة  اآلونةيف و  .1000

من و  (CARMMA) اافريقيلة التعجيل بتخفيض وفيات األمهات يف السيما محو باملبادرات اإلقليمية، التزام اجلزائر 
بتوزيع أكثر توازنا أطباء األطفال و التوليد و  لنساءحيث تعبئة املوارد البشرية، شرعت اجلزائر يف حتسني تغطية أطباء ا

 2.من أجل ختفيض الفوارق يف مناطق جنوب البالد
 معدل وفيات األمهات في الجزائر: (30-00) جدول رقم

 (والدة حية 300000/ الوفيات ): الوحدة
 0032 0031 0000 3990 السنوات

 221 280 270 124 األمهاتوفيات  معدل

Source:  http:// indexmundi.com/algeria/maternal-mortality 

حالة وفاة لكل  124معدل وفيات األمهات حيث انتقل هذا املؤشر من يف اخنفاض الحظ يمن اجلدول 
و يرتبط بالتحسن العام يف  %00أي اخنفاض بنسبة  1027سنة  حالة وفاة 221إىل  2220ألف والدة حية سنة 

 الثقافية فخروج املرأة للعمل أو حىتاالجتماعية االقتصادية و  األسبابالوالدة كذلك يرجع إىل احلمل و  إدارة
فمعرفة املرأة لوسائل منع احلمل جعلها تدرك أمهية كانت له املسامهة الكربى يف ذلك  وحتسن مستواها التعليمي

بالنظر للمنشآت  أنه مرتفعالقول ميكن  رغم ذلك لكن .املباعدة بني الوالدات من أجل جتنب احلمل املتكرر
 .تسخّيهاو اليت مت تكوينها ( شبه الطيبو عمال السلك الطيب )اإلمكانيات البشرية و الصحية املتوفرة 

                                       
1
 http://www.who.int/ar/new-room/fact.sheet/detail/maternal-mortality 

2
Responsabilité, culture de paix, mixité et pluralité au service de l’agenda 2030, Algérie, rapport national 

volontaire 2019,p :57. 
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 02مت إدخال التطعيم ضد احلصبة بعمر : سنة الذين تم تحصينهم ضد الحصبة 03 نسبة األطفال بعمر .1

(. دخول املدرسة) 04جرعة منشطة يف سن  2227ومت تعزيزه يف عام  2240أشهر يف تقومي التطعيم عام 
يف  ٪77لقاح ضد هذا املرض من  تغطيةال من املمكن االنتقال من معدل جعلت اجلهود املبذولة يف هذا اجمل

حالة  4050كان هلذا التطعيم تأثّي كبّي على حدوث هذا املرض الذي ارتفع من  1028.1يف  ٪43إىل  2220
نسمة خالل  2005000حالة لكل  02مع حدوث أقل من سنوات التسعينات  نسمة يف 2005000لكل 

 . يوضح ذلكالتايلالشكل و  .السنوات األخّية

 )%( سنة الذين تم تحصينهم ضد الحصبة 03تطور نسبة األطفال بعمر : (01-00) شكل رقم

 
Source: objectifs du millénaire pour le développement, rapport national 2000-2015,rapport 

établi par le gouvernement, Algérien, juin 2016, p :77. 
معدل وفيات األمهات من أهم املؤشرات و وعليه ميكن القول أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 

و ما يبني اجلهود هو اجلزائر استطاعت ختفيض من هاته املعدالت و عن الصحة  واضحة وجيدةإلعطاء فكرة 
الطفل بصفة و صحة األم و الربامج الصحية املعتمدة من قبل الدولة لتحسيني املؤشرات الصحية عامة و املبذولة 

 .خاصة
لتحسني أداءه ورفع  اإلصالحاتالقطاع الصحي  العديد من عرف  :مؤشرات التغطية الطبية في الجزائر -ثانياا 

زمة لتغطية احتياجات السكان من اخلدمات الالبشرية الاملادية و  اإلمكانياتفعاليته وذلك من خالل توفّي 
 .البشرية من أهم املنجزات اليت حتققت يف اجملال الصحيالتجهيزات املادية و عدية و تعترب  اهلياكل القاو  ،الصحية

                                       
1  objectifs du millénaire pour le développement, rapport national 2000-2015, rapport établi par le 

gouvernement, Algérien, juin 2016,p :76. 
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 :المنشآت القاعدية الصحية .3
 املتخصصة االستشفائية واملؤسسات اجلامعيةاالستشفائية  املراكزات القاعدية الصحية من تتكون املنش
 العالج، وقاعات واملستوصفات املتعددة اخلدمات والعيادات الصحية املراكز خالل من الصحية والقطاعات

 التحليل وخمابر التخصصات تلفةخم واملستشفيات اخلاصة العيادات خالل من اخلاص القطاع إىل باإلضافة
حتقيق النوعية يف الصحة العامة من خالل  حنوعملت اجلزائر حد ما إىل حية بعد حتقيق التغطية الص الطبية،

حتقيق الذي يعد أحد األدلة على و  1022-1020إطالق العديد من الربامج أمهها برنامج مكافحة السرطان 
نعرضها يف اجلدول  املؤسسات هذه أعداد يف احلاصلة التطورات على أكثر لتعرفالنوعية يف القطاع الصحي و 

 .تايلال
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 في الجزائر الصحية تطور المنشآت القاعدية(: 31-00)جدول رقم 
 

 البيان
0031 0031 0031 0032 

عدد األسرة  العدد
 التقنية

 عدد األسرة العدد
 التقنية

 عدد اآلسرة العدد
 التقنية

 عدد األسرة العدد
 التقنية

 80211 100 24807 100 24200 100 27742 224 مؤسسة استشفائية عامة

 2208 02 2218 02 240 02 474 00 مؤسسة استشفائية

 21722 20 21220 20 22000 20 21000 28 مراكز استشفائية جامعية

فائية مؤسسة استش
 جامعية

02 748 02 420 02 424 02 442 

مؤسسة استشفائية 
 (م إ م)متخصصة

72 22124 70 22427 70 22710 77 22424 

 55 217 5555 212 555 228 555 27 *دور الوالدة الخاصة

المؤسسات العمومية .
 :للصحة الجوارية تجمع

عيادات متعددة .
 الخدمات

 قاعات العالج.
 دور الوالدة العمومية.

172 

 

 

2427 

 

0714 

824 

 -

 

 

2720 

 

 -

2102 

172 

 

 

2402 

 

0741 

820 

 -

 

 

2442 

 

 -

2270 

172 

 

 

2448 

 

0470 

824 

5 

 

 

8070 

 

 -

2281 

 

172 

 

 

2420 

 

0207 

802 

 -

 

 

8122 

 

 -

2004 

-  402-  420-  417-  411 مركز طبي اجتماعي

 الصيدليات
 منها الخاصة.

% 

20700 

2728 

22502 

 -

 -

 -

20440 

2241 

22542 

 -

 -

 -

22280 

20140 

21520 

 -

 -

 -

22240 

20024 

21527 

 -

 -

 -

  المنشأت الخاصة

778 عيادة طبيب مختص

1 

 -4201  -2081  -2720  -

440 عيادة طبيب عام

8 

 -4220  -7124  -7402  -

021 سنانعيادة طب األ

4 

 -4288  -4028  -4201  -

-  412-  702-  400-  021 عيادة ممارسة مجموعة

 عيادة طبية جراحية خاصة = اخلاصة دور الوالدة*
 يف بعض قاعات العالجو دور الوالدة املوجودة يف العيادات املتعددة اخلدمات = دور الوالدة العمومية ** 

Source: Algérie en quelque chiffre, résulta 2012-2014 , p :265  

 Algérie en quelque chiffre, résulta 2015-2017, p :22. 
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عدد املؤسسات  قدراخلاصة، حيث و تعدد اهلياكل الصحية العمومية  هناكمن اجلدول يالحظ 
املؤسسات  يف عدديالحظ استقرار و  .سرير 80211األسرة  بعدد 100ـب 1027العمومية سنة ستشفائية اال

 1020سرير سنة  240يف عدد األسرة من يادة مؤسسات مع ز  02 ـب 1027إىل غاية  1020االستشفائية من سنة 
 .1027سرير سنة  2208إىل 

لينخفض سنة األسرة شهد تذبذبا  مركز إال أن عدد 20ـب 1027بلغ عدد املراكز االستشفائية اجلامعية سنة 
 .ريسر  2424أسرة  مؤسسة بعدد 77بلغ عدد املؤسسات االستشفائية املتخصصة و  .سرير 21722ـب 1027

مؤسسة يف حني سجل ارتفاع  172 ـلوحظ استقرار نسيب يف عدد املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية بو 
باإلضافة إىل الزيادات  ،1027سنة  2420إىل  1028مؤسسة سنة  2427يف عدد العيادات متعددة اخلدمات من 

 .دور الوالدة العموميةو اليت شهدهتا قاعات العالج 
دد تعداد خمتلف املنشات حيث بلغ عيف شهد ارتفاع فلقد  بة للمنشآت التابعة للقطاع اخلاصأما بالنس

لعيادات طب األسنان أما بالنسبة و عيادة لطبيب خمتص  2720و 1027سنة  عيادة 7402لطبيب العام العيادات 
يه فإن القطاع اخلاص يف وعل ،1027بالنسبة لعيادات ذات املمارسة اجلماعية سنة  412و عيادة 4201فقد بلغ 

 ..(الصيدلياتو املكاتب الطبية، وجراحة األسنان )كل اخلفيفة يا هلاتوسع سريع يف السنوات األخّية باإلضافة إىل 
اكز غسيل الكلى حيث تسمح اللوائح احلالية مر و مراكز التصوير و اجلراحية و ظهرت العديد من العيادات الطبية 

 1.مستثمر ببناء وتشغيل مستشفىألي 
الدولة فال توجد أي خربة قادرة على  تدخلو نتصف بني الليبّيالية املن النظام الصحي يف اجلزائر يف عليه فإو 
الصحي  اإلنفاقمقدم الرعاية قادرة على تنفيذ سياسة ذات صلة لتنظيم و املمول و أن الدولة وحدها املنظم إثبات 

 2.املبادئ األساسية للمساواة يف احلصول على الرعاية الطبية يعوض يوجد دليل على أن القطاع الطيب اخلاص الو 
 

                                       
1
 Ali chaouche, le financement du système da santé, collègue international sur politiques de santé ,18-19 

janvier 2014, p :5. 
2
 Youcef Abbou, Brahim Brahmia, le système de santé algérien entre gratuit des soins et maitrise des dépenses 

de sanré, revue sciences humaines n°44, décembre 2015, p-p :21.22 
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 :الصحية المنشآتالبشرية في  الموارد .0
القطاع و الصيادلة على مختلف المنشآت الصحية القطاع العام و توزيع األطباء  :(31-00) جدول رقم

 الخاص
 

 البيان
 صيادلة جراحو أسنان أطباء

 قطاع خاص قطاع عام قطاع خاص قطاع عام قطاع خاص قطاع عام
0000 20004 20210 8440 2284 124 8047 

0003 24002 20774 8414 2040 240 8774 

0000 24007 22802 8487 2787 242 8220 

0001 24444 22848 8422 2408 247 0001 

0001 27112 22241 8402 2247 104 0440 

0001 24270 21842 8781 8714 121 7002 

0002 14024 22222 0444 8402 007 7022 

0009 14747 22420 4204 0027 411 7441 

0030 14202 28100 4822 0112 418 4748 

0033 22027 28020 4727 0224 418 4748 

0030 84121 20211 4242 0882 228 2277 

0031 00210 20222 7280 0047 2024 2010 

0031 01204 24770 7180 0214 2148 2728 

0031 08202 24874 7142 4248 2002 2278 

0031 00204 22772 7028 4722 2420 20222 

0032 07117 12422 4214 7220 2724 20082 

Source: Situation Démographique et Sanitaire, Ministère de la santé de la population et la 

réforme hospitaliére, juillet 2014, p: 77. 

 Algérie en quelque chiffre.résulta 2014-2017, p:21.  
، وهذا من صالحات اليت حصلت يف جمال العلوم الطبيةنتيجة لإل هو اجلزائرينيتزايد عدد األطباء إن 

كبّي من املمارسني الطبيني يف كل بوجود عدد  مما يسمح تدعيم التأطّي و جودة التعليم  حتسنيخالل 
خلاص متركزهم يف القطاع ا حيث يالحظ متركز األطباء يف القطاع العام أما بالنسبة لصيادلة يالحظالتخصصات، 

اليت  من جمموع الصيادلة وهذا بسبب البحث عن املردودية %40588بنسبة  1027سنة  20082حيث بلغ العدد 
 .يوفرها القطاع اخلاص
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ال بد من احلصول  كذا حفظهاو ألجل احلصول عليها و ثروة  الصحة :الصحيةمصادر تمويل المنظومة  -ثالثاا 
 2،ظم الصحيةناستخدامها يف الو ختصيصها و هو الطريقة اليت يتم هبا متويل املوارد املالية  الصحةويل مت 1.على موارد
املعدالت ختتلف كثّيا كما ختتلف الشروط بالرغم من أن و اخلّيية، و خلاصة او من األموال العامة  توليفة من خالل

طر االجتماعية، وعدم التأكد يعة إدراك الناس للمخاطبو مصدر فإن اخلصائص احملددة للخدمات الصحية بكل 
فقط أمر غّي مؤكد  آلليات السوقالتكاليف املرتبطة باخلدمات الصحية جتعل ترك استهالك اخلدمات الصحية و 

طرق إنفاق األموال على عمق التدخل احلكومي و ليب املتبعة لتمويل أنظمة الصحة مما الشك فيه أن األساو فيه، 
  3.املاليةاالستدامة و القدرة على االستفادة منه، كما يؤثر على كفاءته االقتصادية و على مدى عدالة النظام و 

 تسخر الدولة 40/00 الصحي من القانون 12ووفق املادة  طبقت جمانية العالج 2278اجلزائر منذ سنة و 
ذلك فإن متويل الصحة  من كلو  4.العالج خالل توفّي جمانيةالوسائل الكفيلة حبماية الصحة وترقيتها من مجيع 

جزايف ات الصحية ميزانية إمجالية بشكل متنح للمؤسسحيث أصبحت يعتمد على مصاحل خمتلفة  يف اجلزائر
 :قانون املالية سنويا حيث قسمت إىل ثالث مصادرحيددها 
 مسامهة الدولة. 
  االجتماعيمسامهة الضمان. 
 مسامهة العائالت. 

ارتفاع و تغيّي طبيعة اهلرم السكاين و معدل النمو الدميغرايف عن ارتفاع الصحي  لإلنفاقالتزايد املستمر يرجع 
 .البحث عن موارد اليت تغطي هذه النفقاتو عرض اخلدمات الصحية ينتج عنه مشكلة متويل نفقات الصحية 

ي الضمان االجتماعو تعتمد بدرجة كبّية على مسامهة الدولة  يتم متويل الصحة من توليفةففي اجلزائر 
 .مسامهة األسر بدرجة ضعيفةو ( CASNOS-CNASللعمال  اإلجباريةاالقتطاعات )

هذا املصدر يف كل  حيث أنالصحية شيء ال مفر منه  مشاركة الدولة يف متويل اخلدمات: مساهمة الدولة .3
منظومة صحية أخرى يكمن يف نسبة مسامهة و االختالف بني منظومة صحية و العاملية املنظومات الصحية 

                                       
 .810: ص، 1021/1022أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة اجلزائر  النظام القانوني للصحة العمومية،عمر شنتّي رضا،  1

2
 Joseph owondi , poids des dépenses de sante  sur le revenue des ménages an Cameroun, international de la 

population conférence, korea 26-31 August 2013, p:5.     
، جملة جامعة تشرين 0001-3991دراسة وتحليل دور الحكومة في أسواق الخدمات الصحية في البلدان النامية عموما وفي المنطقة العربية خصوصا نزار قنوع،  3

 .28: ص ،1004 ، 02 ، العدد20 للبحوث والدراسات العلمية، سلسة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد
 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 2240فرباير  24املؤرخ يف  .01 85/القانون رقم من  03المادة  4
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ات اليت عتماداالمن خالل ويف اجلزائر يتم تغطية اجلزء األكرب من نفقات الصحة  1.الدولة يف عملية التمويل
االعتماد يغطي نفقات  تنقسم هذه االعتمادات إىل قسمنيو يف إطار امليزانية العامة للدولة،  ختصصها الدولة

 2.يغطي نفقات التجهيز عتماداالو  التسيّي
دخلت مسامهة صندوق الضمان االجتماعي يف ميزانية  :االجتماعيصندوق الضمان  مساهمة .0

ويساهم الصندوق باالعتماد على العالقات التعاقدية  2278منذ سنة  التنفيذاملؤسسات الصحية العمومية حيز 
يأخذ و . الدولةباعتباره املساهم الثاين بعد  ة يف متويل النفقة الوطنية للصحةالضمان االجتماعي بنسبة كبّي 

تقدر نسبة و املرض و األشكال التالية التأمني، املساعدات االجتماعية اليت تدخل يف إطار العالج حلاالت العوز 
  3.من جمموع نفقات الصحة% 20ـمسامهة الضمان االجتماعي ب

مؤسسات الصحة املتكفل هبم يف املتعلقة باملؤمن هلم اجتماعيا يطبق هذا التمويل على أساس املعلومات و 
إصالح و الصحة والسكن  وزارةو االجتماعي التعاقدية اليت تربط بني الضمان يف إطار العالقات العمومية، وذلك 

مثامنائة و مخسني مليار و حتدد هذه املسامهة مببلغ سبعة مئة  1028بالنسبة لسنة و وعلى سبيل التقدير . املستشفيات
الدولة بتغطية تتكفل ميزانية  .دج07542450185000 ألف دينارعشرين و أربعة و مخسمائة و مثانية عشر مليونا و 

 4.العالج املقدم للمعوزين غّي املؤمن هلم اجتماعياو البحث الطيب و التكوين و نفقات الوقاية 
املتعلق بتحديد طبيعة املوارد املالية  2220جانفي  07بصدور القرار الوزاري املؤرخ يف  :مساهمة األسر .1

اصة باملؤسسات العمومية للصحة، حيث مسح القرار مبسامهة املنتفعني يف دفع مبالغ من النشاطات اخل اآلتية
إال أن هذا النوع من التحويل  .اخل....اإلقامةجزافية مقابل اخلدمات الصحية املقدمة كالفحوصات الطبية، 

 .ادر ضعيفة جدااملص هذهو ال يعرب بصدق عن التكلفة احلقيقية للخدمة العمومية  املعتمد
 
 

 

                                       
1 Brahim Brahimia, transition Sanitaire en Algérie et défis de financement de l’assurance maladie colloque 

international sur les politique de sante, Alger 18-19 janvie 2014, p: 355 
 .274: ص جع سبق ذكره،مر ، تيس سعيدة 2
 .210: ص، 1020، 01العدد ، 28، جملة معهد العلوم االقتصادية، اجمللد آليات التحكم في اإلنفاق الصحي في الجزائرسنوسي علي،  3
 .80: ، ص1028املتضمن قانون املالية لسنة  1022ديسمرب  20املؤرخ يف  02-31من قانون رقم  22المادة  4
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 الصحي في الجزائر اإلنفاقمصادر تمويل : (31-00) جدول رقم
 1:الوحدة 

 جد 30
 المجموع المصادر األخرى األسر الضمان االجتماعي الدولة السنوات
0001 42420022 20807000 400000 1420710 200722102 

)%( 42514 20528 054 154 200 

0001 72844220 20200000 400000 2722010 222242420 

)%( 40527 2257 0571 2542 200 

0002 204440284 20200000 400000 2277240 282224014 

)%( 7852 18501 0500 0541 200 

0002 202872147 24200000 400000 2222010 222420747 

)%( 74521 22570 0582 2572 200 

0009 272110840 24200000 400000 282010 121848000 

)%( 42501 24508 0527 0507 200 

0030 227121042 24200000 400000 428272 124284241 

)%( 42518 24524 0528 0514 200 

0033 242284022 24200000 400000 0881210 804820822 

)%( 42520 2527 0510 2522 200 

0030 240280124 84812820 400000 14700000 824142704 

)%( 41540 2252 0524 4521 200 

0031 204822271 82412820 2200000 28440000 272400041 

)%( 41502 22514 0512 2521 200 

0031 207724874 07424018 2200000 400000 27872000 

)%( 41528 20582 052 1522 200 

0031 220424044 40122021 2200000 28000000 224127274 

)%( 72572 24584 0514 2502 200 

Source: Boulahrik mohand, financement du système de sante algérien, revue des sciences 

économique de gestion et de commerce N° 33, 2016 , p:175 

 1:مصادر التمويل الجديدة .1
 عديدة هي املؤسسات الصناعية اليت تؤثر نشاطاهتا سلبا على صحة  :مساهمة المؤسسات الملوثة

حيث تتغّي نسبة  ،على هذه املؤسسات ضريبة لصاحل قطاع الصحةيف هذا اإلطار ميكن فرض و السكان، 
 .بالتايل بالصحةو هذا حسب درجة التلوث الذي تلحقه بالبيئة و الضريبة من مؤسسة ألخرى 

                                       
 .218: ص، سبق ذكرهمرجع سنوسي علي،  1
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  وذلك يف إطار  :النسبة العالية من المرض ومن حوادث العملالمؤسسات االقتصادية ذات
جبارية على كل مؤسسة عمال تعترب إ، إذ أن محاية صحة المشاركة هذه املؤسسات حلماية صحة عماهلا

يعد نشاط طب و . احلماية يف وسط الشغلو املتعلق بالوقاية و  14/02/2244طبقا لقانون العمل املؤرخ يف 
لعالقة تعاقدية بني املؤسسات املعنية  ن إجياد صيغةات الصحية العمومية، وعليه ميكالعمل من مهام القطاع

 .هذا ما ميكن املؤسسة الصحية من إجياد مصدر مايل جديدو املؤسسات الصحية، و 
 جيب أن تقدم التأمينات االقتصادية مشاركتها يف التمويل الصحي  :مساهمة التأمينات االقتصادية

هبا هذا النوع من األخطار اليت يقوم و طبيا باخلسائر البشرية الناجتة عن الكوارث تتكفل ذلك لكوهنا و 
بقيمة اخلدمات الصحية ذلك عن طريق إجراءات تتمثل يف وضع رسوم على احلوادث  ،املؤسسات بتأمينها

 .املقدمة لضحايا احلادث
 هلا مسؤولية فيما يتعلق ن متنوعة ألو جيب أن تكون مسامهتها فعالة  :مساهمة الجماعات المحلية

بالتايل التخفيض من املصاريف اليت و الوقاية العمومية، منه التقليص من األمراض الناجتة عن البيئة و  فظةباحملا
قاعات العالج متويل الوحدات الصحية القاعدية و للبلديات أن تقوم بتسيّي كما ميكن . قد تنجم عن ذلك

 .رافيةغها اجلاملراكز الصحية الواقعة يف رقعتو 
 1:ميكن تقسيم هذه االختالالت إىل ثالثة أقسام :اختالالت النظام الصحي في الجزائر -رابعا
 :اختالالت متعلقة بالتنظيم .3

املؤسسة االستشفائية هي مؤسسة ذات طابع خدمي ختضع يف تسيّيها إىل املنطق اإلداري فالعالقات اهليكلية 
تعدد أجهزة التدخل فهي تشكل يف  أنداخلها موجودة، لكن العالقات الوظيفية غّي حمددة بوضوح، إذ 

 .ة خضوع عضوية مزدوجةغالب األحيان امتدادا عضويا لإلدارة املركزية، األمر الذي ترتب عنه عالق
 .من خالل اخلضوع شبه التام لإلدارة املركزية فيما يتعلق بتخطيط أعماهلا -
واملتعلقة باملستخدمني  يّي املخولة هلا من قبل التشريع،التس يتعلق مبنهجيةخالل اخلضوع التام فيما من  -

 :التنظيمية فيمكن تلخيصها فيما يلي االختالالتوقواعد احملاسبة، أما فيما خيص 

                                       
، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد 0031-0001الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار المنظومة الصحية خالل الفترة  اإلنفاقتطور دريسي أمساء،  1

 .284-280: ص، ص 1020، 04
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  غياب التحفيز بالنسبة للموظفني مما أدى إىل ركود نشاطهم بسبب غياب تكييف قانوهنم األساسي
 .وسوء ظروف العمل واألجور مقارنة مع القطاع اخلاص

  عدم املساواة يف توزيع املوارد البشرية واملادية بني جهات الوطن وحىت داخل كل جهة حيث نسجل
 .نسمة يف اجلنوب 2100طبيب لكل  02ساكن يقابله  400يف الشمال طبيب لكل  أنفوارق كبّية إذ 

بني أفراد و واحدة بني األحياء يف املدينة الو الريف و تتفاوت بنسب كبّية بني سكان املدن فالرعاية الصحية 
 .املكانةو اجملتمع حسب الدخل 

 :اختالالت متعلقة بالتسيير المالي .0
ال تعاين املنظومة الصحية اجلزائرية من قلة املوارد املالية وإمنا سوء تسيّي املوارد املالية املتاحة هو الذي زاد من 

 :هذا باإلضافة إىل ما يليتأزم وضعية اهلياكل الصحية من أجل مواجهة الطلب املتزايد للعالج، 
  سوء توزيع املوارد املالية املتاحة فهيكلة النفقات واإليرادات املتعلقة مبيزانية قطاع الصحة غّي مرتبة

 .حسب األولويات
  وعدم دقة املعطيات املتعلقة بتكاليف املصاحل  )التحكم يف تسيّيها أو)النفقات غياب التحكم يف

غّي دقيقة، وغّي حقيقة، فوضعية املؤسسات  تقريبيا حماسبة املستشفى جعل من والنشاطات الصحية، مما
العمومية للصحة يف ظل هذا النظام املعتمد للميزانية تتميز بوضعية التسيّي، وهو ما يفسر الوضعية اليت 

 .تتميز برتاكم الديون على املؤسسة العمومية وفقدان مصداقيتها
 : اختالالت متعلقة بوسائل التسيير .1

هذا العنصر ناتج عن نقائص يف النظام اإلعالمي . أهم خلل يف املنظومة الصحية اجلزائرية هو سوء التسيّي
الصحي، وكذا التكوين الصحي بالنسبة للنقطة األوىل فالنظام اإلعالمي احلايل ال يعطي معلومات كاملة عن 

خللل إىل سوء تناول امللفات والتقارير الطب العالجي ونوعية اخلدمات الصحية املتوفرة للسكان، يرجع هذا ا
الطبية وعدم مرونة السجالت اإلدارية وانعدام تكوين املوظفني يف جمال الرتميز وترتيب الدولة لألمراض، أما 
النقطة الثانية فإن النظام التكويين يف اجملال الصحي ال يأخذ بعني االعتبار احلاجات املطلوبة من طرف القطاع 

عدم توافق التكوين األكادميي مع املؤهالت املفروضة يف الواقع التطبيقي وكذا اختالف  الصحي وبالتايل
 . التكوين عن الوظيفة املشغولة

اخلدمات الصحية ال تزال دون احلاجة  أنميكن قوله انه رغم التطورات احلاصلة يف االقتصاد اجلزائري إال  ما
غّي قادرا و فالنظام الصحي مكلفا  ،من املؤشرات الصحيةبرز من خالل العديد  وهو ما السكانية كما وكيفا
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كمكافحة األوبئة العابرة عرب  ةعلى مواجهة املنافسة الدولية، كما انه غّي مستعد ملواجهة التحديات اجلديد
من املوارد املتخصصة  %80و %10مابني  إهداروهذا بسبب عدم كفاءة اإلنفاق و  .22 القارات ككوفيد

 .لقطاع الصحة
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التعليم و  (التعليم االبتدائي، الثانوي) على قطاع التربية الوطنية اإلنفاقواقع  :المبحث الثاني
 العالي

عليه مدخال هاما من مدخالت أي نظام تعليمي، حيث يتم تزويد التعليم  اإلنفاقو ميثل متويل التعليم 
 .بالقوة االقتصادية الضرورية اليت متكنه من احلصول على احتياجاته من املوارد البشرية

اجلزائر من بني الدول اليت سعت جاهدت على حتديث وتطوير التعليم بكافة مراحله من خالل إدخال و 
ة منها لرفع رأس املال التعليمي، فمن أجل االرتقاء باملستوى التعليمي البد من زيادة إصالحات جوهرية حماول

الذي يؤدي إىل و ملواجهة النمو السكاين املتسارع  (التعليم العايلو الثانوي و االبتدائي ) على قطاع التعليم اإلنفاق
 .زيادة الطلب على اخلدمات التعليمية

، التعليم االبتدائي) قطاع التربية الوطنيةعلى  لإلنفاقالنوعي و مؤشرات التطور الكمي : المطلب األول
 (الثانوي

تندرج السياسات العمومية يف جمال الرتبية يف إطار التنمية البشرية وتتمحور حول مواصلة اجلهود الرامية إىل 
تأهيل املوارد  بشأن الدحتياجات البالحتسني مردود منظومة الرتبية والتكوين بغرض االستجابة كما ونوعا، 

يرمي املسعى احلكومي على اخلصوص إىل دعم دميقراطية التعليم وحتسني إصالح املنظومة الرتبوية الذي . البشرية
، مع الرتكيز على التعليم االبتدائي كمرحلة ذات أولوية واحملافظة على اإلنصاف وتكافؤ 1002شرع فيه سنة 

ستفادة من تعليم جيد ووجيه وفعال وجامع مرتسخ يف اهلوية اجلزائرية ومساعد على الفرص جلميع األطفال ال
يتعلق األمر، قبل كل شيء مبواصلة وتعزيز العمليات اليت شرع فيها يف جمال تعميق دميقراطية . النجاح املدرسي

النجاح أكرب عدد ممكن  قصد ضمان، ليس فقط املساواة حىت يستفيد اجلميع من الرتبية، بل أيضا حتقيق التعليم
من هذا املنطلق، يتعني مواصلة  .التالميذ، وذلك عن طريق ختفيض حاالت الفشل الدراسي والتسرب املدرسي من
 ،عقلنة اجلهود الكبّية اليت سبق أن بذلتها الدولة يف جمال تكثيف شبكة املنشآت املدرسية وفتح املطاعم املدرسيةو 

  1.ملدرسية وتوسيع العمليات اخلاصة بالتضامن املدرسيوتطوير النقل املدرسي والصحة ا
 :ميزانية العامة للدولةالو التربية الوطنية ميزانية  -أوالا 

التعليم )الرتبية الوطنية مؤشرات اجلهد التعليمي حتدد العالقة بني ميزانية و ن خالل إحصائيات التعليم م
وميكن مالحظة تزايد  يف شكل نسب مئوية حمددة برقم معني،للدولة وذلك  امليزانية العامةو ( الثانوي، االبتدائي

                                       
   http://www.premier-ministre.gov.dz : متوفر على املوقع .02: ص ،1020أوت  السياسات الحكومية في مجال التربية الوطنية، 1
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لكن هذا ال يعين أن األموال املخصصة للتعليم و هذه النسب على مدار السنوات املتعاقبة أو تناقصها أو تباينها، 
يه متثل وعلالرتبية الوطنية  هناك زيادة حقيقية من الناحية الكمية املطلقة فيما ينفق على  إمنا قد تكونو قد قلت 

العامة من املؤشرات اليت هلا داللة يف نوع  للميزانية  بالنسبة (الثانوي -االبتدائي التعليم)الرتبية الوطنية  ميزانية 
 .1اجلهد الذي تبذله الدولة يف نشاطها التعليمي مقدرا يف صورة رقمية بالنسبة جلهود الدولة األخرى

ة بالغة األمهية يف عمل احلكومة فهو يعترب قطاع اسرتاتيجيا بالنظر حيتل قطاع الرتبية الوطنية مكانة اسرتاتيجي
يم ميزانية بة الثانية يف تقسألمهية التعداد املدرسي املتكفل به وكذلك ثقل موظفيه وكثافة شبكته حيث حيتل املرت

 .ةيزانية العامة للدولتطور ميزانية الرتبية الوطنية بالنسبة مل يبني لتايلاجلدول او . الدولة
 ميزانية الدولةو تطور ميزانية التربية الوطنية  (:31-00)جدول رقم 

 .دج :الوحدة
حصة ميزانية التربية من  ميزانية الدولة ميزانية التربية الوطنية السنوات

 (%) ميزانية الدولة
نسبة الزيادة في ميزانية 

 (%) القطاع
3993 20000000000 224200000000 10574  

3990 82224182000 102200000000 12507 88510 

3991 70228184000 202200102000 12507 02580 

3991 48104821000 212171477000 14504 10522 

3991 44440000000 827270272000 22542 2522 

3991 204004420000 087000000000 22584 11540 

3992 222228122000 480400000000 27524 8502 

3992 218444020000 772712400000 24520 22522 

3999 214087814000 427421720000 20540 1572 

0000 221702240000 240214248000 22570 2547 

2001 137413766000 836294176000 24582 2502 

2002 158042316000 1050166167000 20508 15,01 

2003 171105928000 1097385900000 20502 8,26 

2004 186620872000 1200000000000 20500 9,06 

2005 214402120000 1200000000000 27544 14,88 

2006 222036472000 1283446977000 27520 3,56 

2007 235888168000 1574943361000 28527 6,23 

2008 280543953000 2017969196000 22520 18,93 

2009 374276936000 2593741485000 28582 33,41 

2010 390566167000 2837999823000 22574 4,35 

                                       
 .242: ص ،1004 الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، في اقتصاديات التعليم،عبد اهلل الزاهي الرشدان،  1
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2011 569317554000 3434306634000 24507 45,76 

2012 544383508000 4608250475000 22542 -4,38 

2013 628664041000 4335614484000 28582 15,48 

2014 696810413000 4714452366000 28574 10,84 

2015 746643907000 4972278494000 20502 7,15 

2016 764052396000 4807332000000 20542 2,33 

2017 746052396000 4591841961000 24510 -2,35 

 10275إىل  2222 من إعداد الباحثة باالعتماد على قوانني املالية من سنة: المصدر
الحظ ارتفاع يف حجم يوعند مقارنة ميزانية الرتبية الوطنية مبيزانية التسّيية للدولة  من خالل اجلدول

 انفاقية هذا راجع إلتباع اجلزائر سياسةو  1024-4228املالية املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية منذ سنة  عتماداتاال
دج أي ما  227822744ـكانت ب  1002الرتفاع اإليرادات وهذا الرتفاع أسعار النفط ففي سنة  توسعية نتيجة

على الرغم من الظروف اليت و  1027-1024يف السنوات األخّية و ّيية للدولة، من امليزانية التس %24582 يعادل
إال أن السلطات  ،الحظ اخنفاض طفيف يف حصة ميزانية الرتبية الوطنيةيميزت الدولة بسبب نقص اإليرادات 

 .املالية على موقفها التوسعي استمرت يف دعم قطاع الرتبية الوطنية
عرفت وزارة الرتبية الوطنية زيادة مستمرة يف النفقات املخصصة هلا وهذا  1002ميكن القول أنه منذ سنة 

ورفع من األجور  ،املسجلني التالميذالزيادة إىل ارتفاع عدد ملواكبة التغّيات السريعة احلاصلة يف العامل، وترجع هذه 
 . الصحة املدرسيةو تطوير النقل املدرسي و إنشاء املنشآت القاعدية وفتح املطاعم املدرسية و صيانة و املرتبات و 

نظام  وهذه الزيادة تؤكد مقدار تدخل الدولة يف متويل التعليم وهذا باعتبار أن نظام التعليم يف اجلزائر ه
  .منفتحا على العاملو ، علمي، مرتبط باملخططات التنموية للدولة وطين، دميقراطي، عصري

انية من أجل إعمال احلق يف التعليم بفاعلية وهذا من خالل ختصص جزء كبّي من امليز  اجلزائر تعمل جاهدة
ختصيص ما ال يقل عن  الدول بأن على تنص اإلعالنات الدولية، حيث ،(الثانويو االبتدائي ) لتمويل التعليم

أجل حصول اجلميع على  من العام للتعليم اإلنفاقعلى األقل من  %10أو /من الناتج القومي اإلمجايل و 04%
 .تعليم عادل
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 تطور نفقات التجهيز لقطاع التربية الوطنية (:32-00)جدول رقم 
 مليون دج: الوحدة

 نفقات التجهيز السنة نفقات التجهيز السنة
3990 45000 0001 775408 

3993 02500 0001 705282 

3990 22500 0001 1825228 

3991 28500 0002 405111 

3991 245000 0002 2225222 

3991 115200 0009 2005210 

3991 105400 0030 2205004 

3992 225400 0033 8145844 

3992 275720 0030 2245022 

3999 825400 0031 2425422 

0000 045044 0031 1225740 

0003 405720 0031 2117541 

0000 725824 0031 745488 

0001 775408 0032 205202 

 10275 إىل 2222 من إعداد الباحثة باالعتماد على قوانني املالية من سنة: المصدر
 واملنشآت تصاعد هبدف توفّي اهلياكل غلبها كانت يفأنفقات التجهيز لكن  ذبذب يف مبالغالحظ تي

 .تعليملظروف املالئمة لالالقاعدية لضمان 
التعليم أمهية كبّية من و منذ االستقالل أولت احلكومة اجلزائرية قطاع الرتبية  :مؤشرات التعليم في الجزائر-ثانياا 

حتسني نوعيته من ناحية أخرى، حيث و حيث التوسع يف حجم التعليم وكميته من ناحية، وزيادة كفاءته اإلنتاجية 
ومتكنه من حتقيق دميقراطية التعليم عن طريق  1،تسهل عملية البناءو وفرت له األسس التشريعية اليت تعزز مسّيته 

وهذا  .كافة املواطنني ضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع التوسع يف مؤسساته لتستقبلو جمانيته و إلزامية التعليم 
 .اسرتاتيجياو  إنتاجيا استثمارباعتبار التعليم 

 

 

                                       
يف الدكتوراه  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة0031-3990مساهمة ترشيد اإلنفاق الحكومي في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة طارق قدوري،  1

 .188: ص ،1020/1024 العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة،
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 :المتوسطو التالميذ المسجلين في التعليم االبتدائي  .3
 المتوسط التعليمو في التعليم االبتدائي  تطور عدد التالميذ المسجلين: (32-00)جدول رقم 

 0031/0032 0031/0031 0031/0031 0031/0031 البيان

 التعليم االبتدائي*
 %البنات منهمنسبة*

2720840 

47.68 

2444772 

47.71 

8042084 

47.69 

8122004 

47.65 

 التعليم المتوسط*
 %نسبة البنات منهم*

2605540 

47.62 

2575994 

47.55 

2614393 

47.72 

2685827 

48.00 

مجموع التالميذ في *
التعليم اإلبتدائي 

 المتوسطيو 
 نسبة البنات منهم*

6336000 

 

 

87540 

6462767 

 

 

87540 

6695939 

 

 

87572 

6917383 

 

 

87574 

 .14 :، ص0032الجزائر باألرقام الديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

املتوسط حيث و الحظ زيادة يف عدد التالميذ املسجلني يف املرحلة التعليم االبتدائي يمن خالل اجلدول 
هذا و املتوسط و تلميذ يف كل من الطورين االبتدائي  4224000 ـب 1022/1028قدرت خالل املوسم الدراسي 

تلميذ أي بزيادة قدرها  4227242 ـب 1024/1027، ليصل خالل املوسم الدراسي %87540ـمبشاركة للبنات ب
 . جمانيتهو مبدأ إجبارية التعليم األساسي و هذا راجع لتحسن األوضاع االجتماعية و  2527%
 :التالميذ المسجلون في التعليم الثانوي .0

 التعليم الثانوي التالميذ المسجلين فيتطور عدد : (39-00) جدول رقم
 0031/0032 0031/0031 0031/0031 0031/0031 البيان

 التالميذ المسجلين*
 %نسبة اإلناث منهم*

1499740 

58.22 

1526779 

57.63 

1378860 

56.72 

1286808 

56.64 

 .12: ، ص0032 الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

مقارنة  1024/1027وسم بالنسبة للتعليم الثانوي عرف بدوره اخنفاض يف عدد التالميذ خالل املكذلك 
مييزه هو  ماو هذا راجع الخنفاض نسبة الطلبة الناجحني يف التعليم األساسي و  1028/1020من املوسم الدراسي 

 5%04548هذا بنسبة و تفوق نسبة اإلناث عن الذكور 
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 :الثانويو معلمون في التعليم االبتدائي ال .1
 التعليم االبتدائي والتعليم المتوسط تطور عدد المعلمون في :(00-00) جدول رقم

 0032/0032 0031/0031 0031/0031 0031/0031 البيان

 التعليم االبتدائي*
 إناث   منهم*

 أجانب

204727 

200240 

00 

248220 

221222 

01 

244120 

222282 

24 

278220 

222204 

12 

 التعليم المتوسط*
 إناث  منهم*

 أجانب

280400 

21720 

0 

284424 

24404 

07 

202088 

202012 

02 

202427 

200242 

07 

 .14:، ص0032 الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

ولضمان تأطّي جيد مت توظيف املعلمني  الثانويو نتيجة لتزايد عدد التالميذ املسجلني يف الطور االبتدائي 
خالل املواسم الدراسية  الحظ تزايد يف أعداد املعلمنييوهذا ملوائمة االحتياجات لتأطّي املتمدرسني اجلدد، حيث 

معلمة  222204 ـاملالحظ أن عدد املعلمات يفوق عدد املعلمني حيث قدر عدد املعلمات يف التعليم االبتدائي بو 
وهو ما يبني لنا أن  %44540ـقدرت هذه النسبة يف الطور املتوسط بو  %70521 معلم أي بنسبة 278220 من

أصبح هدف لعملية التنمية الشاملة اليت هتدف إىل رفع و التوسع يف التعليم مشل حترير املرأة من التميز االجتماعي 
 .يف بني اجلنسي من جهة أخرىالثقاو احلد من التميز االجتماعي و مستوى معيشة سكان يف خمتلف اجلوانب 

يف الطور  %22524 ـب *كما يالحظ اخنفاض يف تعداد األساتذة األجانب حيث قدرت نسبة اجلزأرة
الشامل ضمن اإلصالحات  املنظومة الرتبوية مبدأ اجلزأرة وهذا راجع لتطبيق يف الطور املتوسط %22522واالبتدائي 

 .الرتبوية
 :األساتذة في التعليم الثانوي .1

 األساتذة في التعليم الثانوي تطور عدد: (03-00) جدول رقم
 0031/0032 0031/0031 0031/0031 0031/0031 البيان

 المجموع* 
 إناث   منهم*

 أجانب

20421 

04200 

22 

22212 

02827 

08 

22784 

42444 

00 

200742 

42700 

02 

 .14:، ص0032 الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر
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ارتفاع يف عدد تعداد يالحظ املتوسط حيث و التعليم االبتدائي  كل من  شهد التعليم الثانوي ما شهده
 2وأستاذة  42700أستاذ من بينهم  200748إىل  1024/1027وصل خالل املوسم الدراسي الذي األساتذة 

عليه ميكن القول أن قطاع الرتبية و % 22522بالتايل حققت اجلزائر مبدأ اجلزأرة الشاملة مبعدل و أساتذة أجانب 
 .الوطنية من أهم القطاعات اليت توفر مناصب الشغل يف اجلزائر

 المنشآت القاعديةو تطور الهياكل  :(00-00) جدول رقم
 0031/0032 0031/0031 0031/0031 0031/0031 البيان

 24770 24044 24222 24282 عدد المدارس االبتدائية

عدد االكماليات 
 للتعليم المتوسط

0202 0122 0222 0822 

 1200 1102 1282 1082 الثانويات

 .14:، ص0032الجزائر باألرقام الديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

أجل ضمان الظروف من  توفّي اهلياكل واملنشات القاعديةركزت اإلصالحات يف قطاع التعليم على 
الحظ من خالل اجلدول تزايد يف املؤسسات التعليمية على مستوى األطوار الثالثة يحيث  املالئمة للتعلم

مدرسة خالل املوسم  24770 ـالثانوي، حيث حتتل املدارس االبتدائية الصدارة األوىل ب –املتوسط -االبتدائي 
املتزايد لعدد إىل أن القطاع يعاين من مشكلة االكتظاظ يف األقسام بسبب االرتفاع . 1024/1027الدراسي 

يف هذا الصدد تسهر احلكومة على رفع احلظّية البيداغوجية من و  .التالميذ امللتحقني باألطوار املختلفة للتعليم
ثانويات من أجل استدراك املناطق اليت تكون و متوسطات و خالل مواصلة بناء املؤسسات املدرسية من ابتدائيات 

الرتبية من أجل اجناز و ان أكرب قدر من التنسيق بني قطاع السكن يث سيتم ضمح. فيها كثافة االستغالل كبّية
، درسية اليت تعرضت حالتها للتدهورتأهيل املؤسسات املو ، كما ستبذل جهود خاصة لصيانة املنشآت املدرسية

ول نه اجلديهو ما يبو  1.كذلك تعزيز النقل املدرسيو  وتطوير شبكة املطاعم املدرسية خاصة عرب املناطق الريفية
 :لتايلا

 
 

                                       
 .20: ص ،1027مرب ، سبتمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 1
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 .0032-3999لمادية خالل الفترة من سنة اإلنجازات ا: (01-00)جدول رقم 
 الحظيرة الموجود التعيين

 3992إلى نهاية 
االنجازات من 

3999-0009 
االنجازات من 

 0032إلى  0030
االنجازات مجموع 

 0032-3999من 
االنجازات الجارية إلى 

 0032نهاية جوان 

 212 2212 722 420 2242 الثانويات

 842 1142 722 2084 2118 المتوسطات

 2212 8741 2812 2202 20007 المدارس االبتدائية

 24 244 72 222 421 الداخليات

 424 8807 2770 1427 8212 المطاعم المدرسية

 .27: ص ،1022 يفريف، بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان :المصدر

لقد حظي قطاع الرتبية الوطنية اهتماما كبّي من طرف الدولة حيث ال ختفي األرقام اهتمام الدولة بالتعليم 
خاصة التعليم االبتدائي الذي يعترب القاعدة األساسية النطالق اجليل املتعلم، فمن خالل حتليل هذه األرقام و 

على مر العقود حيث ( الثانويو  االبتدائي)  يمزائر من أجل ترقية قطاع التعلنستخلص اجلهد الذي تبذله اجل
 1:الوسائل الضرورية للتمدرس وهذا بتوفّي هذا لتحسني مرودهو بشرية ضخمة و خصصت له موارد مالية 

 منشأه  1000بذلت جهود كبّية مع رفع التجميد عن أكثر من : مؤسسات المدرسيةلبالنسبة ل
يف تسليم  لإلسراع بالوالياتو على تعبئة املصاحل املختصة  هنفسالوقت متت املوافقة يف و بيداغوجية 
وقد تنسى ختفيف الضغط الكبّي يف جمال طاقة  ،مؤسسة أخرى 2000إعادة تأهيل و اجلديدة  املؤسسات
منعت و املؤسسات املدرسية حلكومة برناجما لتكثيف إجناز الدميغرايف سطرت او ارتفاع النم وأما ،االستيعاب

 .لسكانية اليت تنعدم هبا املنشآت املدرسية الالزمةتسليم التجمعات ا
 مليون   02 أنتجتطبعات اليت تعبئة املو مكن حشد املوارد املالية الالزمة  :بالنسبة لوفرة الكتب الالزمة

ت احمللية اليت تولت مهمة النقل من السيما اجلماعاو كتاب، إضافة إىل اإلسهام الكبّي لقطاعات أخرى 
 .املدرسية بكافة املؤسساتتوفّي الكتب 

  منهم  %4252 ،موظف 7005000قطاع الرتبية الوطنية حوايل يضم  :بالنسبة للموظفين البيداغوجيين
كما تعزز برنامج تكوين   ،وقد مت تسخّي املناصب البيداغوجية اإلضافية. أعوان بيداغوجينيو بني أساتذة 

 .مضاعفتها ثالث مراتو إعادة تأهيلهم من خالل رفع امليزانية املخصصة له و األساتذة 

                                       
 .11: ص ،1022فيفري  بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، 1
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 لت  دخو  1024خالل سنة مطعم  20000األخّية أكثر من  تبلغ هذه :ة للمطاعم المدرسيةبالنسب
إيواء خاص بالنظام منشأة  718كما يضم القطاع   .عون 20000كل املطاعم يف اخلدمة بفضل توظيف 

 .اخليالد

  حاليا  هيو توجد يف اخلدمة حافلة مدرسية  21000تضم حظّية القطاع  :للنقل المدرسيبالنسبة
كما مت إطالق مليار دج   10حافلة من املؤسسات احمللية مببلغ  2000حيث مت طلب تتعزز بشكل معترب 
ضاعفة حظّية احلافالت املدرسية يف هناية حافلة أخرى مما سيسمح تقريبا مب 2000طلب أخر القتناء 

1022. 
 على التعليم العالي في الجزائرالعام  اإلنفاقواقع : المطلب الثاني

من هذا األخّي حيث يعد  سيتم من خالل هذا املطلب دراسة اإلنفاق العام على التعليم العايل يف اجلزائر
التعليم و مات التكوين وهذا ملا يقدمه من خد التوسع املستمر يف اجلزائرو اليت حظيت باالهتمام  أهم القطاعات

سيتم تناوله و يف دولة قادرة على دفع عجلة التنمية و ملا خيرجه من موارد بشرية مؤهلة و لفئات عريضة من اجملتمع 
 :وذلك من خالل العناصر املوالية

مؤسسة للتعليم العايل موزعة  (204)تضم الشبكة اجلزائرية مئة وستة  :هيكلة التعليم العالي في الجزائر -أوالا 
مركز جامعي، ( 22)جامعة، ثالث عشر ( 00)والية عرب الرتاب الوطين وتضم مخسون  84على مثانية وأربعون 

 1.وعشرون مدرسة وطنية وعشرة مدرسة عليا، وإحدى عشر مدارس عليا لألساتذة وملحقتني جامعيتني
ارتكز متويل التعليم يف اجلزائر  :في الجزائر (التعليم العالي ،الثانوي ،االبتدائي)التعليم  محددات تمويل -ثانياا 

 :على جمموعة من األسس واحملددات أمهها
 تشرف على التعليم كله، و حسب القانون املعمول به يف اجلزائر فإن حق تكفله الدولة،  :مجانية التعليم

بذلك يعترب مبدأ جمانية التعليم و  ،املختلفة وحسب الدستور فإن التعليم يف مؤسسات الدولة جماين يف مراحله
 .تلتزم الدولة بتحقيقهو من املبادئ األساسية اليت أقرها الدستور 

 يقصد بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية إتاحة فرصة التعليم لكل الفرد،  :تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
ة ممكنة، كما تعين توفّي فرص التعليم لكل فرد درجة استعداده إىل أطول مدو إمكانياته و مبا يتناسب مع قدراته 

                                       
1
http://www.mesrs.dz.  
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مبا و راغبا يف مواصلة التعليم باعتباره حق لكل مواطن، بغض النظر عن عمره أو موقعه االجتماعي أو اجلغرايف، 
 .قادرا على متابعة املستوى التعليمي الذي خيتارهو حصل عليه من شهادات، مادام راغبا 

ن التعليم العايل يف متناول كل إنسان دون قيود تفرضها ظروف الدولة يعين من جهة أخرى أن يكو  هذا ال
املوائمة و  ،املقدرة املالية للدولةو  سياستها العامة، ومراعاة أمور كثّية، مثل دعم إنتاج قوى بشرية ال عمل هلا،و 

من القطاعات  األمن القومي وغّيهاو بقية القطاعات األخرى، مثل الدفاع و بني امليزانية املخصصة للتعليم 
 .مما يؤثر على نصيب التعليم منها/ املختلفة، اليت تستوعب جزءا كبّيا من املوازنة العامة للدولة

املساواة بني أفراد اجملتمع اجلزائري يف و نتيجة للضغوط االجتماعية وضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية 
التوسع يف التعليم العايل، هبدف استيعاب أكرب عدد و مراحله، التعليم، جعلت الدولة التعليم باجملان يف خمتلف 

ورصدت أمواال كثّية لذلك إال أن قدرة البالد املالية مل تتناسب مع ذلك األعداد  ،من خرجيي املرحلة الثانوية
 .من التعليم الكيفية هبذا النوعو املقبولة بالتعليم اجلامعي، األمر الذي انعكس على اجلوانب الكمية 

 أصبح اإلنفاق على التعليم يف خمتلف مستوياته نوعا من االستثمار، :النظرة إلى التعليم على أنه استثمار 
اإلنتاج، وزيادة استغالل املوارد و ارتفاع مستوى املعيشة و قدرات األفراد باجملتمع، و تظهر أثاره يف زيادة مهارات 

بناء و تكوين شخصيته و ه أداة تعمل على تنمية اإلنسان دفع عملية التنمية االقتصادية للبالد، وأنو  الطبيعية،
مكانته الفكرية، وأداة لتحقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع، األمر الذي أدى إىل تغيّي نظرة رجال االقتصاد 

التنمية عالقة تبادلية، و ألن العالقة بني التعليم  ،كما أنه يشكل القاعدة األساسية لكل استثمار.للتعليم
يتطور بدون تنمية حقيقة،   والتعليم نفسه ال ميكن أن يتقدم أو يم مطالب باإلسهام يف عملية التنمية، فالتعل

كما أن ارتفاع الدخل القومي جيعل الدولة قادرة على ختصيص أمواال أكرب للتعليم يف خمتلف مراحله، وهو 
 .يف اجلزائر يعترب مستوى التنمية أحد العوامل اليت أثرت على متويل التعليم العايل

 ينبغي عند دراسة متويل التعليم العايل وضع خمطط هيكلي للصورة :التخطيط لتمويل التعليم العالي 
ملعيارية اليت جيب أن تصل إليها مصادر التمويل اخلاصة به يف األجل الطويل، مث وضع برنامج للتنفيذ املرحلي ا

لكي يكتب هلذا و لظروف العامة يف اجملتمع، ما تسمح به او يف خطط قصّية األجل، يف ضوء اإلمكانات 
 :الربنامج النجاح البد أن حيتوي على جمموعة من اخلطوات أمهها

  املسح الشامل للموارد احلقيقية على مستوى الدولة، وحتليل البيانات اخلاصة بالنفقات، أي مجلة
لوضع املخصصات، وطرق  املخصصة خالل فرتة زمنية معينة، واإلجراءات املتبعة االعتمادات املالية

 .مراقبتها
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  ضبط امليزانية، وأسلوب و غّي املباشرة من عمليات التمويل، وتوجيه و حتديد النفقات املباشرة
 .اإلدارة املالية املتبعة يف البالد

  يستلزم تنفيذ أي مقرتحات يف إتاحة موارد ملموسة و ، اإلنفاقحتديد األولويات يف عمليات
 .إمكانيات التطبيق العمليو كذلك الواقعية و رفع جودته و لتعليم لإلسهام يف دميقراطية ا

  سلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم يف متويل التعليم العايل، واختاذ القرار يف و حتديد إجيابيات
 1.املقبولة لكل أسلوب من أساليب التمويل اجلديدةو ضوء املخاطر احملسوبة 

شهد التعليم العايل بدوره تطورات مهمة خالل العقود املاضية اليت  :الجزائرتطور مسار التعليم العالي في : ثالثاا 
 .أعقبت االستقالل إىل يومنا هذا

جبامعة واحدة وهي  8494انطلق التعليم يف اجلزائر سنة  :(3923-3910)التعليم العالي بعد االستقالل  .3
 فتميزت( التقنيات باحلراش واملدرسة العليا للتجارةاملدرسة املتعددة ) ومدرستني للتعليم العايل جامعة اجلزائر

 وتلتها جامعة  2244هذه الفرتة بإنشاء جامعات املدن اجلزائرية الرئيسة حيث افتتحت جامعة وهران سنة 
هذا نتيجة لتبين سياسة و  2التكنولوجيا هواري بومدين باجلزائر العاصمة،و مث جامعة العلوم  2247قسنطينة  

يف عاصمة البالد  لتجنب متركز االزدحام الذي يسببه متركز الطلبةو يف خدمة مصاحل العامة  التوازن اجلهوي
عن طريق  متطلبات كل منطقة يوجد فيهاو العمل على تطوير التعليم العايل ليصبح وظيفيا خيدم حاجات و 

إىل غاية  ة الفرنسيةاالمتداد للجامعة الفرنسية حيث كانت الدول ولكن املشكل الذي واجه اجلزائر ه.مؤسساته
كذلك النظام 3.هناية الستينات تعرتف بكامل احلقوق ملعظم الشهادات اليت كانت متنحها اجلامعة اجلزائرية

 :يلي كان مطابقا للنظام الفرنسي حيث كانت مراحله كما بيداغوجيال
 يسانس تنتهي باحلصول على شهادة لو وتدوم ثالث سنوات يف غالبية التخصصات، : مرحلة ليسانس

 .يف التخصصات املدروسة
 إىل جانب أطروحة و تدوم سنة يتم الرتكيز فيها على منهجية البحث و : شهادة الدراسات املعمقة

 .مبسطة لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية
                                       

جامعة مذكرة لنيل شهادة املاجيستّي يف العلوم االقتصادية،  ،0009-0000إشكالية تمويل التعليم العالي بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح خالل الفترة موسى نور الدين،  1
 .01-02: ص ص ،4288/4284، ايب بكر بلقايد تلمسان

 .21: ، ص1020، اجمللة اجلزائرية للمالية العامة العدد اخلامس، ديسمرب تحديات التعليم العالي بالجزائر وأفاق التغييرباركة حممد الزين وعبد الكرمي سعودي،  2
اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستّي يف علوم تسيّي جامعة حممد  االقتصادي، دراسة حالةدور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو محزة مرادسي،  3

 . 42: ص ،1002/1020خلضر،باتنة، 
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 وتدوم سنتان على األقل من البحث إلجناز أطروحة علمية شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة. 
  شهادة دكتوراه دولة قد تصل مدة حتضّيها إىل مخس سنوات من البحث النظري أو التطبيقي حسب

 1.اهتماماهتمو التخصص الباحثني 
  خلق معاهد بدال و التعريب التدرجيي للتعليم و  جزأرته،و وهدفت هذه املرحلة إىل توسيع التعليم العايل

  .االعتماد على املتعاونني األجانبو من الكليات 
البحث و متيزت هذه املرحلة باستحداث وزارة التعليم العايل : (3992-3923)التعليم العالي خالل فترة  .0

اعتماد نظام السداسيات حمل و تقسيم الكليات إىل معاهد مستقلة تضم أقسام متجانسة و  2272العلمي سنة 
 .نظام الشهادات السنوية كما أجريت التعديالت على مراحل الدراسة اجلامعية

 تدوم أربع سنوات أما وحدات الدراسة و ويطلق عليها أيضا تسمية مرحلة التدرج : مرحلة الليسانس
 .فهي مقاييس السداسية

 تقسم إىل و . وتسمى أيضا مرحلة ما بعد التدرج األويل، وتدوم سنتني على األقل: مرحلة الماجستير
التعمق يف منهجية البحث، أما الفرتة الثانية الفرتة األوىل جمموعة من املقاييس النظرية مبا فيها ، فرتتني

 .فتستغل يف إعداد حبث يقدم يف صورة أطروحة للمناقشة
 تدوم حوايل مخس سنوات من و مابعد التدرج الثاين  يطلق عليها تسمية مرحلةو  :مرحلة دكتوراه علوم

 2.البحث العلمي
املخطط الرباعي و ( 2272-8492) وقد تزامنت عملية اإلصالح هذه مع كل من املخطط الرباعي األول 

  .(2277-2278)الثاين 
 سعت الدولة من خالله إىل حتقيق مجلة من األهداف، لعل  (:3921-3920) المخطط الرباعي األول

وعموما ميكن إجياز . اجملتمع ليساهم يف حتقيق التنمية املنشودةو ضرورة الربط بني التعليم العايل  من أمهها
 :يف النقاط التاليةحمتويات هذا اإلصالح 

 تكوين اإلطارات الوطنية. 

                                       
  confjo.jilwan.comمقال متوفر على موقع . 01: ، صواقع اصالح التعليم العالي في الجزائر دراسة تحليليةعمر بلخّي،  1
 .01: ، صمرجع نفسه  2
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  دودية االستثمار يف ليف، أين يتضح اهتمام الدولة مبر بأقل التكاو تكوين أكرب عدد من اإلطارات
 .قطاع التكوين

 تكوين أنواع اإلطارات اليت حتتاجها الدولة. 
 املراد حتقيقها  حدد هذا املخطط بطريقة أوضح األهداف (:3922-3921)الثاني  المخطط الرباعي

 :ومن أهم أهداف هذا اإلصالح ما يلي. دى تكيفها مع االحتياجات االجتماعية واالقتصاديةمو 
 حيث كان جيب أن حتتل اللغة الوطنية املكانة تليق هبا يف التكوين اجلامعي :التعريب. 
 وهذا بإتاحة الفرص املتكافئة جلميع الطلبة اجلزائريني لاللتحاق مبؤسسات  :ديمقراطية التعليم

 .التعليم العايل
 وجتسدت  هي إسرتاتيجية وطنية هتدف إىل االعتماد على الكفاءات العلمية اجلزائرية :الجزأرة

لتلبية و عرب برنامج تكوين أعضاء هيئة تدريس جزائريني الستخالف األساتذة األجانب من جهة، 
 .وتقنيني من جهة أخرى احتياجات التنمية من إطارات

  ذلك من خالل و سياسة التنمية، و إعادة توجيه حمتويات التعليم والتكوين وفقا لسياسة التوظيف
 .خمتلف القطاعات االقتصاديةو الربط بني اجلامعة 

  هبذا اجملال لتوفّي الكفاءات املرتبطة التقينو تدعيم االجتاه العلمي. 
  1.بأقل التكاليفو ختريج أقصى ما ميكن من اإلطارات الوطنية 

واصلت الدولة االستعانة باملخططات طويلة املدى من خالل  :(3992-3920)مخطط الخماسي األول .1
هذه املرحلة  أهم ما ميزو ( 2242-2240) املخطط اخلماسي الثاينو ( 2248-2240)املخطط اخلماسي األول 

كانت هتدف إىل ختطيط التعليم و  اليت تبنتها الوزارة كوسيلة للتعليم العايل 2248ظهور مشروع اخلريطة سنة 
ومن  من جهة مستمدة يف ذلك على احتياجات االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة 1000يف أفاق  العايل

ة التنمية وهذا بربط املعرفة بعجل 2التخصصات اإلنسانية،و  التوازن بني التخصصات العلمية حتقيق جهة أخرى

                                       
، دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم اجلزائرية للشرق اجلزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةرقاد صليحة،  1

 .274-270: ص ص ،1022/1028علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 
 .204: ، ص1028، اجمللة اجلزائرية للمالية العامة، العدد الرابع، ديسمرب 0031-3910التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، الدين وبركة الزين،  طاليب صالح 2
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تطبيق و  اجلامعاتو  مضاعفة عدد الطلبة يف املعاهدو عدم الرتكيز على املدن و مراعاة التوازن اجلهوي و الوطنية 
 1.الدميقراطية تطبيقا فعليا إىل جانب دمج اجملتمع ببعضه البعض

الوكالة  تنظيمو متضمنة إنشاء  2224-2220خالل سنيت  مراسيمو  قوانني زت فرتة التسعينات بإصدارمتيلقد 
الوكالة الوطنية لتثمني و  الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعيو يف جمال الصحة جامعي  الوطنية لتطوير البحث
الذي ميثل اجلهاز  2224التطوير كما توج البحث العلمي بإصدار القانون التوجيهي لسنة و  نتائج البحث العلمي

اليت  االقتصاديةو إال أن األوضاع السياسية  ،ة للبحث العلمي يف اجلزائرالقانوين اجلديد الذي يرسم املالمح العام
اجلامعة اجلزائرية من  شهدهتا اجلزائر خالل تلك الفرتة العديد من األثار السلبية على قطاع التعليم العايل إذ عانت

احلد من البّيوقراطية و العايل ففشلت كل مبادرات الوزارية للنهوض بالتعليم  عدم استقرار سياسي كبّيينو  أزمة أمنية
نتيجة هجرة أغلب  مما أدى إىل تدهور نوعية خمرجات التعليم العايل ،(2242مشروع استقالل اجلامعات سنة )

 ،مت الرجوع إىل تطبيق نظام الكلياتو  2.حتسيني ظروفهم املعيشيةو البلدان األجنبية حبثا عن العمل  واإلطارات حن
املصاحل التقنية و فاجلامعة، أصبحت تتكون من جمموعة الكليات تتوىل اجلامعة مهمة التنسيق بني أعمال الكليات 

 :املشرتكة، حيث تتوىل الكلية املهام التاليةو 
  ما بعد التدرجو التعليم على مستوى التدرج. 
 تفعيل البحث العلمي. 
  جتديد املعارفو حتسني املستوى و التكوين. 

 متيزت هذه الفرتة بتحسن االقتصاد الوطين إىل حد ما نتيجة: (0001-3992)سي الثاني مخطط الخما .1
 للتعليم وتوجت بوضع القانون التوجيهي. سببني هامني مها االستقرار السياسي واألمين وارتفاع أسعار النفط

للتكوين للبحث يقدم  والذي يهدف إىل تعريف التعليم العايل على أنه كل منط للتكوين أو  00-22العايل رقم 
 .(01املادة ) بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العايل على مستوى ما

ثقايف تتمتع بالشخصية املعنوية و كما يهدف إىل حتديد اجلامعة مؤسسة عمومية ذات الطابع علمي 
مدارس و مراكز جامعية و منظمة أساسا يف شكل كليات  تتخذ هذه املؤسسة شكل جامعةو ، واالستقالل املايل

                                       
: ، ص2240نوفمرب  12-22ث التعليم العايل، ، ورقة مقدمة ضمن ندوة املركز العريب للبحو التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعبد اهلل ركييب،  1

242. 
 .71: ، صمرجع سبق ذكرهمحزة مرادسي،  2
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املعاهد لدى دوائر وزارية أخرى حيث و وعلى إمكانية إنشاء املدارس  (24املادة )اخلارجة عن اجلامعة  معاهدو 
 .(32املادة ) الوزير املكلف بالقطاع املهينو  تكون الوصاية البيداغوجية مشرتكة بني الوزير التعليم العايل

( 11املادة ) .هانفساحلقوق دوليا، مينح حلائزيه و عايل دبلوما وطنيا على شهادة التعليم ال 10وتضم املادة 
التخصص يف و  جتديدها ورفع املستوى الثقايفو يهدف التكوين الذي يقدمه التعليم العايل إىل حتسيني املعارف 

التعليم العايل يسهر يف جمال البحث على تطوير البحث العلمي  أنعلى  12كما تضمن املادة  امليدان املهين معني
 تثمينه يف كل التخصصات، حيث يضمن العالقة الضرورية بني نشاطات التعليم ونشاطات البحثو  التكنولوجيو 

وهذا من أجل تعزيز الطاقات العلمية الوطنية باالشرتاك مع ( 18املادة )لتكوين البحث  ومينح الوسائل الالزمة
 (.14 املادة) املختلفة  الدولية اليت يوطد معها عالقات التعاونو هليئات الوطنية ا

واملهين  على أن الدولة تضع حتت تصرف املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي 20كما هتدف املادة 
ال خمصصة أمو و والثقايف إعتمادات التسيّي والتجهيز، كما ميكن هلا أن حتوز على موارد يف شكل هبات ووصايا 

 .عليها مراقبة مالية بعدية حول االجنازات اليت توصلت إليها تطبق كما. وأموال عمومية وخاصة إعانات خمتلفةو 
االجتماعية، إال أن و على الرغم من النتائج االجيابية اليت حققتها اإلصالحات يف دعم التنمية االقتصادية و 

التنظيمية و النقائص سواء من الناحية اهليكلية و ختالالت منظومة التعليم العايل بقيت متيزها مجلة من اال
 .للمؤسسات أو من الناحية البيداغوجية والعلمية للتكوين املقدم للطالب

جديد  إصالحشرعت منظومة التعليم العايل يف  1008انطالقا من عام  :إلى يومنا هذا -0001الفترة من  .1
  .يصطلح عليه نظام ل م د

العايل يتكون من ثالث  هو نظام للتعليم نظام ل م د: (ليسانس، ماستر، دكتوراه)مفهوم نظام ل م د  3.1
طبق بعد ذلك يف أوروبا يف و وهو نظام أجنلو سكسوين أثبت جناعته  ،(دكتوراه -ماسرت  -ليسانس)مستويات 
، تركيا، تونس، املغرب يا مث طبق مث مت تطبيقه يف الصني، الياباناسبانو  وأملانيايف كل من فرنسا  2224هناية سنة 

 :تتضمن هيكلة دراسته ثالث مراحل .اإلفريقيةوعدد معترب من الدول 
 وتتوج هذه  يتلقى فيها الطالب تكوينا ملدة ثالث سنوات يف شكل سداسيات،: المرحلة األولى

 .ليسانس أكادميي أو مهين ةاملرحلة باحلصول على شهاد
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 قد يكون ماسرت مهين أو و ( أربعة سداسيات)وينا ملدة سنتني اسرت تتضمن تكامل مرحلة: المرحلة الثانية
 1.أكادميي
 يتم التكوين ملدة ثالث سنوات أي ستة سداسيات من أجل مرحلة الدكتوراه:المرحلة الثالثة: 

 تعميق املعارف يف التخصص املطلوب . 
  2.العمل يف الفريقو تكوين بواسطة ومن أجل البحث العلمي 

اليت مرت ترجع أساسا إىل الضغط الكبّي الناجم و ونتيجة لالختالالت اليت تراكمت مع مرور السنني 
اجلامعة اجلزائرية تظهر غّي مؤاتية مع التطور اهلام الذي  مما جعل ،الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم العايل

أبرزت  حيثيف تقريرها النهائي  CNRS الرتبوي عليه فقد أبرزت اللجنة الوطنية لإلصالح النظامو عرفته البالد 
اليت كان من أهم و  .الواجب القيام هبا كذا التصحيحاتو الصعوبات اليت تعاين منها اجلامعة اجلزائرية و احملددات 

جديدة للتعليم العايل نظام ل م د  لذلك تبنت اجلزائر هيكلة ،عميق للتعليم العايلو حماورها تطبيق إصالح شامل 
وحتسني مردودها  وهذا بغية إدماج أحسن للجامعات مع اجملتمع 12/22/1008املؤرخ يف  08/272مبوجب مرسوم 

 .وقدرة أكرب على التكييف ومد تنظيم التعليم العايل باملرونة الالزمة اخلارجيو الداخلي 
استدعى ضرورة  االختالالت اليت مر هبا التعليم العايلكل  :(ل م د)أهداف إصالح التعليم العالي  0.1

 العلمية، البشرية ،هذا بوضع كل الوسائل البيداغوجيةو  هبا إخراج اجلامعة اجلزائرية من هذه األزمة اليت متر
مواكبة النظام الدويل للتعليم حيث يسعى هذا اإلصالح و اهليكلية اليت تسمح هلا بتلبية متطلبات اجملتمع و 

 :د لتحقيق مايلياجلدي
  تلبية متطلبات اجملتمعو ضمان تكوين ذو جودة.  
 هذا بتنمية كل التبادالت املمكنة بني و  االقتصاديو  االجتماعي حتقيق االنسجام الكامل مع احمليط

 . العامل احمليط هباو اجلامعة 
 تطوير ميكانيزمات التأهيل املستمر الذي يتماشى مع تطور املهن. 
 3.التكنولوجيةو العامل يف اجملاالت العلمية  االنفتاح على تطور 

                                       
، العدد 04جملة االقتصاد والتنمية البشرية، اجمللد   ،سبل توطيد وتدعيم عالقة مؤسسات التعليم العالي بمحيطها االقتصادي مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، حممد بن موسى 1

 .24: ص، 1027، 01
 .28:، ص1020، أكتوبر 08، جملة البحوث والدراسات العلمية، العدد في المنظور الجزائري( د.م.ل)فلسفة وأهداف نظام التعليم العالي حفيظ مليكة وأخرون،  2
: ، ص ص1024، 01، العدد 02، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية، اجمللد تطبيق نظام ل م د  كأساس لتحقيق الجودة في التعليم العالي بالجزائرياسية سليمة،   3

002-001. 



 7102-0991نفاق العام االجتماعي في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية لمؤشرات اإل: الفصل الثاني

 

 
311 

  مراكز البحوث تعزيز القيم الثقافية لرسالة اجلامعة  و خلق تبادل يف إطار التعاون الدويل بني اجلامعات
 .كوهنا أداة ملواكبة التطور

  1.واملشاركةسس تسيّي ترتكز على التشاور أترسيخ  
ستجابة ملا يعرفه التعليم ا احليوية يف خمتلف القطاعاتو صالح اليوم من املوضوعات اهلامة مسألة اإلتعد 

 واحلساسة للنم التعليم العايل كغّيه من القطاعاتو ، األصعدة ومستجدات على خمتلفالعامل من تغّيات 
من خالل االستثمار األمثل  التنميةو أكثر من جمرد فضاء للتعليم بل هو املفتاح الرمسي للرفاهية  وفه ،االقتصادي

االنفجار و حتديات العوملة و ويف كل مرحلة مبواجهة ضغوطات  وهلذا فاجلامعة اجلزائرية مطالبة يف املوارد البشرية
احمللية واخلصوصيات و التحوالت الدولية مع فلسفتها مبا يتوافق و براجمها و املعريف من خالل مراجعة أهدافها 

 .اجملتمعية
 في الجزائر للتعليم العالي النوعيو التطور الكمي مؤشرات : المطلب الثالث

معربا عن مستوى التنمية البشرية لذلك أولت السلطات إن توفر بلد على منظومة تعليمية نوعية يعد مؤشرا 
ختصص له موارد هامة للرفع  إذخاص هبذا القطاع من خالل تعبئة وسائل تنظيمية ومالية معتربة العمومية اهتماما 

وحيظى ( إطعام ،نقل)تدعيم اخلدمات املرافقة و املهنية و ساتذة وحتسني ظروفهم االجتماعية من مستوى تكوين األ
 .اجلانب البيداغوجي بعناية خاصة

 :تاليةسيتناول هذا املطلب مؤشرات التطور الكمي والنوعي للتعليم العايل يف اجلزائر من خالل العناصر ال
مؤشرات اجلهد و العايل من خالل إحصائيات التعليم  :ميزانية التعليم العالي وميزانية العامة للدولة -أوالا 

للدولة وذلك يف شكل نسب مئوية حمددة برقم  امليزانية العامةو التعليمي حتدد العالقة بني ميزانية التعليم العايل 
لكن هذا ال يعين و  ،تناقصها أو تباينها والسنوات املتعاقبة أوميكن مالحظة تزايد هذه النسب على مدار  ،معني

هناك زيادة حقيقية من الناحية الكمية املطلقة فيما  إمنا قد تكونو أن األموال املخصصة للتعليم العايل قد قلت 
اليت هلا داللة يف نوع  ينفق على التعليم العايل، وعليه متثل ميزانية التعليم العايل بالنسبة مليزانية العامة من املؤشرات

واجلدول  2.اجلهد الذي تبذله الدولة يف نشاطها التعليمي مقدرا يف صورة رقمية بالنسبة جلهود الدولة األخرى
 .ميزانية العامة للدولةو يوضح تطور ميزانية التعليم العايل التايل 

                                       
، جملة األداب والعلوم االجتماعية، اجمللد  -سطيف -، دراسة ميدانية جلامعة فرحات عباس إصالح التعليم العالي الراهن ل م د ومشكالت الجامعة الجزائريةزرقان ليلي،  1

 .04: ، ص1021، 01، العدد 02
 .242: ص ،1004 ، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان،في اقتصاديات التعليمعبد اهلل الزاهي الرشدان،  2



 7102-0991نفاق العام االجتماعي في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية لمؤشرات اإل: الفصل الثاني

 

 
311 

 ةتطور ميزانية التعليم العالي وميزانية العام: (01-00)رقم جدول  

 .2017-2222قوانني املالية سنة  إعداد الطالبة باالعتماد على من :المصدر

الزيادة في نسبة 
 (%) ميزانية القطاع

 حصة ميزانية التعليم العالي
 من ميزانية العامة( %)

 ميزانية التعليم العالي (دج)ميزانية الدولة 
 (دج)

 واتالسن

- 5.49% 224520050005000 6.500.000.000 1991 

39.34% 4.44% 102520050005000 9.063.804.000 1992 

-61.46% 1.14% 202520051025000 3.492.374.000 1993 

21.08% 1.30% 212517154775000 4.228.842.000 1994 

299% 3.85% 827527052725000 16.877.192.000 1995 

15.89% 3.57% 087500050005000 19.559.000.000 1996 

-1.89% 2.99% 480540050005000 19.188.104.000 1997 

26.67% 3.14% 772571254005000 24.306.558.000 1998 

43.40% 4.26% 427542157205000 34.857.516.000 1999 

10.68% 3.99% 240521452485000 38.580.667.000 2000 

12.98% 5.21% 836.294.176.000 43.591.873.000 2001 

34,8% 5.59% 1.050.166.167.000 58.743.195.000 2002 

8,1% 5.78% 1.097.385.900.000 63.494.661.000 2003 

4,7% 5.54% 1.200.000.000.000 66.497.092.000 2004 

17,9% 6.53% 1.200.000.000.000 78.381.380.000 2005 

8,9% 6.64% 1.283.446.977.000 85.319.925.000 2006 

12,2% 6.07% 1.574.943.361.000 95.689.309.000 2007 

23,6% 5.86% 2.017.969.196.000 118.306.406.000 2008 

30,7% 5.96% 2.593.741.485.000 154.632.798.000 2009 

12,2% 6.11% 2.837.999.823.000 173.483.802.000 2010 

22,7% 4522% 25828520454285000 121542050405000 0033 

30,2% 6.01% 4.608.250.475.000 277.173.918.000 2012 

-4,5% 6.10% 4.335.614.484.000 264.582.513.000 2013 

2,3% 5.74% 4.714.452.366.000 270.742.002.000 2014 

10,9% 6.04% 4.972.278.494.000 300.333.642.000 2015 

3,9% 6.49% 85407522150005000 221528052245000 0031 

-0,4% 6.76% 85022548252425000 220572254125000 0032 
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عتمادات الحظ من خالل اجلدول عند مقارنة ميزانية التعليم العايل مبيزانية الدولة ارتفاع يف حجم االي
تباع اجلزائر ال هذا راجعو  1027إىل غاية  1002 البحث العلمي منذ سنةو املالية املخصصة لقطاع التعليم العايل 

قدرت  1000ففي سنة  أسعار النفط،احلاصل يف رتفاع البسبب اسياسة إنفاقية توسعية نتيجة الرتفاع اإليرادات 
من امليزانية التسيّيية للدولة وتواصل هذا االرتفاع ليصل  %02522يعادل  أي ما دج 24040447000ـاالعتمادات ب

 .من امليزانية التسيّيية للدولة  %29.93نسبة بدج أي  40222210000ـب 1004سنة 
تبعه  قتصاد العاملي بسبب األزمة العاملية وماعلى الرغم من الظروف الصعبة اليت ميزت اإلو  1004يف سنة و 

سنة  يف هنفسالشيء  و، وه%00544الحظ اخنفاض طفيف يف حصة التعليم العايل ليصل يمن نقص اإليرادات 
  1027ويف سنة . إىل أن السلطات املالية على موقفها املايل التوسعي استمرت يف دعم قطاع التعليم العايل 1028

  5% 04574 يعادل دج أي ما 220722412000 ـقدرت االعتمادات املالية ب
 عرف قطاع التعليم العايل زيادة مستمرة يف نفقات املخصصة له 1000وعليه ميكن القول انه منذ سنة 

التنظيمية و وهذا ملواكبة التغّيات السريعة احلاصلة يف العامل حيث تعمل احلكومة على تطوير اإلمكانيات اهليكلية 
يؤكد  هو ماو البحث و وتدعيمه بالتكوين  تعزيز دوره باعتباره دعامة لالبتكارو البحث العلمي و لقطاع التعليم العايل 

 .العايلجهود الدولة املبذولة يف تطوير قطاع التعليم 
 نتيجةارتفاع عدد الطلبة املسجلني باجلامعة و املرتبات و الرفع من األجور  كذلك يرجع سبب هذه الزيادة إىل
يؤدي إىل ارتفاع يف النفقات  ارتفاع عدد الطلبة املقيمني وهو ماو الرتفاع معدالت النجاح يف البكالوريا، 

فهذه  .إعادة تقييم املنحة اجلامعيةو أنشطة البحث العلمي و كذا زيادة عدد املخابر و املخصصة للخدمات اجلامعية 
 .الدولة يف متويل التعليم العايل الزيادة تؤكد مقدار تدخل

على املصادر العمومية لتمويل نفقاهتا املتزايدة  عليه ميكن القول أن قطاع التعليم أو اجلامعة بصفة خاصة تعتمدو 
على أهنا مؤسسة  00-22صنف قانونيا ضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل هذا باعتبارها من املرافق العمومية حيث تو 

ثقايف فهي تدار من قبل الدولة وال وجود للقطاع اخلاص فيها، باعتبار أن التعليم العايل يف و عمومية ذات طابع علمي 
لذا . منفتحا على العاملو ئرية علمي وعصري مرتبط باملخططات التنموية للدولة اجلزاو دميقراطي و وطين و اجلزائر جماين 

هذا بسبب و القطاع العام من أجل توفّي متويل للتعليم العايل و يتوجب فتح اجملال أمام القطاع اخلاص للنهوض جنبا جلنب 
قتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات فهو اقتصاد ريعي بامتياز ويتأثر بأسعار احملروقات، وكذا يف ظل احنسار املوارد تبعية اإل
تطوير و  اإلنفاقمتويل التعليم العايل برتشيد  هو ما يتطلب ضرورة العمل على إحداث إصالحات يف طرائقو املالية 

 .تكاليف التعليم العايل تشريعات املتعلقة مبسامهة اجملتمع يف حتمل جزء من
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 :حسب المصالحالتعليم العالي  تطور نفقات .3
 0032-0000تطور نفقات التعليم العالي حسب المصالح خالل الفترة (: 01-00) جدول رقم

 اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي السنوات
 دج

المصالح المركزية للمديرية العامة للبحث العلمي والتطور 
 التكنولوجي

0000 04578252205000  -

0001 42582854425000  -

0001 44582750215000  -

0001 74524252405000  -

0001 40522252105000  -

0002 20544252025000  -

0002 224520458045000  -

0009 208508854245000 4752005000 

0030 272524151015000 20254005000 

0033 121542257225000 22054085000 

0030 174521157725000 22452225000 

0031 148528250205000 12258125000 

0031 170502850425000 10752225000 

0031 200521452275000 10751805000 

0031 222528154405000 10252245000 

0032 220540250105000 22054085000 

 10275-1001أعداد خمتلفة للسنوات  اجلرائد الرمسية على باالعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر

على التعليم العايل يبني استحواذ قطاع التعليم على قسم كبّي من االعتمادات العام  اإلنفاقإن حتليل حقل 
احتياجات اهلياكل القاعدية هلذا القطاع مبختلف أنواعها وذلك من أجل تلبية  1027-1000طيلة الفرتة من 

إىل  1000تماد من سنة د استحوذت على كل االعق لوزارة التعليم العايل حيث أن املصاحل املركزيةاختصاصها، و 
 النظر يف نفقات التسيّي وذلك من خالل توزيع هذه االعتمادات إعادةمت  1002مث ابتداء من سنة  1004غاية 

فقد خصص هلا نسب ضئيلة ال تتعدى  تطور التكنولوجيالو بحث العلمي لعلى املصاحل املركزية للمديرية العامة ل
من أجل تلبية احتياجات اهلياكل القاعدية هلذا  %20التعليم العايل فقد خصص هلا أما املصاحل املركزية للوزارة  0%

هنا يتم طرح السؤال ما هي األسباب اليت أدت إىل زيادة حجم اإلنفاق على التعليم العايل على املصاحل و  القطاع
 10275-1000املركزية بنسب كبّية خالل الفرتة 

لإلجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة تطور اإلنفاق العام على التعليم العايل حسب املصاحل املركزية 
 .1027-1000خالل الفرتة 
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لقد شهدت املصاحل املركزية زيادة معتربة يف حجم االعتمادات  :المصالح المركزية لوزارة التعليم العالي 3.3
 1027هذه الزيادة يف سنة فقد بلغت  1027-1000املالية املخصصة هلا طيلة الفرتة املمتدة 

 :التاليةإىل العوامل يعود سبب هذه الزيادة و  %22أي بنسبة  1،دج 220540250105000ـب
 2: يلي ارتفاع نفقات املوظفني يفسر مبا: نفقات الموظفين 

  ـب 1024دج لتصل سنة 2150005000 ـب 1000دفع رواتب املوظفني حيث قيمتها سنة 
 .%242520أي بزيادة حوايل دج 18050005000

  دج2750005000 ـب 1027اإلجتماعي حيث وصلت سنةارتفاع اشرتاكات االجتماعية للضمان. 
  1000دج سنة 7052285000ارتفاع التعويضات واملنح املختلفة من

دج سنة 14050005000إىل  3
 .رفع املنح املختلفة للتعليم العايل كمنحة املردوديةو  %184524ي بزيادة قدرها أ 1027
 دج سنة 250005000إىل  1000دج سنة 4245000من  (العملحوادث  ريوع) ارتفاع املعاشات

 .%184أي بزيادة قدرها  1027
 دج ســـنة 21452245000إىل  1000دج ســـنة 8251245000 فـــاع قيمـــة الضـــمان االجتمـــاعي مـــنرتا

1024. 
  1027  دج ســنة2851145000إىل  1000سـنة  252045000املسـامهة يف اخلـدمات االجتماعيـة مـن 

 .1024دج سنة 2258725000و
  األثاث حيث و املخصصة لألدوات النفقات يقسم هذا البند : تسيير المصالحو زيادة نفقات األدوات

دج سنة 852015000بعدما كانت  1020دج سنة  750825000و دج050005000 بـ 1027وصلت سنة 
1001

4. 
  ـــــــتو  1027دج ســـــــنة 2050005000إىل    1001دج ســـــــنة 450005000اللـــــــوازم ارتفعـــــــت مـــــــن  كان

 .1024دج سنة 8051205000
 1027دج سنة 0250005000دج إىل 1252775000من ارتفعت  :التكاليف امللحقة. 

                                       
 .220: ، ص1027فيفري 02لـاملوافق  2824مجادى األول عام  21، املؤرخة يف 08، السنة 04، العدد الجريدة الرسمية1
 .228: ، ص1024فيفري  28املوافق لـ  2827مجادى االول  عام  00، املؤرخة يف 02، السنة 04، العدد  الجريدة الرسمية 2
 .284: ، ص1000جانفي 20املوافق لـ  2810ذو احلجة  عام  10، املؤرخة يف 81، السنة 02، العدد  الجريدة الرسمية 3
 .227: ، ص1001جانفي  20لـاملوافق  2811، املؤرخة يف اول ذو  القعدة عام 22،  السنة 02العدد  الجريدة الرسمية، 4
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 ارتفـــــاع كـــــذلك  .1027دج ســـــنة 922.222إىل  1000ســـــنة  دج8405000ارتفعـــــت مـــــن  األلبســـــة
 .حظّية السيارات، اإلجيارو  نفقات القضائية

 دج بعدما كانت 2250005000 ـب 1027حيث بلغت سنة : زيادة النفقات المخصصة ألشغال الصيانة
 .اين ذات االستعمال اإلداريموجهة لصيانة العادية للمبهذه النفقات . 1000دج سنة 450225000

 هي النفقات تضمن بند النفقات املخصصة لألبواب التالية: إعانات التسيير: 
 1027دج ســـنة 2025277500050000ارتفعـــت إىل  :إعانـــات الـــديوان الـــوطين للخـــدمات اجلامعيـــة 

 10005ة دج سن245700500050000بعدما كانت 
 بعـــــــــــــــــدما كانـــــــــــــــــت  1027دج ســـــــــــــــــنة 242500050005000بلغـــــــــــــــــت : إعانـــــــــــــــــات للجامعـــــــــــــــــات

 .1000دج سنة 22572450005000
 بعـــــــــــــدما كانـــــــــــــت  1027دج ســـــــــــــنة 4520050005000بلغـــــــــــــت : إعانـــــــــــــات للمراكـــــــــــــز اجلامعيـــــــــــــة

 .1000دج سنة 4.922.222.222
 كانــــــــــــت بعــــــــــــدما   1027دج ســــــــــــنة 20500050005000بلغــــــــــــت :إعانــــــــــــات للمــــــــــــدارس الكــــــــــــربى

 .دج2544250005000
إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير و  كذلك يضمن إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث اجلامعي؛

 1022يناير  44املؤرخ يف  40-22رقم  التنفيذيومبوجب املرسوم  1022كما أضيف منذ سنة  البحث الصحي؛
وإعانات للوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم  واإلنسانية إعانات للوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم االجتماعية

إعانة جلامعة و احلياة و املوضوعاتية للبحث يف علوم الطبيعة إعانات للوكالة و التغذية و البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة 
 .التكوين املتواصل
 ة االعتمادات زيادة حجم النفقات ميكن تفسّيها أيضا بزياد :التربوي والثقافي زيادة نفقات النشاط

الرتبوية حيث تعميم النشاطات و تشجيعات اجلمعيات الطالبية و مبصاريف التكوين املخصصة للتكفل 
دج 11450005000 و 1024دج سنة 22154005000سنة  وصلت قيمة االعتمادات املخصصة هلذا البند يف

 .1000دج سنة 1454005000بعدما كانت  1027سنة 
 موجهة بصفة حصرية إىل مراكز البحث حيث قدرت هذه الزيادة كانت  :نفقات النشاط االقتصادي

ويضم هذا البند عدة  1000دج سنة 2504158225000بعدما كانت  1024دج سنة 0582250745000 ـب
مركز تنمية التكنولوجيا  لبيوتكنولوجيا،االبحث يف مركز ، مراكز منها مركز تطوير الطاقات املتجددة
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التقين، مركز و ، مركز البحث يف اإلعالم العلمي مركز البحث يف تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، املتقدمة
 إخل....احلضارةو البحث يف العلوم اإلسالمية 

 حيتوي هذا البند على النفقات التالية :النفقات األخرى: 
  امللتقياتو املؤمترات. 
 مصاريف إجناز وطباعة الشهادات اجلامعية. 
  اللجنة الوطنية لتقييم املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين مصاريف سّي

 .واملؤسسات األخرى للتعليم العايل
 املسامهة يف برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العايل والبحث العلمي. 

 10005دج سنة 1050445000 ـمقارنة ب 1024سنة  دج 24152005000 ـوقد قدرت هذه النفقات ب
 :المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 0.3

إىل زيادة اإلنفاق على املصاحل املركزية ملديرية البحث يرجع أيضا زيادة حجم اإلنفاق على التعليم العايل 
 :إىل من النفقات ويرجع ذلك %00العلمي والتطوير التكنولوجي اليت تستحوذ على 

 مرتبات موظفني املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 
 أدوات تسيّي مصاحل املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 
 أشغال الصيانة املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 
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 عبر المصالح المركزية العالي نفقات التعليم توزيع(: 01-00)جدول رقم 
مليون دج :الوحدة  

رواتب  السنوات
 الموظفين

المعاشات 
والمنح 
 الموظفين

التكاليف 
 االجتماعية

األدوات 
وتسيير 
 المصالح

أشغال 
 الصيانة

النشاط  إعانات التسيير
التربوي 
 والثقافي

النشاط 
 االقتصادي

النفقات 
 المختلفة

0000 332.200 100 11.112 11.031 1.313 10.012.311 01.200 1.111.211 39.101 

0001 300.100 111 12.110 11.101 1.122 11.101.090 01.200 1.109.922 02.391 

0001 311.100 111 11.002 11.912 1.901 11.319.100 01.200 3.000.191 01.123. 

0001 323.113 111 10.019 20.111 1.139 21.912.200 02.200 3.010.191 01.011 

2006 321.100 100 13.000 21.201 2.000 21.901.000 09.000 3.010.103 00.011 

0002 002.121 111 12.100 301.109 30.000 330.232.131 100.100 3.939.113 0.112.000 

0009 091.000 200 20.100 331.111 31.000 312.111.010 103.100 0.102.013 0.120.000. 

0030 102.130 200 20.002 300.011 31.000 312.090.111 103.100 0.100.013 0.110.000 

0033 112.191 200 312.121 301.131 31.210 002.321.321 133.100 1.391.201 02.100 

0030 131.210 3.000 309.911 312.931 31.112 020.119.200 133.100 1.130.901. 102.900 

0031 121.000 3.000 301.111 339.102 31.112 012.212.031 130.100 1.001.221 102.100 

0031 113.211 3.000 321.113 311.211 00.000 011.112.221 130.100 1.332.011 110.100 

0031 100.100 3.000 321.101 323.111 00.000 090.292.000 130.100 1.121.901 110.100 

0031 111.001 3.000 311.021 310.122 32.000 101.032.122 130.100 1.133.122 110.300 

0032 102.000 910 310.922 302.102 31.000 101.319.000 002.100 1.121.000 01.000 

 10275-1001من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلرائد الرمسية أعداد خمتلفة للسنوات : المصدر

اإلمجايل  تعرب العالقة بني الناتج احمللي :قطاع التعليم العاليلالمحلي اإلجمالي مخصصات الناتج  -ثانياا 
االجتماعية، حيث تؤكد األحباث و عالقته بالتنمية االقتصادية و ميزانية التعليم العايل على اجلهد التعليمي املبذول و 

متثل ميزانية التعليم العايل بالنسبة حيث  .على ضرورة زيادة نسبة ما ختصصه من الناتج احمللي اإلمجايل للتعليم
دخار يف املستقبل للناتج احمللي اإلمجايل ما ميكن ادخاره من جانب اجملتمع لفرتة زمنية معينة حبيث يستعني هبذا اإل

القريب أو البعيد، كما أنه ميثل أيضا ما ميكن أن يستثمره اجملتمع يف جانب املشروعات البعيدة املدى، كما ميثل 
 .1املنافع االستهالكية املتصلة بالرفاهية االجتماعيةو جانبا من اخلدمات 

قرارا استثماريا املعرفة و املعلومات  والسيما يف جمتمعاتكما تعترب نسبة املوارد املالية املخصصة للتعليم 
مؤشرا على االستثمارات املالية اجملتمع، تعترب حصة نفقات التعليم بالنسبة للناتج احمللي و األعمال و أساسيا لألفراد 

                                       
 .248: ص ،مرجع سبق ذكرهعبد اهلل زاهي الرشدان،  1
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عن طريق فقياس األمهية اليت يوليها اجملتمع للتعليم يف سياسة اإلنفاق على التعليم  1للدولة يف جمال التعليم،
 .اإلمجايلالناتج احمللي حساب نسبة اإلنفاق العام على التعليم إىل 

 نسبة ميزانية التعليم العالي من الناتج المحلي اإلجمالي (:02-00)رقم  جدول
 .%مليار دج، دج، : الوحدة

 المحلي اإلجماليالناتج  واتالسن
 دج 

 ميزانية التعليم العالي
 مليار دج

العالي من نسبة ميزانية التعليم 
 (%)الناتج المحلي االجمالي

2000 4123500000 38580667 0,94 

2001 4260800000 43591873 1,02 

2002 4537700000 58743195 1,29 

2003 5264200000 63494661 1,21 

2004 6150400000 66497092 1,08 

2005 7563600000 78381380 1,04 

2006 8514800000 85319925 1,00 

2007 9366600000 95689309 1,02 

2008 11090000000 118306406 1,07 

2009 10034300000 154632798 1,54 

2010 12049600000 173483802 1,44 

2011 14526600000 212830565 1,47 

2012 16115400000 277173918 1,72 

2013 16647600000 264582513 1,59 

2014 17228600000 270742002 1,57 

2015 16702100000 300333642 1,80 

2016 17406700000 312145998 1,79 

2017 18906600000 310791629 1,64 

 .1027-1000باالعتماد على تقارير الديوان الوطين لإلحصائيات وتقارير بنك اجلزائر  الباحثةمن إعداد  : المصدر

هذه الزيادة  من الناتج احمللي اإلمجايل لكن زيادة يف نسبة ميزانية التعليم العايل الحظ من خالل اجلدولي
لكن يف و البحث العلمي، و إزالة العوائق أمام تطور التعليم العايل و هي ضرورية لتطوير العنصر البشري و غّي كافية 

تصاد اجلزائري من التبعية املطلقة من خلروج االق غّي كافيةو هذه نسبة ضعيفة  املقابل خرباء البنك الدويل يعتربون

                                       
1
http : //www.bfs.admin.ch/bfs/fr.home/statistique/themes-transveraux/mesure-bien-etre/indicateurs/depense 

publiques education.htm .  



 7102-0991نفاق العام االجتماعي في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية لمؤشرات اإل: الفصل الثاني

 

 
310 

لكن يبقى .اعتبار أن رأمسال ضروري لتنمية املوارد البشريةو نسبة ال تستجيب للمعايّي الدولية  %02هي و احملروقات 
 .العامل البشري من أهم العوامل لتطوير البحث العلمي

يف  ناتج احمللي يف أكثر بلدان تطوراعلى التعليم العايل كنسب مئوية من ال اإلنفاقلإلشارة فإن معدالت و 
 .يف السويد %0250ودامنارك % 0254ويف ماليزيا  % 0154جمال التعليم تبلغ 

 0031يبين توزيع ميزانية التسيير بالنسب حسب نمط المؤسسات الجامعية لسنة  :(01-00)شكل رقم 

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 وذحجامعة تست 00 ـب 1024اجلامعات اجلزائرية واملقدر عددها سنة  أنالحظ يمن خالل حتليل الشكل 
مليار دج،  222528052245000ـب 1024املقدرة سنة و لتعليم العايل ا لقطاع التسّيية ةامليزاني من% 4454 على

مث يف  ،%0757 ـب (لوطنية، املدارس العليا لألساتذةاملدارس العليا ا)ارس خارج اجلامعات الثانية املد تاليها يف املرتبةو 
يف و من امليزانية  %0154ي عرب الرتاب الوطين بنسبة عاملركز اجلام 22ـاملقدر عددها بو املرتبة الثالثة املراكز اجلامعية 

 5.%057 ـاألخّي جامعة التكوين املتواصل ب
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مؤسسات التعليم لطالب في إطار ميزانية التسيير ليبين تطور التخصيص السنوي ل :(01-00)رقم  شكل
 .العالي

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

قدار املالحظ ارتفاع يف يحيث  1028-1000 يبني لنا الشكل امليزانية املخصصة لطالب خالل الفرتة من
حيث قدرت  1022دج، واستمرت الزيادة إىل غاية سنة  045280 ـب 1000حيث قدر سنة  لطالب املخصص
لتصل إىل  1022-1021خالل سنيت مث اخنفضت  ،%22542دج أي بزيادة قدرها  2775840 ـامليزانية ب
 .دج 2445224 ـحيث قدرت امليزانية املخصصة للطالب ب 1028رتفاع سنة مث تعود لإلدج، 2025248
إىل  1000يف األخّي ميكن القول أن هناك تطور ملحوظ يف مقدار املخصص للطالب طول الفرتة من و 

 10285غاية 

 .0031إلى  0001المسجلين في الليسانس من  إحصائيات الطلبة :(01-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 
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الطلبة املسجلني يف مرحلة الليسانس حيث قدر  مستمر يف عددالحظ من خالل الشكل السابق ارتفاع ي
رتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي استمر هذا اإلو طالب  7202 ـب 1000/1008خالل املوسم اجلامعي 

 .وهذا راجع الرتفاع معدالت النجاح يف البكالوريا ،طالب 740212 ـب 1028/1020

 .0031إلى  0002إحصائية الطلبة المسجلين في الماستر من : (02-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

يف عدد الطلبة املسجلني يف شهادة يف مرحلة املاسرت حيث قدر العدد  يبني لنا الشكل السابق ارتفاع
رتفاع ليصل عدد الطلبة املسجلني يف مرحلة واستمر هذا اإل طالب 2181 ـب 1007/1004 خالل املوسم اجلامعي

وهده الزيادة رافقت زيادة عدد الطلبة املسجلني  طالب 147082إىل  1028/1020املاسرت خالل املوسم اجلامعي 
 .يف مرحلة الليسانس
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 .0031إلى  0009من ( ل م د) إحصائية الطلبة المسجلين في دكتوراه: (02-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 ـب 1002/1020عدد الطلبة املسجلني يف دكتوراه ل م د حيث قدر خالل املوسم  السابقالشكل لنا يبني 
أي بزيادة . طالب دكتوراه 22071إىل  1028/1020رتفاع ليصل خالل املوسم واستمر هذا اإل طالب دكتوراه 172

 .مرة 44قدرها 
مقارنة بعدد الطلبة املسجلني يف بداية العام  %21رتفع عدد الطلبة بنسبة ا 1024/1027أما يف سنة و 
 40000والثاين و الطور األول  يف 2822000طالب منها  2412000حيث سجل القطاع  1020/1024 الدراسي

 1.يف جامعة التعليم املستمر 00000ويف طور الثالث 
 

                                       
1
http://www.algerie360.com/enseignement_superieureplus_dun_million_et_demi_detudiants_s_ont_attendus_po

ur_larentree/ 

http://www.algerie360.com/enseignement_superieureplus_dun_million_et_demi_detudiants_s_ont_attendus_pour_larentree/
http://www.algerie360.com/enseignement_superieureplus_dun_million_et_demi_detudiants_s_ont_attendus_pour_larentree/
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 .0031-0002إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس من  :(09-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 ـب 1007/1004املوسم اجلامعي على شهادة الليسانس حيث قدر خالل عدد الطلبة احلاصلني  الشكليبني 
 272008ـب 1028/1020واستمر هذا االرتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي  متحصل على الشهادة ليسانس 2040

 .متحصل على شهادة ليسانس

 .0031-0009إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من  :(30-00)رقم شكل 

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 ـب 1002/1020شهادة املاسرت حيث قدر خالل املوسم اجلامعي عدد الطلبة احلاصلني على  يبني الشكل
 04412ـب 1028/1020واستمر هذا االرتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي  املاسرتمتحصل على الشهادة  1271

 .متحصل على شهادة املاسرت
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 0031إلى  0030إحصائيات أطروحات دكتوراه ل م د التي نوقشت من : (33-00) شكل رقم

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

على  متحصلني 04 ـب 1021عدد الطلبة احلاصلني على شهادة دكتوراه ل م د حيث قدر سنة  يبني الشكل
 481 ـب 1028وقفز هذا االرتفاع إىل سنة  ة خترج أول دفعة دكتوراه ل م دفرت  باعتبارها شهادة دكتوراه ل م د

 .دكتور 400بتخرج  1020ارتفاع شديد سنة  ذلك متحصل على دكتوراه ل م د، لّيتفع بعد

 0031إلى  0001التقني من و تطور معدل التأطير اإلداري  :(30-00)شكل رقم 

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

التقين حيث كان هذا املعدل ثابت خالل الفرتة املمتدة من و يبني الشكل معدل تطور التأطّي اإلداري 
 10خالل املومسني املواليني إىل  مث ينخفض 22عند املستوى  1004/1007امعي إىل غاية املوسم اجل 1008/1000

 .10 معدل عند 1022/1028ية املوسم اجلامعي خنفاض إىل غايستمر هذا اإلو 
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 0031إلى  0001تطور معدل التأطير البيداغوجي من : (31-00)شكل رقم 

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

مث  12معدل  1008/1000يبني الشكل السابق معدالت التأطّي البيداغوجي حيث بلغ خالل املوسم 
 .1022/1028يف املوسم  11تدرجييا ليصل إىل  اخنفض بعد ذلك

 .0031-0002إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس من  :(31-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 ـب 1007/1004عدد الطلبة احلاصلني على شهادة الليسانس حيث قدر خالل املوسم اجلامعي  يبني الشكل
 بـ 1028/1020رتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي استمر هذا اإلو متحصل على الشهادة ليسانس  2040

 .متحصل على شهادة ليسانس 272008
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 .0031-0009إحصائيات الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من  :(31-00)رقم  شكل

 
Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 

 ـب 1002/1020يبني الشكل عدد الطلبة احلاصلني على شهادة املاسرت حيث قدر خالل املوسم اجلامعي 
 04412 بـ 1028/1020رتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي استمر هذا اإلو متحصل على الشهادة املاسرت،  1271

 .متحصل على شهادة املاسرت
 0031إلى  0030م د التي نوقشت من  دكتوراه لإحصائيات أطروحات : (31-00)رقم  شكل

Source: http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate.mesrs 
 04 ـب 1021عدد الطلبة احلاصلني على شهادة دكتوراه ل م د حيث قدر سنة  يبني الشكل السابق

متحصلني على شهادة دكتوراه ل م د باعتبارها فرتة خترج أول دفعة دكتوراه ل م د، وقفز هذا االرتفاع إىل سنة 
 .دكتور 400بتخرج  1020ارتفاع شديد سنة  بعد ذلكمتحصل على دكتوراه ل م د، لّيتفع  124 ـب 1028
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 تفتحه على محيطهو التعليم العالي  تحسين أداءجهود  -ثالثاا 
إىل غاية  1000على غرار باقي القطاعات احلكومية فقد استفاد التعليم العايل، من جهد كبّي منذ سنة 

 1:اليوم السيما من خالل
  مليون  0254إىل أكثر من  1000سنة  0005000تضاعف الفئة الطالبية ثالث مرات حيث انتقلت من

 .1027سنة  الدخول اجلامعيطالب مع 
  مؤسسة 204تضاعف عدد مؤسسات التعليم العايل إذ يبلغ اليوم. 
  1027أستاذ سنة  705000إىل حوايل  1000أستاذ سنة  245000انتقال تعداد األساتذة اجلامعيني من قرابة. 
  ؛1027مليون سنة  0250إىل حنو  1000مقعد سنة  8005000ارتفاع عدد املقاعد البيداغوجية من قرابة 
 سرير سنة  7005000إىل أكثر من  1000سرير سنة  1005000اإليواء اجلامعية من أقل من  ارتفاع قدرات

1027. 
على أساس هذه املكتسبات اهلامة تواصل احلكومة حتسني أداءات منظومة التعليم العايل لضمان و 

 أكثر فأكثرأن تنفتح  االجتماعية للبالد، كما يتعني على هذه املنظومةو مسامهتها الفعالة يف التنمية االقتصادية 
ومن شأن اجلهود اليت ستبذل يف هذا اجملال أن نسمح بتعزيز إصالح منظومة التعليم . الدويلو على حميطها الوطين 

 .التكفل بتطور تعداد الطلبة من خالل حتسني استغالل الشبكة اجلامعيةو التكوين العايل و 
 :- تعمل احلكومة على: فيما يخص التكوين العالي .3

  تقليص مدة الدراسةو حتسني نسبة النجاح. 
 رفع نسبة التأطّي من صف املاجستّي. 
  والتقنيات التطبيقيةإنشاء معاهد للعلوم. 
  استحداث مسابقة وطنية لإلقامةو املسابقات اإلستشفائية اجلامعية و موائمة التكوين يف الطب. 

 :بالعمل على علق خصوصا،فإن األمر سيت: المتابعة البيداغوجيةو فيما يخص نظام التوجيه  .0
  التوجيهات خاللحتسني نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا. 
 مراجعة نظام الولوج إىل الطور الثاين يف املدارس العليا. 
 حتسني نظام معاجلة معادالت الشهادات األجنبية. 
  مراقبة املؤسسات اخلاصة للتكوين العايلو حتسني نظام متابعة. 

                                       
  www.premier-minister.gov.dz  :متوفر على املوقع ،1027 ،بوابة الوزارة األوىلالسياسات العامة، كومة، خمطط عمل احل1
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  :تسهر احلكومة خصوصا على: انفتاح الجامعة على محيطها الدولي فيما يخص .1
  استكماهلا مبا يتوافق مع التطورات و مواصلة برنامج إقامة أساتذة جامعيني يف اخلارج لتحسني معارفهم

 .العلمية يف العامل
   ل متويل التوثيق لباقي اجلامعات عرب العامل بفضو  إىل شبكات اإلعالم كل اجلامعاترفع قدرات نفاذ

 .اشرتاكات الضرورية
  جامعات البلدان األخرى، يف إطار برامج التعاون الدويلو التبادل بني اجلامعات الوطنية و تطوير برامج التوأمة. 

 :تعمل احلكومة خصوصا على :فيما يخص ظروف معيشة الطلبة .1
  النقلو اإلطعام و حتسني ظروف معيشة الطلبة يف جمال اإليواء. 
  احلايل للخدمات اجلامعيةترشيد التسيّي. 
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والعمل والضمان  على قطاع السكن اإلنفاقالتحويالت االجتماعية و  :الثالثالمبحث 
 في الجزائر االجتماعي

سيتم من خالل هذا املبحث دراسة اجلوانب املتعلقة مبا يعرف بالتحويالت االجتماعية يف اجلزائر والدور 
 إنفاق، مع التطرق حلجم إىل تطورها يف اجلزائر وهيكلها إضافةالذي حتظى به يف دوران عجلة االقتصاد، هذا 

 .اجلزائر على قطاع السكن وما حييط به

 تحويالت االجتماعية في الجزائرتطور حجم ال: المطلب األول
احلماية االجتماعية بأمهية كبّية حيث متكنت و تعترب اجلزائر من أوىل الدول اليت حيظى فيها جمال الدعم 

اجلزائر من حتقيق تقدم يف هذا اجملال على الرغم من االنتقادات املتعددة اليت وجهت لسياستها يف اجملال 
الدولة سياساهتا يف التنمية االجتماعية مما مسح بتحسني ظروف املعيشة االجتماعي فمنذ التسعينات كثفت 

 االستهالك تعزز ال التحوالت االجتماعية أن ترى رةاملعاص للدولة احلديثة فالتوجهات 1لسكان بشكل عام،
 من مبزيد يتمتعون أفراد تكوين تستهدف نطاق أوسع عملية اجتماعية يف استثمار هي بل فحسب، االجتماعي

 ترتبط التماسك االجتماعي، ودعامة االقتصادية اإلنتاجية مصدر هم وهؤالء ،اإلنتاجية املهارات والقدرات
 يف هلا مقابل أي املستفيدون يدفع أن دون الدولة طرف من املمولة االجتماعية باألنشطة االجتماعية التحويالت

 بتحقيق العمليات تسمح االجتماعية التحويالت فإن .املالية لوزارة رزنامة وحسب خدمات، أو سلع صورة
 2:التالية

 العجزة، اإلرهاب، ضحايا املرضى املزمنني، الفقراء، املعوقني،)اهلشة، الفئات مع والتضامن املساعدة 
 املستوى على يكون التكفل وهنا ،(إخل...التقاعد ريوع أو البسيطة من املنح املستفيدين اجملاهدين، قدماء
 املتخصصة املؤسسات مستوى على خدمات تقدمي أو اإليواء أو املايل. 
 (إخل...اخلدمات واإلطعام، املدرسي والنقل اإليواء التمدرس، منح) الرتبية. 
 (إخل…الصحي القطاع تسيّي تكاليف تغطية املزمنة، األمراض) لصحةا. 
  (الشغل خبلق مناصب اخلاصة اإلجراءات التكوين، املؤقت، التشغيل أنظمة)العمل. 

                                       
1
 Kamel belguebli ahmed zakane, Evolution de la pauvrete et des ingalites en algerie,importance des transferts 

sociaux, revue d’economie  et de statistique Appliqée, volume 17 number 1 june2020, p :168. 
، 1027، 01، العدد 20، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، اجمللد واقع السياسة االجتماعية في الجزائر وسبل معالجتها للمسألة االجتماعيةبلقامسي نويصر،كرمية حايت،  2

 .202:ص
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 السكن. 
 (..ودقيق، عجائن حليب،)االستهالك  وأسعار الغذائية واملنتجات الزراعي القطاع دعم. 
 الطبيعي الغاز وتوزيع الريفية الكهرباء. 
 الضريبية االعفاءات. 

 0032-3991تطور حجم التحويالت االجتماعية في الجزائر خالل الفترة  :(02-00) جدول رقم
 .مليار دج :الوحدة

 السنوات 3991 3991 3991 3991 3992 3992 3999 0000 0003 0001 0001 0001
8405848 8145012 824522 220508 112 

54 

التحويالت  4752 2058 22854 282 27254 24758 10052
 االجتماعية

 السنوات 0001 0002 0002 0009 0030 0033 0030 0031 0031 0031 0031 0032
 التحويالت 410524 42452 224852 212154 212254 1040507 244450 207852 2044 242052 248250 242057

 االجتماعية
Source: kamel belguebli, ahmed zakane, Evolution de la pauvrete et des inegalites en 

Algérie: importances des transferts sociaux, revue d’economie et de statistique appliquée, 

volume 17, number 1, june 2020 ,p :167. 

 Rapport de présentation de la loi de finance pour 2016-2017 et prévision 2018-

2019,  p :42.  

 2222مليار دج سنة  4752ارتفعت من  الحظ ارتفاع يف التحويالت االجتماعية حيثيمن خالل اجلدول 
مليار دج وهو ما يعكس  242057 ـب 1027استمرت يف االرتفاع إىل غاية و  1002مليار دج سنة  212154إىل 
 اجلزائر عرفتها اليت املالية الراحة يف ارتفاع قيمتها الرئيسية األسباب بني من .ة الدولة لتلبية الطلب االجتماعيإراد
 دعم ونفقات السكن دعم نفقات تضاعف ذلك إىل ضف النفط، عائدات يف احملسوس االرتفاع جراء من

 سنة دج مليون 0754.14 إىل 1020 سنة دج مليون 324.517 من انتقلتا حيث االستهالك واسعة املنتجات
 من فانتقلت االستهالك واسعة الغذائية املنتجات دعم لنفقات بالنسبة أما السكن، دعم لنفقات لنسبةبا 1022

 سياستها يف االستمرار على الدولة إصرار أن كما دج، مليون 276.115 إىل 1020 سنة دج مليون 24202
 من يقرتب جمال ضمن الدولة ميزانية نفقات من االجتماعية التحويالت حصة بقاء على حافظ االجتماعية

 .االجتماعية للتحويالت خمصصة معتربة حصص وهي الدولة، ميزانية من الثلث عن يزيد ما إىل اخلمس
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 :0032-0030هيكل التحويالت اإلجتماعية في الجزائر خالل الفترة  -أوالا 
حماربة ظروف و الضعيفة و تعمل على محاية الفئات الفقّية  اإلعاناتيف ذلك  االجتماعية مباالتحويالت 

اإلمجايل ختصص الدولة ثلث ناجتها احمللي و ، املساواة االجتماعيةو  االستهالك الضعيف يف اجلزائرو  السكنو املعيشة 
  .هلذه التحويالت

قضاء األمم املتحدة يتضمن القبل قرر من املخطط اإلمنائي امل إىل إتباع سعت اجلزائر خالل األلفية الثالثة
التحويالت االجتماعية و التنمية من خالل الضمان االجتماعي و جتماعية اجلوع لتحقيق العدالة االو الفقر  على

العام للتحويالت  شهد االجتاهاألخّية إال أنه يف سنوات  1،االجتماعيةو تطبيق الربامج االقتصادية هذا من خالل 
إدخال عدد كبّي من و يف التوسع يف السياسات االجتماعية  يعزى هذا االرتفاعو  عدا ملحوظااالجتماعية تصا

 2.اخلدمات حتت مظلة الدعم احلكوميو السلع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
، جملة البشائر ACP، التحليل إلى المركبات األساسية 0032-0000لية للتحويالت االجتماعية في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليقدار مرمي عيدودي فاطمة الزهرة،  1

 .270:، ص1022، أوت 01، العدد 00االقتصادية، اجمللد 
 .18: ص، 1024،  سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية، صندوق النقد العريب 2
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 0032-0030تطور هيكل التحويالت االجتماعية في الجزائر خالل الفترة  :(09-00) جدول رقم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 304930 471294 802170 180821 100422 842702 708280 218027 سكندعم ال

 413482 444480 872420 800022 800072 812182 821240 224420 :دعم االسر

التعويضات 
 العائلية

88812 82481 82800 82421 81877 82422 42717 41585 

 116861 114425 20848 24421 200204 20244 42128 47402 دعم التعليم

دعم أسعار 
بعض 

 المنتجات

24202 172220 120420 227804 100422 184422 224499 189929 

الكهرباء 
 الماءو الغاز و 

20887 41278 74011 40272 02007 42022 62839 65107 

دعم 
معاشات 
 التقاعد

288020 222022 182200 107224 102884 102204 243513 236789 

 330186 321343 210108 228784 142704 248401 247412 222170 دعما الصحة

دعم 
 المجاهدين

218000 210420 204210 272224 240007 224122 197719 197589 

دعم الفقراء 
 المحتاجينو 

214704 240017 122412 118042 274118 271472 163221 147525 

القيمة 
االجمالية 
 للتحويالت

2122140 1040078 2444000 2078242 2044004 2420228 1841570 1630771 

التحويالت 
/ االجتماعية
الميزانية 

 % العامة

1454 2854 1852 1152 1050 1052 23.1 23.70 

التحويالت 
االجتماعية 

/PIB% 

2052 2851 2250 250 454 22 10.5 8.4 

Source: Rapport de présentation de la loi de finance pour 2017 , et prévision 2018-2019, 

p :42 

-Rapport de présentation de la loi de finance pour 2016, p :34. 

من الناتج احمللي % 04580ميثل  هو ماو مليار دج  2420540ـب 1027 بلغت التحويالت االجتماعية يف سنة
 .1024 سنةمقارنة ب( %22580)مليار دج  120540من إمجايل النفقات، باخنفاض قدره % 12570و اإلمجايل
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الصحة، و أن نسبة معتربة من الدعم احلكومي ستوجه للقطاع السكن  1027يظهر هيكل التحويالت لعام 
 1.(من إمجايل التحويالت %4852الفئات الثالث متثل إمجاال ) لألسروجه املفضال عن الدعم 

 1024مقارنة مع سنة  %7اضا بنسبة بذلك اخنف مليار دج مسجال 82250ووصل الدعم املوجه لألسر إىل 
ويوجه هذا الدعم يف . من إمجايل التحويالت% 1058يعادل  وميثل هذا الدعم ما ،1020مليار دج سنة  872و

 .(الزيت الغذائيو احلبوب، احلليب، السكر ) املقام األول لدعم أسعار املواد الغذائية األساسية
مقارنة مع قانون املالية % 2050مسجال اخنفاضا بنسبة  ،مليار دج 20852ووصل الدعم املوجه للسكن إىل 

 .من إمجايل التحويالت% 2457دل يعا ، وميثل هذا الدعم ما1024لسنة 
قانون رنة من امق% 154، بارتفاع بنسبة 1027مليار يف سنة  22051كما بلغ الدعم املوجه للصحة ما مقداره 

 .التحويالت إمجايلمن  %1051يعادل  ، وميثل هذا الدعم ما1024املالية لسنة 
 هـو مـاو للتحـويالت االجتماعيـة  اإلمجـايلعليه ميكن القول أن اجلزائر ختصص نسب كبّية من الناتج احمللـي و 

 السياســـة االجتماعيـــة إطـــاريـــدل علـــى أن الدولـــة هتـــتم باجلانـــب االجتمـــاعي هبـــدف حتقيـــق أهـــدافها االجتماعيـــة يف 
 القـدرة يف كبـّي وعجـز تضـخمية صـدمة مـن تعـاين الزالـت اجلزائريـة العائلـة أنإىل  .املنتهجـة منـذ األلفيـة الثالثـة

 هشاشة أكثر حياة إىل هبا أودى ما الشرائية
اخنفـــاض عائـــدات الـــنفط أصـــبحت التحـــويالت و يف ظـــل زيـــادة الطلـــب االجتمـــاعي بســـبب النمـــو الـــدميغرايف 

ت االجتماعيــة أصــبح مــن الواجــب إعــادة النظــر يف سياســة التحــويالو  االجتماعيــة تشــكل عبئــا علــى امليزانيــة العامــة
 2016 ةالعامـ موازنـة إطـار يف أطلقـت 2االجتـاه حنـو وسـائل بديلـة أكثـر كفـاءة يف إيصـاهلا ملسـتحقيها،و بشـكل عـام 

 كخطـوة 2016 العـام مطلـع مـن بـدأ الوقود أسعار هيكل على تدرجيي بتعديل قضت اإلصالحية اإلجراءات بعض
 تعـديل الصـدد، هـذا يف املتخـذة التـدابّي بـني مـن .الـدعم يشـملها الـيت األخـرى املنتجـات إىل تـدرجييا وسـيمتد أوىل

 بالنسـبة للـرت دينـار 08 وإىل للـرت، دينـار 5 إىل للـرت دينـار 0.01 مـن املمتـاز للبنـزين بالنسـبة البرتوليـة املـواد ضـريبة
 وقـود علـى املضـافة القيمـة علـى الضـريبة تعـديل إىل إضـافة .للـديزل بالنسـبة للـرت دينـار 01 وإىل العـادي، للبنـزين
 وحـدة 2500 يتجـاوز الـذي الغـاز واسـتهالك فصـل/كيلـوواط 250 يتجـاوز الـذي الكهربـاء واسـتهالك الـديزل،
 .املائة يف 17 إىل املائة يف 7 من فصل/حرارية

                                       
 .14: ص ،،  وزارة املالية0039-0032وتقديرات  0032مذكرة عرض قانون المالية لسنة  1
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 للـرت، دينـار 18.76 إىل حـوايل للـرت دينـار 13.7 مـن الـديزل وقـود أسـعار بارتفـاع اإلجـراءات هـذه قضـت
 علـى للـرت دينـار 22.6 مـن الرصـاص مـن اخلـايل والبنـزين للـرت، دينـار 31.42 إىل للـرت دينـار 23 مـن املمتـاز والبنـزين
 .املائـة يف 31 إىل 15 بنسـبة الكهربـاء املائـة وتعرفـة يف 42 إىل 15 بنسبة الطبيعي الغاز وأسعار للرت، دينار 31.02

 املوجهـة التحـويالت علـى الرتكيـز تضـمنت املسـتهلكني علـى تأثّيهـا لتخفيـف اإلصـالحات تـدابّي هـذه صـاحبت
شــر يف احلــد مــن بشــكل عــام، تســاعد التحــويالت االجتماعيــة بشــكل مبا .االجتماعيــة للعدالــة حتقيقــا للفقــراء

 .انتشار فقر الدخل
 العام على قطاع السكن في الجزائر اإلنفاقواقع : المطلب الثاني

الكبّية  النعكاساته االجتماعيةإمنا و التنموية و اساته االقتصادية ليس النعك حيتل قطاع السكن أمهية كبّية
دول العامل الثالث اليت قامت  إحدىوتعترب اجلزائر  ،بالغ األمهية له مما جعل معظم الدول تويل يف اجملتمع

  .مبجهودات جبارة حلل أزمة السكن
دفع مجيع قطاعات  بالتايلو االقتصادية و ا رئيسيا يف القضايا االجتماعية السكن يف اجلزائر دور  يلعب قطاع

هو من و  -عندما يكون السكن على مايرام يكون كل شيء على مايرام- قطاع هيكليو االقتصاد األخرى فه
تشّي بعض الدراسات أن كل دوالر يستثمر يف هذا و يف مجيع الدول  القطاعات اليت تستوعب يد عاملة مهمة

أن كل وظيفة جديدة تنشأ يف قطاع السكن تولد و دوالرين يف القطاعات االقتصادية األخرى  بإنتاجالقطاع يسمح 
مصدر قلق للدولة وهذا من خالل تعبئة األموال  واإلنفاق على السكن أخرى، اقتصاديةوظيفتني يف قطاعات 

من  %02زائر تنفق أن اجل اإلشارةوجتدر  1،املخصصة إما لبناء أو الرتويج العقارات أو احلصول على السكن
 أنغّي . ناجتها احمللي اإلمجايل كل عام لتعزيز وتطوير قطاع السكن األمر الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هائلة

غّي قابل للتحقيق يف ظل حمدودية موارد الدولة بسبب اهنيار أسعار البرتول لذلك كان  أصبحقطاع السكن 
تمويل العقاري أهم هذه احللول باعتباره حجر الزاوية يف أي ويعترب الخاصة احللول والبدائل  البحث عن
إسكانية حيث تعتمد درجة جناحها على جناح وسائل التمويل يف خلق قنوات ووسائل فاعلة لتوفّي  إسرتاتيجية

لعل أهم سبب ألزمة السكن يف اجلزائر هو ممارسة و املؤسسات لبناء وحدات سكنية و األموال الالزمة لألفراد 
 .وتسيّيا الحتكار لقطاع السكن إنتاجاة سياسة االدول

                                       
1 Ouadah Rebrab saliha, La politiques de l’habitat en Algérie entre Monopole de l’état et son désengagement,. 

enssea.net/ moultakayat / 2012/polpub/2012.32.pdf5 p.15 
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هتمام به سيؤدي حتما إىل ستقرار االقتصادي فإن اإليعترب قطاع السكن احد العوامل الرئيسية يف اإل كما
هكذا تصبح الدورة . هذا بدوره سيشجع املقاولني على بناء السكنات جديدةو الزيادة يف الطلب على السكن 

 مبا يف ذلك حتريك العمالة. مستمر الن كل سكن ينجز سيجر ورائه عدة نشاطات أخرىاالقتصادية يف تفاعل 
املواد املصنعة مما يساهم بشكل كبّي يف حل أزمة البطالة، كما أن اقتطاع و حتريك املصانع اليت تصنع املواد األولية و 

بالتايل و . دخار لدى البنوكيد اإلاألفراد جزء من مداخليهم رغبة منهم يف احلصول على سكن يف املستقبل، هذا يز 
 .من نسبة التضخم وتوفّي السيولة لتمويل املشاريع املطلوبة

 :الجزائر يمحتوى سياسة السكن ضمن المخططات التنموية ف -أوالا 
شهدت هذه الفرتة أزمة أمنية أدت إىل نزوح سكان  :3991-3990خالل الفترة السياسة السكنية  .3

ختلي الدولة املركزية عن تعهداهتا يف جمال التوسع احلضري و األرياف على نطاق واسع حنو املدن هربا من العنف 
تضحى السكن او النظام حىت خرج عن الضوابط فنتج عنه توسيع حضري ضوضوي  أصلح إنما و  السكنو 

تبنتها اجلزائر هي انسحاب الدولة  اليت اإلصالحات ومن بني 1، املدن الكربىرا يفغّي الرمسي أكثر انتشا
االكتفاء بدورها كمنظم و  متويل السكنو اإلنتاج  ،ختليها بشكل رمسي عن أدوارها الكالسيكية يف اإلشرافو 

ذلك من خالل استحداث صيغة التمويل البنكي و الفراع  مللئهيئات مؤسساتية و استحداث أليا و  ،فقط
 Le Logementوتبين صيغة جديد منها صيغة السكن االجتماعي اإلجياري  مراجعة مساعدات السكنو 

public locatif 
الذي كان يعرف بالسكن و  2222مارس  14املؤرخ يف  48-22وفق للمرسوم التنفيذي 2

كما مت حتديد قواعد تدخل . التسيّي العقاريو يتم اجنازه من طرف وكاالت الرتقية و  االجتماعي احلضري
املوافق  2820ربيع الثاين عام  14املؤرخ يف  204-28الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر وفق املرسوم 

 3:يكون التدخل املايل للصندوق الوطين للسكن يف حدود موارده حسب األشكال األتيةو  2228أكتوبر  8ل 
 مساعدات مالية. 
  يف نسب الفوائدختفيف. 
 متديد مدة تسديد القروض. 

                                       
البعثة إىل   ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياقراكيل رولنك،  1

 .02: ص، 1022ديسمرب  14اجلزائر، اجلمعية العامة االمم املتحدة، 
، ديسمرب 02 ، العدد02اجلزائر، اجمللد  ،جملة العلوم اإلدارية واملالية، جامعة الشهيد محة خلضر بالوادي ،في الجزائر بين الواقع والطموح اقتصاد السكن ،مميش سلمى 2

 8415: ، ص1027
 .00:، ص2228أكتوبر  24 ـ، املوافق ل2820مجادى األول عام  02، املؤرخة يف 22، السنة 44 العدد ،لرسميةالجريدة ا 3
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كما قامت الدول بفسح اجملال للمتعاملني . يتم تكييف مستويات الدعم املايل حسب دخل األسرةو 
تقدمي تسهيالت لالستثمار يف هذا القطاع لتخفيف العبء املايل على و املؤسسات العمومية البنكية و اخلواص 

جديد   فرتة أيضا البداية يف إصالحات قطاعية إلعادة بعث نفس اقتصاديكما عرفت هذه ال  ،اخلزينة العمومية
النظام القدمي وإعادة تكوين مذهب الدولة لإلسكان، وبعد التطبيق  إخفاقاتكما شهدت حماولة التخلص من 

شروط الصندوق  واألكثرازدادت أزمة الديون اليت حددت القدرة املالية للدولة  الفعلي لربنامج التعديل اهليكلي
النقد الدويل اليت أنتجت موافقات بنيوية غّي عادلة اليت قادت اجلزائر الختيار اقتصاد السوق كفرصة جديدة 

مع املاضي يف كل اجملاالت مبا فيها قطاع  قطيعة إحداثالدولة إىل  جلأتقد و هيكلية  بإصالحاتتزام لاإلو للتنمية 
تشريعية لتكريس مبدأ  إصالحاتاملرحلة اجلديدة كان لزاما وضع  لتساير تطوراتو التهيئة و العقار و السكن 

الذي أصبح خيضع ملنطلق السوق  اجلماعات احمللية يف اجملال العمراينو الالمركزية من خالل تغيّي تدخل الدولة 
 1.حرية امللكية اخلاصةو احلرة 

 دولة لألفراد من أجل حيازة على تعد اإلعانات املالية أو املساعدات املالية اليت تقدمها ال :اإلعانات
ذلك مبا يتماشى و السكنات من إحدى الطرق أو الوسائل السياسة السكنية للتدخل يف السوق السكين 

 :املخطط أن هذه اإلعانات تأخذ شكلنيو  ،مع متطلبات األفراد
 ا املقصود باملباشرة أي اهنا تقدم لغرض احليازة على السكن، حيث أهنو  :إعانة مالية مباشرة

عليه إال أن  ماو تقدر على أساس نسبة من مبلغ شراء املسكن، وتقدم للفرد املعين بعملية الشراء 
هيئة تابعة للدولة  فإنيكمل ما تبقى من باقي املبلغ للحصول على ملكية سكن، ففي اجلزائر مثال 

، CNLاملتمثلة يف صندوق الوطين للسكن و املباشرة  اإلعاناتمتخصصة يف منح هذا النوع من 
كقيمة دخل )الذي يقدم إعانات مالية للفرد بغرض شراء سكن معني وذلك وفق شروط موضوعية 

 .(الفرد، نوع السكن
 نقصد بغّي مباشرة أن اإلعانة ليست موجهة بصفة مباشرة من أجل و  :إعانة مالية غير مباشرة

وذلك من  ي موجهة لألفراد خاصة ذوي الدخل الضعيفاحليازة على السكن كاحلالة األوىل بل ه
من شأن هؤالء أن خيصصوا هذه اإلعانة من أجل احليازة على و أجل الرفع من قدرهتا الشرائية 

الضرائب )تصادية هذه الوسائل أو اآلليات ومن الناحية االق .السكنات بصفة امللكية أو الكراء

                                       
 .112: ص، 1027، جويلية 10العدد  ،، جملة العلوم االجتماعيةقراءة سوسيو تاريخية لقطاع السكن في الجزائر بين الخلفيات والتوجهات الجديدة ،هيشور حممد ملني 1
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اخليار بينهما يكون حسب طبيعة نظام البلد  غّي أن ،هانفسالنتائج تؤدي دائما إىل ( اإلعاناتو 
 1.كذا مدى تطوره أو منوهو 

الذي يدل على تاريخ فتح اجملال لتدخل البنوك العمومية يف و  2224إىل تاريخ جوان  اإلشارةومن املهم 
يف تقدمي القروض، أما بنك التنمية  2222منها القرض الشعيب اجلزائري انطلق يف عام  ،متويل السكن االجتماعي

هذا   بنك-االحتياطو ، ومها أول شريكني جديدين للصندوق الوطين للتوفّي 1000احمللية فقد دخل اجملال يف عام 
إنشاء مؤسسة ضمان القرض السكين باإلضافة إىل البنك الوطين اجلزائري، بنك و بعد حتويله إىل بنك اإلسكان 

 BNP PARIS5الربكة و

 3991-3990المتعلقة بالمشاريع السكنية خالل الفترة  اإلحصائيات :(10-00) رقم جدول
 السكن السنوات

 االجتماعي
السكن  %

االجتماعي 
 االخر

السكن  %
 الترقوي

السكن  %
 الريفي

 المجموع %

3990 24200 84 2707 8 4122 24 21120 22 22120 

3993 22422 87 404 2 4044 14 0020 11 18727 

3990 12200 84 408 1 21121 18 22724 17 82202 

3991 20742 27 2801 2 24480 22 4024 10 01078 

3991 27144 12 1210 2 27227 12 82222 02 42048 

 124022 20 48022 18 02222 2 7722 24 44241 المجموع

أطروحة ، االجتماعي في الجزائرعلى ارتفاع تكلفة السكن المؤثرة  لللعوامدراسة تحليلية ش، برفيعة دبا: المصدر
 .244:، ص1022/1010علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
الذي  و جياري اإلو الحظ أن الدولة وضعت كل جهودها لتمويل السكن االجتماعي يمن خالل اجلدول 

 هتمام املتواصل بالسكن الريفياإل تطويق أزمة السكن، مث يليههذا لعزمها على و كان مموال كليا من طرف الدولة 
ستقرار يف قراهم حث السكان على االو هذا ضمن مساعي الدولة للقضاء على اهلجرة الريفية و  2228خاصة سنة 

                                       
 .12:، ص1022، 02،  العدد 08، جملة دفاتر اقتصادية، اجمللد برامج السياسة السكنية ودورها في معالجة أزمة السكن بالجزائراملومن  عبد الكرمي،  1
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يتم تقدمي  أناحلضرية على حد سواء، على و لتخفيف حدة مشكلة السكن يف املناطق الريفية  هي سياسة فعالةو 
 .إعانات السكن إىل الفئات اليت تستحقها فعال

هذا راجع إىل عدم وجود سياسة واضحة يف و مل يتم تغطيته  إمجاال ميكن القول أن العجز يف قطاع السكن
 .جمال السكن باإلضافة إىل عدم فعالية أساليب التمويل املتبعة وعدم قدرهتا على تلبية احلاجات قطاع السكن

عرفت هذه املرحلة حتوالت كبّية سواء كان جمال برامج  :0000-3991خالل الفترة السياسة السكنية  .0
عرف  السكنات الريفية أو احلضرية فبالنسبة لربامج السكنات احلضرية، عرفت هذه األخّية منط سكين جديد

عاىن منها اجملتمع اجلزائري، هذا من أجل كبح زمام أزمة السكن اليت لطاملا و  *بالسكن التطوري أو التسامهي
وهو ميثل أحد احللول املمكنة اليت هتدف إىل زيادة عرض السكن عرب إشراك األسر املنخفضة الدخل يف متويل 

ولعل التغّيات التشريعية الكبّية اليت أولت هذا  ،بناء مساكنها لتخفيف العبء املايل على اخلزينة العمومية
 .ال اجناز هذه السكنات يعرف بدوره تطورات ملحوظةالنمط السكين اهتماما، جعلت جم

 0000-3991اإلحصائيات المتعلقة بالمشاريع السكنية خالل الفترة : (13-00) جدول رقم
 السكن السنوات

 االجتماعي
السكن  %

االجتماعي 
 األخر

السكن  %
 التساهمي

السكن  %
 الترقوي

السكنات  %
 الريفية

 المجموع %

3991 81104 21 0424 8 2040 4 14172 22 84047 24 222011 

3991 22422 20 2217 1 12021 24 20718 28 21012 14 221140 

3992 84022 82 2421 2 24841 24 20202 28 14702 12 222027 

3992 02044 81 8274 2 11244 24 2122 7 22284 17 212270 

3999 82248 22 2242 1 21880 14 7242 0 22102 22 218104 

0000 40848 84 2222 1 12020 24 2042 7 28822 14 220071 

 722102 12 120002 22 48102 27 217240 2 11172 24 141024 المجموع

 .وزارة السكن والعمران واملدينة: المصدر

دعم الطبقات االجتماعية الفقّية و كالعادة واصلت الدولة وضع كل جهودها لدعم السكن االجتماعي 
الضعيف فحني تناقصت نسبة السكن الريفي حلساب العرض اجلديد املتمثل يف السكن  أي ذات الدخل

ويرجع السبب إىل عدم  جنازاتالتسامهي غّي أن األرقام تدل إما على عدم فعالية اإلصالحات أو تأخر يف اإل
عدم كفاية قيمة  على إمتام مسكنه الريفي بسبب عدم تسلمه قيمة اإلعانات بصفة كلية من جهة أو قدرة املواطن

 .اإلعانة الجناز سكن
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يف قطاع  1008-1002أهم ما ميز هذه املرحلة احلديثة  :0001-0003السياسة السكانية ضمن برنامج  .1
شرع يف اجناز الربنامج األول و  1،اإلجيارق سكنية جديدة عرفت بصيغة البيع عن طريالسكن هو ظهور صيغة 

وحدة  20000يقضي ببناء و  1001الربنامج الثاين شرع فيه عام و  1002وحدة سكنية عام  10000املتضمن و 
مس هبا بعض األمناط و مراسيم تنفيذية جديدة عرفها قطاع السكن و حتوالت سكنية أخرى  باإلضافة إىل

إىل كبح مازال يعرفها هذا القطاع احلساس، باإلضافة و ك ختطي العراقيل اليت عرفها لالسكنية األخرى حماوال بذ
 2.ة سكن عرفتها اجلزائر على مدار سنواتزمام أزم

 0000-0003برامج السكنات المنجزة للفترة : (10-00) جدول رقم
 

 البيان
 السكن الريفي البيع عن طريق االيجار السكن الترقوي السكن التساهمي السكن االجتماعي

طور 
 اإلنجاز

طور  المنجزة
 االنجاز

طور  المنجزة
 االنجاز

طور  المنجزة
 االنجاز

طور  المنجزة
 االنجاز

 المنجزة

0003 48200 84282 18440 27022 2420 0242 10000 0 14242 12222 

0000 24248 08220 11778 22084 0222 4428 2000 0 20282 11142 

 .املدينةالعمران و وزارة السكن و : المصدر

هذا و ما يالحظ هو أن السكن االجتماعي خيصص له مبالغ تفوق املبالغ املخصصة ألنواع السكن األخرى 
التسيّي العقاري، كذلك يالحظ زيادة و يبىن من طرف دواوين الرتقية و لكونه ميول من اخلزينة العمومية بالكامل 

 الريف لتخفيف طلب على السكن هو ما يعكس حرص الدولة على تشجيع اإلقامة يفو اهتمام بالسكن الريفي 
إقبال األسر عليه كونه و هذا نظرا ملشاركة القطاع اخلاص يف اجنازه و  كما شهد السكن التسامهي انتعاش.يف املدن

وكذلك زيادة مبالغ  .يتميز عن السكن االجتماعي بأن فرتة االنتظار احلصول على السكن ال تستغرق وقت طويل
 .، متاشيا مع ارتفاع التكاليفاإلعانات املوجهة إىل األسر

تضمن هذا الربنامج كل  :مشروع مليون وحدة سكنية 0009-0001السياسة السكانية ضمن برنامج  .1
مليار دوالر قبل إضافة  228مليار دج أي  8101مت ختصيص مبلغ إمجايل قدره و قطاعات االقتصاد الوطين 

خمتلف التمويالت اإلضافية مبا يف ذلك برنامج تنمية اهلضاب العليا و عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية 

                                       

وستة مرات الدخل الوطين  دج 185000اتوجه صيغة البيع باإلجيار للمكتتبني الذين ال ميلكون مسكن أو قطعة أرض صاحلة  للبناء والذين ينحصر دخلهم  الشهري ما بني *
 .األدىن املضمون وتتكفل بإجنازه الوكالة الوطنية لتطوير السكن

 .22: ، صمرجع سبق ذكرهاملومن عبد الكرمي،  1
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هذا و مليار دج  000 على إثره خصص لقطاع السكن 1،استكمال برنامج اإلنعاش االقتصاديو اجلنوب و 
تقييم مستويات العجز و حدة يف السنة و ألف  100سنوات مبتوسط إنتاج  0لتحقيق مليون وحدة سكنية خالل 

احلكومة على بلوغه بإدخال بعض  اهلدف الذي عزمتو وه 2.الواليةو دائرة و البلدية  السكين حسب كل
تقنيات البناء مع  ،أمناط التمويل ،إنضاجهاو التحسينات على سياسة اإلسكان الوطنية يف جمال إعداد املشاريع 

ختفيض أسعار السكن، وحتسني سياسة تسيّي املدن، باإلضافة إىل حماولة التحكم يف و مراعاة أخطار الزالزل 
ارتفاع تكاليفها بتمويل تشارك فيه البنوك، وعالوة على و مشكل قلة عقار البناء الذي يتسبب يف تأخر الربامج 

الستثمارات العمومية كذا تشجيع او ذلك، فإن احلكومة تعتزم يف توسيع هذه الصيغة مبسامهة اخلزينة العمومية 
على اجناز هذا املشروع كما ( صينيةو عربية )أجنبية و حملية  تشرف شركات وطنيةو  3.اخلاصة يف هذه األنشطةو 

عن طريق الصندوق الوطين )قدمت السلطات كل التسهيالت التمويلية مع منح للمواطنني مبالغ مالية 
حتسيني و مليار دج لتهيئة  700ضا أكثر من كما خصص أي 4ملساعداته على وحداهتم السكنية، (للسكن

يضع حدا و التشريعي الذي يسّي املنظومة العمرانية  اإلطارقوانني جديدة لتحسيني  وإصداراحمليط العمراين 
تنامي ظاهرة السكنات و الفوضوية من جهة و للفوضى اليت شوهت املشهد العمراين بفعل البناءات غّي املكتملة 

-4221يلي يف الربنامج اخلماسي  توزيع برنامج السكنات املسجلة كما 5،جهة أخرى اهلشة غّي املالئمة من
1002:6 

 :يلي الربامج التكميلية موزعة كما
 وحدة 41000 :بالنسبة لواليات اجلنوب. 
 وحدة 24000: بالنسبة لواليات اهلضاب العليا. 
  وحدة 228000بالنسبة المتصاص السكن اهلش. 

                                       
جامعة  ،ملتقى وطين حول التحوالت السياسة وإشكالية التنمية يف اجلزائر، واقع وحتديات جهود الجزائر في األلفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة، ،عبو عمر وعبو هدى 1

 .22: ص، 1022ديسمرب  22حسيبة بن بوعلي، 
2
Politique de l’habitat en Algérie, ministère de l’habitat  et de l’urbanisme fevrier 2005, livraison d’un million 

de logement d’ici 2009,p:38.  
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم 0030-0000دراسة حالة الجزائر  الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،   3

 .201: ص ،1022/1021، 2االقتصادية، جامعة اجلزائر
 ،01، جملة البشائر االقتصادية، العدد 0001/0031ادي لقطاع السكن الجزائري ضمن البرنامجين الخماسيين االقتص اإلنعاشتحليل وتقييم برنامج  ،حاوشني ابتسام 4

 .48: ص، 1020ديسمرب 
 .11: ص، 1022، 02العدد  ،02جملد ، جملة أفاق لعلم االجتماع، السياسة السكنية في الجزائردريدش أمحد،  5
 .284: ص، 1004، نوفمرب تقرير حول حالة  تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 6
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 وحدة42000:األخرى بالنسبة لربامج املختلفة. 
 .وحدة خاصة هبذا الربنامج 258075000جمموعه  هذا ماو 

 204-28والذي حيدد تطبيق املرسوم التنفيذي رقم  1004سبتمرب  22الوزاري املشرتك املؤرخ يف  ووفق القرار
حيث حدد مبلغ املساعدة اليت مينحها صندوق الوطين للسكن من أجل اكتساب  2228أكتوبر  8املؤرخ يف 

دج وأن إعانات 7005000سكن جديد أمام متعهد بالرتقية أو االجناز عن طريق البناء الذايت يف الوسط الريفي 
تفادة من ساإل ختصصو . دج للوحدة السكنية7005000يفوق  الرتميم أو التوسيع يتم جتنيدها على أساس مبلغ ال

 1.مرات الدخل الوطين األدىن املضمون 04املساعدات املالية لعائالت اليت تثبت دخال شهريا ال يفوق 
 0009-0001السكنات المنجزة خالل الفترة  :(11-00) جدول رقم

السكن  البيان
 االجتماعي
LPL 

السكن 
 التساهمي
LSP 

سكنات البيع 
عن طريق 

 االيجار
AADL 

السكن 
 الترقوي

 مجموع البناء الذاتي
السكنات 
 الحضرية

السكن 
 الريفي

المجموع 
 الكلي

0001 10428 20747 21200 4017 17078 42071 81207 221872 

0001 82417 12742 7214 4820 24420 202842 74147 277774 

0002 88072 22210 4822 0014 28472 22028 44224 272220 

0002 07407 27212 2417 8070 20274 220402 208244 110412 

0009 00000 27212 2082 0488 24281 214202 228211 127720 

 .املدينةوزارة السكن والعمران و : المصدر

بــدأت تأخــذ مكاهنــا يف الســوق، كــذلك يالحــظ زيــادة يف حصــيلة  صــيغة ســكنات البيــع باإلجيــار يالحــظ أن
ملواصــلة الدولـــة وضـــع كــل جهودهـــا لـــدعم الفئــات الفقـــّية ضـــعيفة هـــذا نتيجـــة و الريفــي و صــيغة الســـكن االجتمـــاعي 

فــيمكن القــول أن السياســة احلكومــة يف جمــال الســكن قــد حققــت بعــض أهــدافها مــن خــالل زيــادة العــرض  ،الــدخل
كذلك ختفيف عبء التمويل على اخلزينـة العموميـة مـن خـالل زيـادة الطلـب الفعـال و تنويعه و من السكن يف السوق 

ســاعدات املاليــة املقدمــة لألســر املتوســطة الــدخل إلشــراكها يف متويــل مســاكنها كــذالك تشــجع العــرض مــن خــالل امل
 .ضريبية للقطاع اخلاص حلثه على االستثمار يف هذه السوقو من خالل تقدمي حوافز مالية 

                                       
 .14: ص، 1004أكتوبر   00 املوافق لـ 2812شوال  00 املؤرخة يف، 80السنة  ، 07 عدد الجريدة الرسمية،  1
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استثمار مايل غّي مسبوق حيث  1028-1020شهد املخطط اخلماسي  :0031-0030السياسة السكنية  .1
مليار دج  2700ختصيص مليار دوالر و  144أي ما يعادل مليار دج  12128ـغالف مايل قدر ب خصص له

يتم تسليمها  سكنية وحدة 251مليار دوالر الجناز مليوين وحدة سكنية منها  00يعادل  هو ماو  لقطاع السكن
. 1027-1020وحدة سكنية بني  400000يتم الشروع يف أشغال اجلزء املتبقي  أنخالل الفرتة اخلماسية على 

وحدة سكنية يف  200000ووحدة سكنية ترقوية  000000ووحدة سكنية اجيارية 0005000يتعلق األمر باجناز و 
 .املقرر اجنازه يبنيالتايل اجلدول و  1.وحدة سكنية ريفية 700000والسكن اهلش  إطار

 خطط الخماسيالوحدات السكنية لمجموع الصيغ المبرمجة للم :(11-00) دول رقمج
 0030-0031 

 النسبة المئوية الوحدات المقرر إنجازها صيغة السكن
 %10 0005000 السكن العمومي باإليجار

 %20 2005000 السكن الهش

 %20 7005000 السكن الريفي

 %10 0005000 السكن الترقوي

 %200 150005000 المجموع

 .1028-1020برنامج التنمية اخلماسي  :المصدر

املتبعة منذ إتباع خيار اإلصالح اهليكلي فنتيجة للتحضر و األرقام ترتجم جناح اجلهود املرتاكمة للدولة 
اهلجرة الريفية من جهة أخرى ازداد و السريع الذي شهدته اجلزائر بسبب ارتفاع معدالت منو السكان من جهة 

 .السكن أي الوعاء العقاري يف املدنالضغط على طلب على 
مشروعا يف جمال التجهيزات  45400دت حصيلة وزارة السكن والعمران واملدينة أن أكثر من أك وقد

نه من أوأشارت إىل  %5 47قد استكملت بنسبة  1028-1020العمومية اليت برجمت يف إطار الربنامج اخلماسي 
 25004ومنها  25421مشروعا يف جمال التجهيز املسجلة عند انطالق الربنامج اخلماسي مت تسليم  205244بني 

مشروعا ال زالت يف طور االجناز أما ما تبقى فلم يتم إطالقه بعد حسب الوثيقة اليت قدمت خالل أشغال اجتماع 

                                       
 .27: ص، 0031 -0030برنامج التنمية الخماسي  1
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التعليم العايل قد استحوذا على و رتبية ن الأقطاعا و  14وختص تلك املشاريع . مدراء التجهيزات العمومية للواليات
متوسطات و مشروعا يف جمال التجهيز بني ثانويات  15748جناز إفقد مت . حصة األسد من املشاريع املدرجة

مشروعا مربجما يف قطاع الرتبية يف  45420من بني ( قاعات رياضية اخلو داخليات )بتدائية بكل مرافقها إمدارس و 
أما خبصوص التعليم العايل . نطالقنتظار اإلامشروعا يف  15122ري اجنازه مقابل مشروعا جي 25422حني توجد 

يتوقع اجناز  كان الربنامج األوىلو سريرا  2415722ومقعدا بيداغوجيا  2225400مشروعا مما ميثل  220فقد مت تسليم 
 202جناز مقابل مشروعا يوجد يف طور اإل 210مشروعا حسب ذات احلصيلة اليت تشّي أيضا إىل أن  25024

مشروعا يف إطار تظاهرة  27وخبصوص قطاع الثقافة تكفلت وزارة السكن باجناز . مشروعا مل يتم انطالقه
مسجدا تتطلب  02تم تسليمها قبل شهر مارس فضال عن يمنها مخسة مشاريع " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"

جناز التجهيزات العمومية بارتفاع قوي لالستهالك املايل وقد ترمجت اجلهود العمومية يف جمال ا. إعادة التأهيل
مشروعا  25140مشروعا وانطالق  25224تسليم  1020وزارة السكن خالل ت وتوقع. مليار دج 772الذي فاق 

ة مرفقية أما أمنش 281مؤسسة مع  870تسليم مت  1024-1020أما بالنسبة للدخول املدرسي . يف شىت القطاعات
1.سريرا 825288ومقعدا بيداغوجيا  745400تم تدعيمها بيف قطاع التعليم العايل ف ستقبالطاقة اإل

 

املعيشي  اإلطار حتسنييسعى هذا املخطط إىل  :0039-0031السياسة السكنية ضمن مخطط التنمية  .1
السكن، لذلك فهو يهدف إىل جتنيد كافة الوسائل اليت من شأهنا  و الرتبية و للمواطنني السيما يف جمال الصحة 

 :يلي موزعة كما .مليون وحدة سكنية 254 إلجنازلسعي ، من خالل ا1022كبح أزمة السكن يف هناية 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
1 Mhuv.gov.dz. 
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 0039-0031التوزيع المبرمج للسكنات : (32-00)رقم شكل 

 
 ،في الجزائرأثر الصدمات النفطية على الدعم الحكومي لقطاع السكن مميش سلمى، عيدودي فاطمة الزهراء،  :المصدر

revue des réformes économique et intégration en économie mondiale, vol13, N26, Année2018  

,p :7. 
 وحدة، كوهنا موجهة إىل 400000 ـاإلجياري أخذ أكرب حصة من السكنات املربجمة بن السكن العمومي إ
وحدة قصد تنمية  800000ـيليها السكن الريفي بو ف منها القضاء على السكنات اهلشة، اهلدو يفة الضع الطبقة
 ،وحدة كوهنا موجهة إىل الطبقة املتوسطة يف اجملتمع 800000أيضا حبصة  باإلجيار، وسكن البيع يف الريف احلياة

الطلب عليه نظرا لعدم حصوله على  وحدة وذلك راجع لنقصان 00000ويأيت يف األخّي السكن الرتقوي حبصة 
 .املباشر الدعم املايل

 املمتدة الفرتة ظل يف السلطة عملت :0032-3990نفقات الدولة في مجال السكن من مخصصات  -ثانياا 
 السكن أزمة على القضاء حتقيق حنو اهلادفة السكنية سياستها إطار يف نوعية قفزة حتقيق على 1028-1000 من

 سكن مليون ازجنإ التوايل على يشمالن خمططني جتسد حنو وهذا اجلزائري املواطن معيشة ظروف وحتسني
ختصيص مبالغ مالية معتربة للقطاع  وذلك من خالل الثاين، للخماسي سكنية وحدة ومليوين األول للخماسي
 أخرى أهداف جمموعة غطاء حتت وهذا تسطّيه مت ما بتحقيق يسمح مالئم تشريعي مناخ توفّي معالسكن، 

 معدل( دولية مبعايّي مواطن لكل سكن توفّي إىل الوصول من متكن وكفيلة ناجعة سكنية سياسية بتوجيه تسمح
 مع يتالءم ريفي حضري توازن حتقيق مع السكن وطالب الدولة بني مشرتكة مالية مبسامهة وكذا  )املسكن شغل

صبت كل اهتمامها لتوفّي التمويل الالزم الجناز  الدولةأن يوضح التايل اجلدول و  .األخرى التنموية السياسات
  .مشاريعها السكنية
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 على قطاع السكن اإلنفاقتطور مخصصات : (11-00) جدول رقم
 .دج :الوحدة

 نفقات السكن السنوات نفقات السكن السنوات
3990 842807000 0001 8442222000 

3993 8044144000 0001 8220872000 

3990 2444742000 0002 0428728000 

3991 2442727000 0002 7200021000 

3991 1242200000 0009 2282022000 

3991 1070012000 0030 20470242000 

3991 1021428000 0033 22242212000 

3992 1747282000 0030 24108074000 

3999 11442421000 0031 20022041000 

0000 12707472000 0031 22882487000 

0003 24884880000 0031 11400840000 

0000 24244480000 0031 12201744000 

0001 22024240000 0032 27404022000 

0001 8222812000 

 10275-2220 قوانني املاليةمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

تزايد اإلنفاق على قطاع السكن حيث أن السكن أصبح الشغل الشاغل للسلطة العمومية اليت حتاول 
هذا بوضع برامج استعجاليه لتغطية مثل هذا العجز املتزايد و العرض و تقليص نسبة العجز الناتج عن أزمة الطلب 

يف  يف تسريح أالف من اليد العاملةاليت سامهت و هذا رغم ضعف املوارد املالية للخزينة يف سنوات التسعينات و 
الحظ ارتفاع اإلنفاق العام على القطاع حيث ي 1000منذ سنة  .تعطيل اجناز املشاريع املربجمة مما اجنر عنه البناء

ومتيزت هذه املرحلة بظهور صيغة جديدة لسكن  1021مليار سنة  24إىل  1008ماليّي سنة  08ارتفع من 
مليون وحدة سكنية  251مت تسليم و  املايل العبءع باإلجيار وكان اهلدف منها هو تقليل ياالجتماعي متثلت يف الب

 .1027-1020ما ينجز الباقي بني نبي 1028-1020خالل اخلماسي 
السياسة اليت اعتمدهتا اجلزائر يف متويل السكن كان هلا أثر اجيايب بالنسبة لطبقة الضعيفة من أفراد اجملتمع، 

مما ساعد  ،عتماد على صيغ دفع خمتلفة مالئمة ملقدرة الفردعلى السكن مهما كان نوعه باالحيث أصبح احلصول 
جنازات احملققة فإن العجز ازداد تراكما اإلو ميكن القول انه رغم جهود الدولة املبذولة  إمجاالعلى تزايد أزمة السكن 

 .مقارنة باحلاجة أو الطلب من طرف األسر
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اق على قطاع السكن ضرورة سياسية يقتضيها احلفاظ على السلم االجتماعي عليه ميكن القول أن اإلنفو 
 االستقرار السياسي، وأن اإلنفاق على قطاع السكن يهدف إىل زيادة الطلب الفعال يف السوق، ومن مث بعثو 

الثروة  باإلضافة إىل ذلك فإن دعم السكن يشكل إحدى صور إعادة توزيعو  واالجتماعية للبلدالتنمية االقتصادية 
ذلك بتسهيل شروط احلصول على و لذا جيب على الدولة اعتناء أكثر بقطاع السكن  1.بشكل عادل بني املواطنني

إنشاء بنوك متخصصة يف متويل قطاع و كذا توفّي الرقابة الالزمة على أجال اجناز السكنات، و القروض العقارية 
ة على موارد الدولة اليت تستمد متويلها من اإليرادات ن اإلنفاق على القطاع السكن يرتبط بدرجة كبّي ألالسكن 

وبالتايل فقطاع السكن حباجة إىل تنويع . العمومية فإن هذه األخّية مرتبطة بدرجة كبّية بالتقلبات سعر النفط
 .مصادره قصد ختفيض الضغط على اخلزينة العمومية

عدد املؤسسات الصغّية  أمهية قطاع السكن من خالل تظهر: دور قطاع السكن في سوق العمل .3
وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع باقي  %12541مؤسسة أي ما يعادل  277700ـاملتوسطة حيث قدرت بو 

متوسطة عامة و مؤسسة صغّية  12ومتوسطة خاصة و مؤسسة صغّية  277717منها  ،القطاعات االقتصادية
املشاريع املتعلقة هبذا القطاع السيما يف  وهذا راجع إىل سياسة الدولة اليت هتدف إىل تدارك التأخر احلاصل يف

مما شجع على قيام مقاوالت اخلاصة يف هذا الشأن نظرا لضخامة حجم املشاريع  2،جمال البىن التحتية والسكن
 .املسجلة

 تموي% 24520األشغال العمومية بنسبة و يف قطاع البناء % 14522املتوسطة بنسبة و وتشغل مؤسسات الصغّية 
 .العمالة املوظفةو تقييم هاته املؤسسات من خالل معيارين عدد املؤسسات العاملة يف القطاع 

عن تصدر قطاع البناء  1027-1028وبينت دراسات ديوان الوطين لإلحصائيات أن سوق العمل يف فرتة 
ايل العمال سنة من إمج% 2751مليون عامل ما ميثل  252 ـللقطاعات االقتصادية املشعلة للعمال اجلزائرين ب

%  2750ثل ما مي 1024عامل سنة مليون  2542و 3 1027سنة % 2751مليون عامل ما ميثل  2548) 1024

                                       
، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم يف علــوم التســيّي، جامعــة احلــاج خلضــر، باتنـــة، نحووو نظوورة استشوورافية لسياسووة السووكن فووي الجزائوور، دراسووة تحليليووةمجــال جعيــل،   1

 .141: ، ص1020/1022
:  ، ص1024، جوان 02، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، العدد والمتوسطة في الجزائر الواقع والتحدياتقطاع المؤسسات الصغيرة ياسر عبد الرمحان، براشن عماد الدين،  2

449. 
 . 12: ، ص1024، النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالةالديوان الوطين لإلحصائيات،   3
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%2454مليون عامل ما ميثل  2577ـب 1020سنة مقارنة ب1
األشغال العمومية له قدرة و بالتايل فقطاع البناء و ( 2
 .على استيعاب اليد العاملة يتفوق على القطاعات األخرى

تشّي هذه األرقام بوضوح زيادة السنوية املعتربة لعدد العاملني يف القطاع، فإذا أضفنا إىل هذه األرقام أعداد 
 .العاملني غّي املصرح هبم، والذين يعملون لدى اخلواص فإن العدد سيكون أكرب من اإلحصائيات الرمسية

اع وخاصة الصني، وتركيا اهلند، مصر باإلضافة فإن عدد كبّي من العمال األجانب يعملون يف هذا القط
العمالة احمللية وقد قدر عدد العمال األجانب ون املهاجرين األفارقة والسوريني الذين أصبحوا يزامح إىلإضافة 

ألف  80جنسية حبيث تأيت العمالة الصينية يف املرتبة األوىل بتعداد يقدر ب 210ألف عامل من  280املصرح هبم 
أالف عامل صيين،  7خاصة يف بناء اجلامع الكبّي باجلزائر وهذا بتوظيف . عامل ينشط أغلبهم يف قطاع السكن

الذي وفرت له الدولة  1وكذلك مشروع عدل ،كلم  2710الذي ميتد إىل  غرب-وكذا مشروع الطريق السيار شرق
هذا بعد امتناع و  1024وحدة سكنية قبل حلول  ألف 400منها استقدام اليد العاملة الجناز  اإلمكاناتاجلزائرية 

 .التقنيةو من املؤسسات الوطنية عن املشاركة يف اجنازها بسبب حمدودية اإلمكانيات املادية  20%
-1000 املمتدة للفرتة الظروف اتسمت :السكن قطاع اتجاه المتخذة الحكومية والتدابير اإلجراءات -ثالثاا 

 ترشيد إىل منها سعيا وهذا السلطة واهتمام السكن لقطاع اخلماسية التنمية برنامج جتسيد إطار يف وهذا 1028
 مستمرة جهودا السكن سياسة عرفت وقد املسطرة، التوجهات خمتلف على أهدافها ولتحقيق القطاع هذا سياسة

 الساحة فرضتها اليت الظروف مع متزامنة وإجراءات تدابّي اختاذ خالل من وذلك والوزاري احلكومي املستوى على
 أزمة من احلد خالهلا من مت السكن إسرتاتيجية وضع يف احلكامة مبدأ إعمال بضرورة اتسمت تغّيات من الوطنية

 اإلجراءات أهم نورد يلي وفيما جدوى، دون لكن جتاوزه احلكومات من العديد فيه حاولت الذي القطاع هذا
 .املستويات خمتلف على 1027-1000 برامج التنمية فرتة عرفتها اليت والتدابّي

 العصري السكن من جديد نوع ظهور بأن السلطة اقتناع أدى قد :السكن نوعية تحسين مستوى على .3
 شرعت حيث املايل، البعد على فقط يقتصر ال .مريح مبحيط اجلزائري املواطن خالله من يتمتع الالئق،
 15 - 08 رقم القانون حدد فقد وعليه البناء عملية لتأطّي وتنظيمية قانونية إجراءات إعداد يف العمومية السلطة
 البنيات استكمال عدم حاالت إهناء هبدف املوجودة املباين مطابقة وأساليب واستغالهلا، املباين إنشاء مبادئ

                                       
 .24: ،  ص1024، النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالةالديوان الوطين لإلحصائيات،   1
 . 27: ،  ص1020، النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالةالديوان الوطين لإلحصائيات،   2
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 خمططات ضمن الكبّي التحدي النوعية حتقيق هدف شكل كما يةر اجلزائ يف العمرانية واملناطق املدن تشوه اليت
 السماح أجل من املبين باإلطار الفعال التكفل بضرورة احلكومة اهتمام نال الذي املوضوع هذا التنمية،
 املخطط أهداف أحد النوعية عن البحث شكل أن سبق لقد اوهذ نوعية ذي لعمران تدرجيي بانبعاث

 والتجهيزات السكنات نوعية مستوى يف واضح بتحسن انعكست املبذولة اجملهودات 1002-1000 اخلماسي
 وضع مث وتعليماته، الدولة رئيس تطبيقات بفضل وتوسيعها مواصلتها ستتم النوعية االنطالقة هذه املنجزة،
 :على األول املقام يف املسعى هذا ويرتكز املبىن، لإلطار أحسن نوعية ترقية أجل من منهجي مسعى
 إطار ضمن البناء قطاع يف املتدخلني خمتلف عمل إدراج هبدف واملؤسساتية التشريعية املنظومة حتديث 

 5منسجم
 إعداد مرحلة من انطالقا املبىن اإلطار بنوعية التكفل يتيم أين للمدن، الفضائية التهيئة مستوى على

 مرجعية أدوات األخّي يف تصبح اليتو    POSاألراضي شغل وخمطط  PDAUالعمرانية للتهيئة التوجيهي املخطط
 إلعداد املدعوة الدراسات مكاتب تكون ضرورة على املسعى هذا ألزم كما البناء، يف العاملني مجيع على تفرض
 التخصصات متعددة املكاتب هذه تصبح أن ضرورة إىل دعا كما خاصة، بصفة فعاال الفضائي التخطيط وثائق

 1.البناء عملية يف والتصميم اهلندسة يف أحسن بتحكم السماح أجل من
 وجيند العمراين، للتحسني واسع برنامج انطالق أيضا مت اجلزائرية واملدن القرى صورة على احلفاظ أجل ومن

 مليون 18 فيها يقيم موقع 13274 منه ويستفيد دينار، مليار 300 إىل وصلت ضخمة، مالية مبالغ الربنامج هذا
 العمومية واإلنارة الصحي والصرف والكهرباء كاملاء املتعلقة، املرافق وجممل املبىن اإلطار حتسني منه واهلدف ساكن
 .العمومية املساحات وهتيئة والغاز
 تعود الوزراء يد يف صارمة مواتية أداة للسكن الوطنية البطاقية ازاجن مشروع يعترب :للسكن الوطنية ةيالبطاق .0

 الوطنية الصبغة إعطاء إن كما الوطنية، للحصّية تابعة سكنية قائمة عن فيه اإلفراج يتم مرة كل يف إليها
  املادة إىل 59 املادة من الرابع الفصل يتحدث حيث،142 - 08  رقم التنفيذي املرسوم صدور بعد ،للبطاقية

 السكنية كالقوائم مرور إلزامية على تنص واليت السكنات توزيع يف دورها وكذا البطاقية هذه طبيعة حول 62
 الرتاب كامل تغطي اليت البطاقية عمل مهام من وسع .السكنات من ستفادةاإل أحقية يف ثللب البطاقية على

                                       
، 02، العدد 08لسياسية، اجمللد ، جملة الناقد للدراسات ا0031-0001إلدارة أزمة السكن في الجزائر للفترة  كآليةإصالح السياسة العامة السكنية،  أسامة خوجة،  1

 .240: ص، 1010
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 ماليني 08 أن إىل امشّي . سنة 20 إىل متتد واليت عربها املرور دون تتم لن للسكن توزيع عملية أي وان الوطين
 .الدولة طرف من إعانات من أو املدة هذه خالل سكنات من استفادوا جزائري
 فإن املعنيني لألفراد فعال بشكل واستهداف للسكن الدولة ملساعدة شفاف تسيّي ترقية جلأ ومن
 فيها وحتفظ والعمران السكن وزير تصرف حتت توضع للسكن وطنية بطاقية بإنشاء إرفاقها مت اجلديدة اإلجراءات

 يف املمنوحة والسكنات التسامهية االجتماعية والسكنات اإلجيازية العمومية السكنات من االستفادة قرارات مجيع
 . وبناءه مسكن لشراء الدولة ومساعدات االجتماعي الطابع ذات واألراضي باإلجيار البيع إطار
 التنفيذيني املرسومني مشروع على 2010 فيفري 09 يوم يف احلكومة صادقت :على مستوى التمويل .1

 املالية واملؤسسات البنوك متنحها اليت العقارية القروض على الفائدة نسبة وختفيض وكيفية ملستوى احملددين
 املالية قانون تضمنه الذي لإلجراء تنفيذا .املستفيدين قبل من ريفي سكن بناء أو مجاعي سكن القتناء

 على 109 مادته يف تضمن الذي الفائدة، منخفضة عقارية قروض مبنح املتضمن2009  لسنة التكميلي
 القتناء والبنوك املالية املؤسسات متنحها اليت القروض على الفائدة معدالت بتخفيض العمومية للخزينة السماح
 للمضمون األدىن الوطين األجر إىل بالرجوع مددا مبلغا هؤالء مداخيل يتعدى ال أن على مجاعية سكنات

 يف سكنات وأ مجاعية، سكنات القتناء للمواطنني مباشرة مساعدات على أيضا 220 مادته يف نص والذي
 الصندوق دعم على للحصول عقاري قرض من االستفادة مواطن أي بإمكان وسيكون باإلجيار، البيع إطار

 .املعروضة الصيغ تلفخم يف للسكن الوطين
وحسب الشروط اجلديدة فقد مت حصر املؤسسات املالية اليت هلا احلق يف منح القروض العقارية املنخفضة 

حتديد قيمة القرض حسب إمكانيات الدخل الشهري ألي مستفيد، يف ستة بنوك عمومية فقط، على أن يتم 
 .وستعمل اخلزينة العمومية فارق الفائدة على القروض

بعد اإلحصاء العام على مستوى  1007مت جتنيد هذا املسعى يف  :مخطط القضاء على السكن الهش .1
مبينة مبواد خليطة  215000ا منها سكنن 0025000الذي حدد ما عدده و الوطن هلذا النوع من السكنات 

قد سعت و اهلضاب العليا، أما باقيها منتشرا عرب الرتاب الوطين، و غلبها يتواجد باجلنوب بالطوب، أ 2405000و
باخلصوص يف املدن و احلكومة إىل إجياد عالجات تندرج ضمن القضاء التدرجيي على هذا النوع من السكنات 

احلكومة هذه املقاربة بإجراءات مراقبة مالئمة، حيث  أرفقتداء ألجل فعالية هذا األو  ،الكربى يف الوطن
 :سطرت األهداف التالية

 إجياد مسعى تدرجيي للقضاء النهائي على الظاهرة. 
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  سكنات إجيارية عمومية، سكنات ترقوية مدعمة، برنامج إعانات )تنويع حلول إعادة إسكان العائالت
 .(يف عامل الريف

 جمال يف اجلزائر عليها أشرفت اليت العديدة املشاريع تكن مل :األجنبي ثمارواالست الشراكة مستوى على .1
 سكنية وحدة مليون ازإجن برنامج وتطلعات بطموح لتفي واخلاصة، عامة الوطنية املؤسسات ىمستو  على البناء

 مما املبتغاة، اآلفاق دون تبقى القدرات فإن واعدة، كانت وإن اجلزائرية التجربة كون سنوات مخسة ظرف يف
 قبل املشاريع كل بتسليم وهذا اآلجال، الحرتام األجانب املستثمرين مامأ السكن سوق فتح على الوصاية دفع
 ذات احملاور ضمن من الشراكة على نفتاحواإل التعاون يعترب كما ،1002 عام من األول الثالثي يف نقضاءاإل

 بضمان املستثمرون يتمتع حيث اجلزائرية، العمومية السلطات وتنتهجها أعدهتا اليت لإلسرتاتيجية األولوية
 تفاقياتاإل أغلبية يف اجلزائر اخنرطت وقد املنازعات، حالة يف الدويل للتحكيم باللجوء مهل تسمح اليت احلماية
 املتبادلة واحلماية الضريبة فرض ازدواج لعدم الثنائية االتفاقيات من وعةمجم وأبرمت اجلوانب متعددة الدولية

 .دول عدة مع لالستثمارات
  ANDI االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة جاءت 10/04/1001 يف املؤرخ 01 - 03 الرئاسي األمر ومبقتضى

 خبدمة تقوم إداري طابع ذات عمومية كمؤسسة  APSIاالستثمار ومتابعة لدعم الوطنية الوكالة لحم لتحل
 رؤوس واستقطاب القائمة االستثمار صفر ب للتعريف األساسية األداة تعترب إذ واألجانب، الوطنيني املستثمرين

 اجتاه اإلجراءات وتبسيط االستثمار تسهيل ومهمتها احلكومة برئاسة مباشرة بصفة إداريا وترتبط األجنبية، األموال
 .اجلزائر يف االستثمار بفرص والتعريف املستثمرين

 املتحدة العربية اإلمارات استثمارات باألساس نشّي اإلسكاين، برناجمها اجلزائر شاركت اليت الدول ومن
 مليارات مخسة بإنفاق الدولية اإلمارات شركة باشرت إذ اإلسكانية، املشاريع يف وأجنيب عريب شريك أول باعتبارها

 من الشركة استفادت وقد( بارك دنيا( مشروع لتمويل مواردها على معتمدة ترفيهي سكين مشروع ازالجن دوالر
 1.راجلزائ يف العقارية السوق يف ثقلها بكل للرمي الشركة دفع ما وهو الضرائب يف وختفيضات كبّية حتفيزات

 
 
 

                                       
 .242: ص مرجع سبق ذكره،أسامة خوجة،  1
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 الضمان االجتماعيالتشغيل و قطاع العمل و : الثالث المطلب
سوق العمل يف سياسة التشغيل، تعترب ميزانية الدولة مؤشرا على قدرة السلطات العامة على التدخل يف 

تتدخل ميزانية الدولة بشكل مباشر من خالل دفع رواتب . لتصحيح االختالالت أو احلد من اآلثار الضارة
موظفي ودعم التوظيف من خالل املكافآت واإلعانات، أو تتدخل بشكل غّي مباشر من خالل تشجيع إحياء 

تعد مشكلة التشغيل  ،و احلال يف البلدان الناميةوالعمالة يف اجلزائر، كما ه. االستهالك، وبالتايل إحياء اإلنتاج
ولذلك  ،منذ التعديالت اهليكلية وتدهور سوق العمل من بني أكثر القضايا حساسية اليت تعرفها السلطات العامة

وهي حالة عاىن  ،فإن أزمة العمالة احلالية ترجع أصوهلا إىل احلالة االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف التسعينيات
 اإلسرتاتيجية األهداف وتعد من أهم من البطالة احلادة واملتفشية، اليت ال تستثين أي شرحية من السكان فيها البلد

 .الوطنية إىل أن اجلزائر تنفذ تدابّي سياسية نشطة لتحفيز التوظيف وخلق فرص العمل التنمية لسياسة الكربى
 الضمان االجتماعيو  التشغيلو  مخصصات اإلنفاق على قطاع العمل -أوالا 
صياغة سياسة التشغيل الوطنية يف  تمت .اخلطط احلكومية على زيادة قابلية التوظيف خاصة للشبابتعمل  
كان هدفها الرئيسي هو خفض البطالة  .1028-1020سية اواعتمدهتا احلكومة ضمن اخلطة اخلم 1004عام 

 اإلسرتاتيجية، تظل هذه هي حىت اآلن. 1028جديدة حبلول عام  وظائف وخلق ثالثة ماليني ٪2إىل أقل من 
دف إىل احلد من الفقر جلهات الفاعلة الرئيسية يف سياسة التوظيف اليت هتومن أهم ا .الوحيدة لتعزيز التوظيف

وتشارك وزارات أخرى، وإن كان . ضامن الوطينوالضمان االجتماعي ووزارة الت و التشغيل العملهي وزارة 
. ، ووزارة الصناعةليدوية، ووزارة املشاريع الصغّية واملتوسطة والصناعات اوزارة الزراعةبدرجة أقل مبا يف ذلك 

( ANDI)والوكالة الوطنية لتنمية االستثمار ( ANDPME)لوكالة الوطنية لتنمية الشركات الصغّية واملتوسطة ا
 1.دورا يف ذلك تلعب أيًضا

 
 
 
 

 
                                       

1
  Algeria Education,Training and employment development 2016, ETF european training foundation 2017, p: 

08. 
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 الضمان االجتماعيو  تشغيلوال طاع العملتطور مخصصات اإلنفاق على ق(: 11-00)جدول رقم 
 دج :الوحدة

 النفقات السنة النفقات واتالسن
3993 3508480000 0001 21337741000 

3990 250564000 0001 19524195000 

3991 1212413000 0002 21676112000 

3991 1330374000 0002 61020350000 

3991 1768163000 0009 63848666000 

3991 2383459000 0030 70770822000 

3992 7664908000 0033 76058041000 

3992 11149772000 0030 186100734000 

3999 42846649000 0031 276503735000 

0000 46969113000 0031 274291555000 

0003 37807552000 0031 234882131000 

0000 20593852000 0031 226484929000 

0001 22527430000 0032 151442004000 

0001 14189944000  

 10275-2220 قوانني املاليةباالعتماد على  من إعداد الباحثة :المصدر
املوجهة و  الضمان االجتماعي اعتمادات مالية خمصصة ضمن امليزانية العامةالتشغيل و العمل و  طاععرف ق

 مللكن هذه املخصصات  للفئات الضعيفة التغطية االجتماعيةلرتقية التشغيل وعصرنة إدارة العمل وضمان  أساسا
هو و سياسة التقشف املنتهجة يف تلك الفرتة و تسلم هي األخرى من التقلص جراء تطبيق برنامج التعديل اهليكلي 

مليار دج سنة  27إىل  2222 مليار دج سنة 20 عتمادات منما أثر على خلق مناصب الشغل حيث اخنفضت اال
% 2257زيادة معدالت البطالة اليت ارتفعت من و هو ما أثر على خلق مناصب الشغل و  زيادة جد بطيئةمث  2220

 .1000سنة  %20إىل حوايل  2220سنة 
هذا نتيجة إتباع سياسة و  التشغيلو  الحظ ارتفاع يف اإلنفاق على قطاع العمليومع بداية األلفية الثالثة 

 وظ لعائدات النفط يف العقد األولعلى أساس األداء امللحوهذا  جلزائراإلنفاق التوسعي لتنشيط سوق الشغل يف ا
يتكون .وضعت السلطات العامة اجلزائرية ونفذت برناجًما لدعم االنتعاش االقتصادي ،من القرن احلادي والعشرين

من خالل توسيع اإلنفاق العام على  ،هذا الربنامج من حافز امليزانية للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
الحظ اخنفاض اإلنفاق على ي 1028منذ بداية سنة  ، غّي أنهاالستثمارات والتحويالت يف سياق احلوافز املالية

التشغيل والعمل والضمان االجتماعي وهذا يف ظل عدم استمرارية املوارد املالية املستخدمة يف متويل  قطاع مستوى
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فاخنفاض هذه العائدات أدى إىل اخنفاض اإلنفاق على قطاع  ساس على العائدات البرتوليةالتشغيل واملعتمدة أ
غلب مناصب الشغل يف اجلزائر مؤقتة بالنظر إىل وتوقف معظم املشاريع مع أن األ العمل والضمان االجتماعي
شغيل الشباب عرب عقود من خالل اآلليات املتخذة من طرف الدولة واملوجهة لتهذا  تطور حجم األجراء املؤقتني

 .ما قبل التشغيل وعقود اإلدماج
واصلت الدولة  ،الرتاجع الذي سجلته اجلزائر من حيث املوارد املالية بفعل اخنفاض عائدات النفطيف ظل و 

 اختاذ تدابّي ، من خالل"منتج "دعمها آلليات وسياسات التشغيل اهلادفة إىل خلق األنشطة وتشجيع االستثمار "
باإلضافة إىل حتسني مناخ األعمال والتغلب على الصعوبات اليت تواجهها املشاريع  ،يبية وشبه ضريبيةحافزة ضر 

 ".الصغّية اليت مت إنشاؤها يف إطار آليات الدعم على األنشطة 
فرع التقاعد بالنظر الرتفاع  بعض االختالالت املالية اليت مستشهد أما حمور الضمان االجتماعي فقد 

الناجتة عن اشرتاكات الضمان االجتماعي حيث بلغ عدد املستفيدين من نظام  مقارنة مبستوى إيراداته نفقاته
مليار دج وأن عجز الصندوق الوطين  25141متقاعد بكلفة مالية تقدر سنويا يف حدود  2110000التقاعد 
 87252وبلغ  1024ة مليار دج سن 22454إىل  1028مليار دج سنة  20052عرف منحى تصاعديا من  للتقاعد

يف إطار احملافظة على توازنات  1024موهنا باالعتماد االستثنائي الذي ضخته الدولة سنة ،1027مليار دج سنة 
 1.منظومة الضمان االجتماعي حيث مكن من دفع املنح واملعاشات اخلاصة باملتقاعدين

إىل تعديل بنية السكان العاملني  سوق العمل تغّيات عميقة أدت ة الوطنية، شهديف ظل تأثّي هذه األزم
 2:لذلك فإن هذه التغيّيات تتعلق مبا يلي. وسلوك نشاطهم
 تزايد دخول النساء إىل سوق العمل. 
 ارتفاع معدل البطالة بني الشباب بشكل عام. 
 تزايد بطالة اخلرجيني. 
 عودة املتقاعدين إىل سوق العمل. 

                                       
1
  http://www.apn.dz/AR/plus-ar/travaux-commission-permanentes-ar/228-2014-06-25-12-41-13/5089-loi-

finance-2019-travail 
2
 Yacine miliani, Etude de l’impact de la dépense public sur l’emploi en Algérie entre 2000-2016, revue 

algérienne d’économie et gestion, Vol14, N01, 2020 , p :260.   
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  زمام األمور من القطاع العام منذ هناية هيمنة القطاع اخلاص على سوق العمل، الذي تسلم
وسيطرته مع عروض عمل مؤقتة وغّي كافية وحمفوفة باملخاطر وفوق كل ذلك ال تؤدي إىل  ،التسعينيات

 .وظائف مستقرة وجمزية على عكس اخلدمة املدنية. خلق فرص عمل كثّية
زدياد ألن مسامهة هذا القطاع يف باإلضافة إىل ذلك، فإن ثقل القطاع غّي الرمسي يف التوظيف آخذ يف اال

باإلضافة إىل ذلك، . استمرت يف الزيادة خالل السنوات القليلة املاضية ،توفّي الوظائف غّي املاهرة بشكل عام
مما أدى إىل اخنفاض عدد الداخلني اجلدد إىل سوق العمل واملسامهة  ،شهد معدل النشاط ركوًدا ملدة عشر سنوات

منا تطور العمالة غّي الرمسية مبعدل أسرع بكثّي  ،نتيجة لذلك، يف غضون عشر سنواتو  .يف اخنفاض معدل البطالة
 .من منو العمالة املنظمة

 االجتماعي النمو يشكل :تطور مستويات التشغيل في الجزائر حسب القطاعات االقتصادية-ثانياا 
 مبثابة البطالة مكافحة تعد اإلطار، هذا ويف إسرتاتيجية السياسة الوطنية أهم األهداف، أحد للمواطن القتصادياو 

 تعزيز اجتاه يف الدولة جهود وتصب التشغيل لرتقية التحفيزية اإلجراءات من مجلة خالل من وطنية، أولوية
 املوفرة املؤسسات لفائدة األعمال مناخ حتسني عن فضال الشغل، ملناصب املستحدثة القطاعات يف االستثمار

التايل واجلدول ، املهين اإلدماج على للمساعدة متعددة آليات من يستفيدون الذين ،الشباب لفائدة العمل لفرص
 .ذلك عن طريق إنعاش االقتصادو يبني مدى جناح الدولة يف إدماج البطالني يف سوق العمل 
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 تطور مستويات التشغيل في الجزائر حسب القطاعات االقتصادية(: 12-00) جدول رقم
 

 البيان
 الخدمات البناء واألشغال قطاع الصناعة الفالحةقطاع 

 نسبة التشغيل قوى العاملة نسبة التشغيل قوى العاملة نسبة التشغيل قوى العاملة نسبة التشغيل قوى العاملة
0000 472 28522 414 22527 427 2524 2448 41501 

0003 2221 12504 442 22541 400 20588 2804 08544 

0000 2224 12521 202 28521 710 22527 2200 01502 

0001 2822 12528 408 21502 722 22520 2444 08504 

0001 2427 10578 2042 22542 247 2158 8222 02514 

0001 2242 27527 2002 22527 2121 20507 8222 08542 

0001 2420 24520 2148 28510 2104 28524 8724 02581 

0002 2272 22542 2014 22524 2018 27572 8471 04542 

0002 2101 22542 2282 21584 2070 27511 0274 04541 

0009 2181 22522 2228 21542 2724 24528 0224 04528 

0030 2224 22547 2227 22572 2444 22527 0277 00512 

0033 2028 20577 2247 28518 2020 24541 0402 04527 

0030 221 4527 2220 22522 2442 24520 4140 42500 

0031 2282 20504 2807 22508 2722 24540 4882 02574 

0031 422 4574 2120 21540 2414 27542 4118 40572 

0031 227 4544 2277 22 2774 24574 4018 42504 

0031 282 4572 2828 21524 2422 24548 4724 42544 

0032 2201  -2822  -2487  -4827  -

Source :rapport annuel sur l’activité, emploi et chômage, N°726/2015, p :12. 

              -rapport annuel sur l’activité, emploi et chômage, N°748/2016, p :13. 
            -rapport annuel sur l’activité, emploi et chômage, N°819/2018, p :15. 

نشـاط يف خلـق فـرص العمـل يف االقتصـاد اجلزائـري إذ يسـتحوذ القطـاع علـى  أكثر فروعميثل قطاع اخلدمات 
وقد استفاد القطاع من الدعم احلكـومي املسـاعدة يف احلـد مـن فقـدان الوظـائف خاصـة  أكثر نصف الطبقة املشتغلة

مـن أجـل إقامـة مشـاريع  لشـبابا بتشـجيع احلكومـةانتهـاج الـربامج التنمويـة قامـت و مع مطلع األلفيـة و  يف فرتة الركود
الشـباب إىل املشـاريع اخلدماتيـة بصـورة ملفتـة كالنقـل،  اجتـهوالدعم املمنوح من طرف الوكالة الوطنية أين  االستثمارية

 1024ســـنة  % 24548املطـــاعم، وخـــدمات اإلعـــالم اآليل مث يـــأيت قطـــاع البنـــاء واألشـــغال العموميـــة بنســـبة مســـامهة 
مناصـب الشـغل  فهذا القطـاع ممـول بالكامـل مـن طـرف الدولـة وبالتـايل لتحتية والسكنبقطاع البىن ا االهتمامنتيجة 

بالشــكل الكــايف إذ  امل يتجاوبــ والفالحــة أمــا قطــاع الصــناعة،فيــه مرهونــة مبــدى اســتمرار اإلنفــاق علــى هــذا القطــاع 
يســــاهم يف ختفيــــف اخلـــاص كمـــا أن القطــــاع . علـــى التــــوايل% 02582و %28528ضــــعيفة ب نســــبة مســـامهة ســـجال
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مــا أدى و وهــ .مــن املشــتغلني جنــدهم يف القطــاع اخلــاص %42علــى الدولــة يف تشــغيل اليــد العاملــة حيــث أن  العــبء
 . 1024باجلزائر إىل تبين إسرتاتيجية جديدة تنطلق من سنة 

 :التشغيلسياسة تقييم  -ثالثا
أولويات  وحماربة البطالة ضمنترقية التشغيل يعد  :0031-0003التشغيل خالل الفترة سياسة تقييم  .3

لتشجيع االستثمار املنتج  إدراجهاالتدابّي اليت مت  إىلمشّيا  ة،الكربى لسياسة التنمية الوطني اإلسرتاتيجية
تثمني املوارد البشرية عن طريق تشجيع التكوين "سيما من خالل ال ،وحتسني قابلية التشغيل لدى فئة الشباب

 .وعصرنة تسيّي سوق العمل
ا يف عشرية هب اجلزائر يف هذه الفرتة كانت قد خرجت من مرحلة اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد اليت مرت

قتصاد املوجه االشرتاكي إىل اقتصاد السوق ودخلت يف هذه اليت كانت مرحلة انتقال من االو التسعينيات 
إلطار أن اجلزائر كانت قد تبنت العديد جدير بالذكر يف هذا او املرحلة األخّية بتوجه حنو مبدأ الدولة احلامية، 

 .عالقات العملو من اتفاقيات املكتب الدويل للعمل اليت حتدد معايّي دولية لوضعية التشغيل 
 (1028– 1020) مث (1002-1000( )1008-1002)متيزت هذه املرحلة بتبين الدولة جمموعة برامج مخاسية 

مبيعات احملروقات أن تستدرك التأخر مبحاولة توفّي املناخ  حاولت الدولة من خالهلا وباالعتماد على فوائض
الصحة و حتسني مستوى املعيشة بتبين مشاريع خمتلفة يف جمال السكن و املالئم لالستثمار وتطوير البىن التحتية 

ية ، مع احملافظة على التوازنات اهليكلية لالقتصاد عرب منهجية تسيّي عقالن...والتعليم وتوفّي املاء الشروب
مليار دوالر  100احتياطي صرف بلغ و  %2 ةللموارد مكنت من احلفاظ على مستوى تضخم منخفض متوسط

 1028.1أسعار البرتول سنة  هنيارمكن الدولة من التماسك أمام ا 1028أواخر 
 تساعد اليت األخّية هذه البرتولية داترااإل على كبّية بصورة العتماده ريعي اقتصاد ئريزااجل االقتصادباعتبار و 

 حنو كبّي بشكل توجه اليت النفقات لتغطية توجه داترااإل هذه أن إال الدولة، نفقات تغطية على
 أن كما املنتجة ترااالستثما عكس مضافة قيمة ختلق الو  اقتصادي منو ختلق ال اليت منتجة الغّي ترااالستثما
 إىل وجهت إذا خاصة االقتصادي النمو على مباشرة تؤثر ال العمومية ترااالستثما أن إىل جعار  السبب

 مستوى على البطالة المتصاص العاملة، األيدي من كبّية نسبة توظيف يف تساهم الو  منتجة غّي قطاعات

                                       
: ، ص1024جملة التنظيم والعمل، اجمللد السابع، العدد األول، مارس  ،عيةيالتشغيل في الجزائر، قراءة تحليلية للسياسات التشجمغراوي حمي الدين عبد القادر وأخرون،    1

10. 
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 قطاع على اإلنفاق يف تتمثل اليت التشغيل قطاع ختص اليت راتاملؤش خمتلف خالل من احمللية العمل سوق
 النمو من للرفع البطالة معدالت إىل إضافة التشغيل معدل أو النشاط معدل،االجتماعي الدعم التشغيل،

 .االقتصادي
 عدة متس املوضوعة األهداف إن :0031تقييم التشغيل ضمن النموذج االقتصادي الجديد للنمو بعد  .0

 قطاع اإلنفاق على التشغيل قطاعرات مؤش عن تعرب اليت النمو معدالت اجلوانب هاته بني ومن جوانب
 على تيجيةاإسرت  أهدافا اتبعت الدولة أن حيث، ...(والبطالة التشغيل معدل االجتماعي، الدعم التشغيل،

 1:التشغيل قطاع مشاكل أمهها مشاكل عدة من للحد الطويل املدى
 لبرتول،ا) العادية نيةزااملي موارد تطوير خالل من املوازنة سياسة لرتشيد السعي 2019 إىل 2016 من 

 فإن وهبذا قطاعات، عدة يف اخلزينة منه تعاين الذي العجز وخفض للتسيّي، الرئيسية النفقات لتسهيل(  ..اجلباية
 ...البطالة نسب وخفض التشغيل قطاع على اإلنفاق معدل من يرفع النموذج أهداف حتقيق

 فالنمو لذا كبّية، بصفة احملروقات قطاع على تعتمد لتاز اماجلزائر  أن جيد الفرتة هذه ألهداف املالحظ إن
 إذالالهتزاز  معرضة وهي العادية، املوارد أي احملروقات قطاع على الكبّي بالشكل يعتمد التشغيل قطاع يف

 أو التشغيل قطاع على اإلنفاق تقليل جانب يف سواء األوىل السنوات الثالث يف البرتول أسعار تغّيت
 .التشغيل مستوى اخنفاض أو البطالة معدل ارتفاع أو االجتماعي اجلانب على الدعم تقليل
  االجتاه حنو التنويع والتحول االقتصادي خالل هاته املرحلة وذلك ب 1020إىل  1010من: 

 واألشغال والبناء الطاقة قطاع على الضغط لتقليلاحمللي اإلمجايل  للناتج احملروقات خارج منو حنو توجهال -
 رفع على يركز الذي الصناعة جمال يف مضافة قيمة إلنتاج النمو معدالت رفع إىل حيتاج مما العمومية،

 قطاع لصاحل العمومية األشغال حصة جعاترت  هلذا البطالة، معدل يف خفض فيحدث التشغيل معدل
 .الفرتة هذه خالل  %257 منوه بلغ الذي الذكاء صناعات

 وتعزيز املستثمر املالرأس  إنتاجية تطوير خالل من والعام، اخلاص القطاعني استهداف إىل الدولة تسعى -
 وصناعيةزراعية  مصادر من احملروقات خارجالصادرات  تشجيع إىل يؤدي هذا االستثمار، أنظمة

                                       
امللتقى العلمي الوطين حول التوجهات النقدية واملالية لإلقتصاد اجلزائري على  ، الجديد للنمو واقع التشغيل في ظل أهداف النموذج االقتصاديبن شهرة حمجوب وآخرون،   1

 .819:، جامعة زيان عاشور باجللفة، ص1022نوفمرب  28ضوء التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية ، 
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 بني كةرا الش وتدعم العام، أو اخلاص القطاع يف سواء التشغيل قطاع تدعم بدورها واليت خدماتية،
 ...العمال أو املنتجات يف اجلودة رفع وكذا خدماتية أو صناعية أو عيةزرا املصادر مجيع يف القطاعني

 من احملروقات خارج تراوالصاد الغذائي، االكتفاء إىل للوصول عيراالز  القطاع حتديث إىل الدولة تسعى -
 الغذائي االكتفاء حتقق فإذا املتسارع، االقتصادي النمو بدعم يسمح مبا 2030 يف %2 إىل 2015 يف% 4

 .فرادلإل اجتماعي كتدعيم يعد وهذا اجملتمع رفاهية إىل نتوجه بالضرورة
 دوالر 22000) أي 2030 إىل 2020 الفرتة خاللمرات  2.3 بواقع للفرد الداخلي الناتج ملضاعفة السعي -

 للفرد االجتماعي بالدعم الدولة اهتمام يوضح ما وهذا احلايل، الدخل أساس على( 2030 العام يف
 .القادمة السنوات خالل فيها التغّي سيظهر اليت التشغيل قطاع على واإلنفاق

يالحظ  ولكن التشغيل بقطاع االهتمام عن مباشرة بصفة تصرح مل أهنا النموذج أهداف خمتلف خالل من الحظي
 قطاع راتملؤش بالنسبة التشغيل، قطاع منو لزيادة اخلاص للقطاع الكبّي بالتوجيه بالرغم ،ضمين االهتمام أن

 كالصناعة التشغيل مستوى يف مضافة لقيمة واملدرة النموذج طرف من املستهدفة بالقطاعات االهتمام أو التشغيل
 .الدولة طرف من متول اليت والبناء العمومية األشغال قطاع وأيضا واخلدمات، والفالحة
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 :خالصة الفصل
العام االجتماعي على  لإلنفاقالعام االجتماعي أساسا يف الثقل االقتصادي  اإلنفاقالدافع لدراسة يكمن 

االبتدائي والثانوي )التعليم و االجتماعي على الصحة  اإلنفاقلدولة باإلضافة إىل مدى مسامهة العامة ليزانية امل
باإلضافة إىل التحويالت االجتماعية يف حتسني  والضمان االجتماعي العمل والتشغيل ، السكن،(والتعليم العايل

أصبح حقا من حقوق  العملو ، السكنو  دي واالجتماعي وأيضا نظرا إىل أن الصحة والتعليموتركيبة الواقع االقتصا
جميع وال يأيت ، العمل للالسكن ،التعليم ،حق الصحةتكفل وتقدم  أنعلى الدولة  لزاما لذلك بات. اإلنسان

 .النفقة االجتماعية الوطنيةذلك إال من خالل 
العام االجتماعي يف اجلزائر هلا داللة كبّية يف استخالص  لإلنفاقحتليل مؤشرات التطور الكمي والنوعي 

، (التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العايل)اجلهد الذي تبذله اجلزائر من أجل ترقية اخلدمات االجتماعية التعليم 
 املستوى والتشغيل والضمان االجتماعي، محاية الفئات الفقّية والضعيفة وحتسنيالعمل  ،الصحة والسكن

ضغط الطلب على اخلدمات على هذه القطاعات وهذا ملواجهة  املعيشي، من خالل املبالغ الضخمة اليت صرفت
االجتماعية لذا يتوجب فتح اجملال أمام القطاع اخلاص للنهوض جنبا جلنب والقطاع العام من أجل توفّي متويل 

و اقتصاد ريعي بامتياز ويتأثر بأسعار احملروقات، وكذا يف وهذا بسبب تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات فه
العام  اإلنفاقظل احنسار املوارد املالية وهو ما يتطلب ضرورة العمل على إحداث إصالحات يف طرائق متويل 

وتطوير تشريعات املتعلقة مبسامهة اجملتمع يف  اإلنفاقاالجتماعي بصفة خاصة برتشيد العام  اإلنفاقبصفة عامة و 
 .العام اإلنفاقحتمل جزء من تكاليف التمويل 

 



 

 

 

 

  الثالثالفصل 
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 :تمهيد
لك بعد ، وذ(احلر)إىل اقتصاد السوق ( املوجه)عرف االقتصاد اجلزائري مرحة انتقالية من االقتصاد املخطط 

اليت بينت بوضوح هشاشة التوازنات االقتصادية الكلية، اليت نتج عنها  البرتول أسعاربسبب اخنفاض  6891أزمنة 
االرتفاع يف مستوى التضخم، تفاقم املديونية، وزيادة املتمثلة يف ، و االجتماعيةو  تفاقم األوضاع االقتصادية

نفيذ برنامج  نندوق النقد الدو ي وتىلاللجوء إ مبوجب ذلك متاخنفاض يف معدالت النمو، و مع معدالت البطالة، 
 .االقتصادي الذي اختذ شكل اتفاق االستعداد االئتماين اإلنالح

الثالثة اجتهت اجلزائر إىل التغيري التدرجيي لسياستها االقتصادية باالعتماد على برامج  األلفيةومع بداية 
العام قصد حتفيز اإلنتاج  اإلنفاقاالقتصادية يف البالد عن طريق الزيادة يف  األوضاعلتأثري على لاقتصادي  إنعاش

 .وامتصاص البطالة أي تشجيع املؤسسات على االستثمار لتلبية الطلب وبالتا ي دعم النمو
 :املباحث التالية تم تناولسيويف هذا الفصل 

 واقع التضخم في الجزائر؛: المبحث األول 
 واقع البطالة في الجزائر؛: المبحث الثاني 
 في الجزائرحلي اإلجمالي الناتج الم واقع: المبحث الثالث. 
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 واقع التضخم في الجزائر  :المبحث األول
هذا لصعوبة السيطرة و أكثرها شيوعا و مساسا باالقتصاد الوطين يعترب التضخم ظاهرة من الظواهر األكثر 

ن أإذ من شأن املعدالت املرتفعة  ،اإلنتاجو االدخار و االستثمار  تثار تشوه من قراراملا له من آالتحكم فيه و عليه 
فالتحكم فيه عند  ،مؤسساتهو إحلاق أضرار بالنظام املا ي و منو االقتصاد  يف تؤدي إىل نتائج سلبية لعل أمهها تباطؤ

اجلزائر كغريها من الدول النامية تعاين ضغوطات و و االقتصاد، مستويات دنيا  سيساهم يف توفري شرط أساسي لنم
بنته منذ إىل نظام اقتصاد السوق الذي تاالنتقال و  االقتصادية اإلنالحاتاليت تلت تضخمية خانة يف السنوات 

ارتفاع معدالت البطالة و  وأدت الضغوطات التضخمية إىل تراجع معدالت منو الناتج احمللي اإلمجا ي نات،يالتسع
إال أن  .اخنفاض سعر الدينار اجلزائريو قدي اإلندار النارتفاع حجم و جنبية اخنفاض حجم االحتياطات األو 

ا من االستقرار يف األلفية اجلديدة، غري أهنا عادت للتذبذب يف السنوات األخرية معدالت التضخم عرفت نوع
 .الدولية مما انعكس سلبا على األداء االقتصادي ككلو احمللية الظروف االقتصادية و تبعا للتغريات 

يف هذا املبحث إلقاء الضوء على ظاهرة التضخم من خالل حتليل واقع التضخم يف  وستحاول الدراسة
  .اجلزائر باإلضافة إىل األسباب املنشئة له

  4002-0990حليل تطور التضخم في الجزائر خالل الفترة ت: المطلب األول
يف احلد من ارتفاعها من  الزالت رغبة اجلزائرو  الزالت ظاهرة التضخم يف اجلزائر متواجدة مبعدالت متفاوتة

خالل الفرتة  التضخم يف اجلزائر تطور عامة حوليتم يف هذا املطلب إعطاء نظرة . أجل حتسني القدرة الشرائية
6881-7162. 
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 4002- 0990التضخم في الجزائر خالل الفترة  معدالت تطور: (00-00)جدول رقم 
 %: الوحدة

 التضخم معدل السنوات معدل التضخم السنوات
0990 61.11 4002 7.82 

0990 71.99 4002 6.79 

0994 76.11 4002 7.76 

0990 71.12 4002 7.19 

0992 78.12 4002 2.91 

0992 78.22 4009 1.22 

0992 69.12 4000 7.86 

0992 1.27 4000 2.17 

0992 2.81 4004 9.98 

0999 7.12 4000 7.71 

4000 1.7 4002 7.87 

4000 2.7 4002 2.92 

4004 6.27 4002 1.2 

4000 2.71 4002 1.1 

Source : ONS .l’Algérie en quelques chiffres, résultants 1990-2005, pp:14-24. 

- Rapport annuel de la banque d’Algérie 2006-2017, pp : 26-55 

خالل الفرتة يف اجلزائر ارتفاعه  الكبري و  معدل التضخم بيانات اجلدول يتبني لنا حركية  مالحظة من خالل
ستقرار السياسي الاإرجاع ذلك لعدم وميكن  ،أكرب نسب التضخمحيث شهدت هذه الفرتة  6881-6881

فاق االستعداد ات إطارحمددة يف باإلضافة إىل رفع الدعم على سلع االقتصادي الذي عاشته اجلزائر يف تلك الفرتة و 
اقرتن ذلك بارتفاع معدالت النمو يف كمية النقود حيث أن أكرب نسبة للتوسع و  6882أفريل  يف االئتماين الثالث

، هذه الزيادة أدت إىل احمللي اإلمجا يمنو الناتج  عدالتهي أعلى من مو  6887-6881النقدي حدثت يف الفرتة 
 .ستقرار النقدي دافعة باالجتاهات التضخمية حنو األعلىالاختالل ا
 %12.8و %05اخنفضت معدالت التضخم، حيث ونلت إىل  6888-6889-6882يف سنواتو  

هبدف ضبط منو الكتلة املالية اليت طبقتها احلكومة و السياسات النقدية  جناحذلك بسبب و على التوا ي،  %17.1و
  .النقدية والتحكم يف السيولة

هذا و دراسة األخرى المقارنة بسنوات له هو أدىن مستوى و  %1.7 بـقدر معدل التضخم  7111يف سنة 
التخلي عن متويل و أسعار الفائدة الذي تضمن رفع و ية الدولية مع املؤسسات املال اإلنالحاتراجع لتطبيق برامج 

البحث عن أساليب جديدة لتمويل األنشطة االقتصادية بدال من و النقدي  اإلندارعجز امليزانية من خالل 
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وتدين حجم االئتمان احمللي من خالل التأثري  .تضخيم األجورو النفقات من  تقليصالو النقدي املفرط،  اإلندار
 .على حجم القروض يف االقتصاد

وهذا بسبب منو فائض السيولة  %12.71ارتفاع يف معدل التضخم إذ بلغ يالحظ  7117أما يف سنة 
ارتفاع احلد األدىن و اإلقتصادي  تزامن مع إنطالق برنامج اإلنعاش هذاو ، %71.67مقابل  %71.78مبعدل املصرفية 

إعادة رمسلة البنوك اليت أدت إىل وجود و نفسها  الفرتةدج خالل 911.11دج إىل 111.11لألجر القاعدي من 
 .سيولة زائدة يف األسواق

دف الرئيسي لبنك اهلهذا من خالل أن و إخنفاض ملحوظ يف معدل التضخم شهدت  7112-7111
  7111-7112تحكم يف التضخم خالل الفرتة الياسة النقدية أكثر فعالية يف هذا من خالل جعل السو اجلزائر 

 692.1و 7111مليار دوالر سنة  626.1و 7112مليار دوالر سنة  612.7بفضل سياسة اإلحتياطي االجباري 
 .7117مليار دوالر سنة  671.2من  البد 7111 مليار دوالر سنة

نمو إىل الربامج ال ترجع أسبابو  %11.2 ارتفاع معدل التضخم ليصل إىل فيالحظ 7118-7112أما مابني 
سنة  % 12.2 ـسعار عند االستهالك باألارتفاع و االعتماد على سياسة نقدية توسعية  و نمو لاإلمنائية الداعمة ل

كما يعود الدفع التضخمي يف جزء كبري منه إىل االرتفاع العام يف أسعار . 7112نقطة لسنة  1.1بزيادة   7119
ارتفاع و السيما أسعار املنتجات الفالحية  7119يف % 66.7إىل  7112يف % 11.2املنتجات املستوردة منتقلة من 

 %17.12من  ارتفاع فائض السيولة النقديةو  .%12.2إىل% 16.7حصة الواردات الطاقوية بأربع مرات منتقلة من 
 7118.1و 7119و 7112و 7111خالل السنوات  %27إىل % 17إىل % 12.17إىل 

رواتب و الطلب ورفع األجور و نتيجة إىل عدم توازن العرض  %19.98 ـب 7167بلغ الرقم القياسي سنة 
الذروة ، كما تفسر هذه دج 69111دج إىل  61111زيادة األجر الوطين املضمون من و العاملني يف كل القطاعات 

ساهم بصفة أكرب يف تضخم األسعار الداخلية سنة الذي  .....(حلم األغنام )بتزايد أسعار املنتجات الطازجة 
لدولة بسبب سياسة التقشف املعتمدة من طرف ا 7162ليعاود االخنفاض مرة أخرى سنة  2،%28.11ـب 7167

سعار البرتول الذي أدى إىل تدهور ألشهدته اجلزائر من اخنفاض  بعد ما التقليص من حجم الواردات وهذاو 
 .املؤشرات االقتصادية الكلية

                                       
 .12-11: ، ص ص7118، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمرب 4002 التقرير السنويزائر، اجل نكب 1
2

 .17-16: ، ص ص7167، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمرب 4004 التقرير السنويزائر، نك اجلب 
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التضخم و كان السبب هو  7162سنة  %17.8مقابل  %12.92ارتفع معدل التضخم إىل  7161يف سنة و 
يستمر ارتفاع و  7162،1سنة  %62.1بعدما سجل  %1.6مل يتجاوز  ليس التوسع النقدي الذيو املستورد، 

وليس تطور يف ضبط أسواق السلع االستهالكية التحكم  كان سببه هو عدمو  7161سنة  %11.2 التضخم ليصل 
 2.م السلع املستوردةارتفاع أسعار أهو تدهور سعر الصرف و الكتلة النقدية 

 %12.2ـاملستوردة برتفاع أسعار املنتجات الغذائية الهذا راجع و  7162سنة  %11.1 ـالتضخم ب بلغ معدلو 
 3.%11.6ـارتفاع أسعار املنتجات املستوردة من غري املواد الغذائية بو 

 في الجزائر أسباب التضخم: المطلب الثاني
موعة متداخلة جم اك فيهرت يف منط واحد بل تش اال ميكن حصر أسباهب التضخم يف اجلزائر ظاهرة اقتصادية

اقتصاد باعتباره  ياالختالالت اهليكلية، ويرجع ذلك إىل طبيعة االقتصاد اجلزائر و اخلارجية و من العوامل الداخلية 
كفاءة املتعارف الال تشتغل بفأغلب نشاطاته تبعيته املطلقة للعامل اخلارجي، و ريعي يعتمد كليا على احملروقات 

 ات تضخمية داخلية، اجتاه اث تولدت عنهللبلد حيتوازنات املالية الداخلية عليها، حيث انعكس ذلك على ال
 ، واللذانهيكل التجارة اخلارجية للدولة مع سياسات الصرف املطبقةو حجم و كذلك االنفتاح على العامل اخلارجي 

 .من شأهنما التأثري يف االجتاهات التضخمية
 :-يفللتضخم  احملدثة الداخلية باألسباتتمثل أهم  :األسباب الداخلية -أوالا 

إىل قتصاد املوجه االالتنمية يف ظل قامت اجلزائر باستعمال إسرتاجتية  :مقابالتهاو  تطور الكتلة النقدية .0
حيث جلأت السلطة  ،لتمويل االستثماراتاجات الضرورية احلعلى تلبية عجز االدخار و متويل نقدي ضخم 

أي انتهاج أسلوب التمويل بالعجز وبطلب من اخلزينة  .يقابله مقابل مادي ندار النقدي الذي الاإلإىل 
بني حجم الكتلة النقدية وعجز مؤسسات القطاع  ة أفرزت وضعا اقتصاديا غري مستقر  هذه السياسفإن العامة 

تفاقية الالتضخم خانة قبل اوبالتا ي ارتفاع يف  4.العام، األمر الذي نتج عنه ارتفاع املستوى العام لألسعار

                                       
1

 .21-21: ، ص ص7161، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمرب 4002 التقرير السنوي ،زائرنك اجلب 
2

 .71-71: ، ص ص7162التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمرب  ،4002 التقرير السنوي ،زائرك اجلنب  
3

 .72-71: ، ص ص7169، التطور االقتصادي والنقدي  للجزائر، جويلية 4002 التقرير السنوي ،زائربنك اجل 
باستخدام برنامج  svar، مقاربة نماذج 4002-0990تأثير الصدمات الهيكلية لسعر الصرف والكتلة النقدية على التضخم في الجزائر خالل الفترة مروان حايد،  4

eviews 10،   81: ص، 7169سبتمرب  ،61املالية، العدد و اجمللة اجلزائرية لالقتصاد. 
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هذا ما أدى و إىل اإلندار النقدي الذي من شروطه تقرير اللجوء و  6882مع نندوق النقد الدو ي سنة ربمة امل
 1.إىل خفض معدالت التضخم

واتباع سياسة نقدية  6889-6882مع تطبيق برنامج االنالح االقتصادي مع مؤسسات النقد الدولية و  
تمويل بالعجز وتقليص حجم اإلنفاق العام املقدم للمؤسسات العمومية وجتميد  نظام األجور الانكماشية وايقاف 

بعدما كانت  6881سنة  %61.1هذا األمر ساعد على ختفيض نسبة منو حجم الكتلة النقدية حيث ونل إىل 
ت التضخم يف املدى كما كان لربنامج اإلنالح االقتصادي أثار إجيابية على معدال ،%76.1بـ  6887نسبة النمو 

% 1.7ليصل إىل  %78.2حيث بلغ  6881القصري واملتوسط فعرفت معدالت التضخم اخنفاضا مستمرا ابتداء من 

 .مقابالهتاالنقدية و  يبني تطور الكتلة لتا ياجلدول او  7111.2سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
بإستعمال منوذج االحندار الذايت  ،4002-4000تحديد العالقة في األجل الطويل بين سياسة النقدية ومعدل التضخم في الجزائر خالل الفترة خملويف الزوبري، و دراجي و كرمي  1

 .697: ص، 7168جوان  ، جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، اجلزائر،16 العدد 12األعمال، اجمللد و ، جملة اقتصاد املال ARDLللفجوات املوزعة املتباطئة 
سم العلوم قاإلنسانية، و ، األكادميية للدراسات االجتماعية 4000-4000في تعقيم تراكم احتياطات الصرف األجنبي خالل الفترة  فعالية بنك الجزائرطيبة عبد العزيز، 2

 .79: ، ص7162جوان   ،67د والقانونية، العداالقتصادية 
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 مقابالتهاو تطور الكتلة النقدية : (04-00) جدول رقم
 مليار دج :الوحدة

 عرض النقود السنوات
M2  

عرض النقود 
M1 

 -شبه النقود
ودائع 

 -ألجل

صافي 
األصول 
 الخارجية

القروض 
 للدولة

القروض 
 لإلقتصاد

4000 7177.17 61296.2 822.71 221 112.1 993.73 

4000 7227.16 6779.11 6771 6761.2 118.2 1078.4 

4004 7816.17 6261.72 6291.68 6211.2 129.1 1266.8 

4000 7788.1 6127.1 6111 7727.2 277.2 1380.2 

4002 7122.2 7611.1 6229.2 7668.7 -71.1 1535 

4002 2121.2 7272.1 6177.8 2628.2 -877.7 1779.8 

4002 2972.1 7622.9 6128.9 1161 -6712.6 1905.4 

4002 1882.1 2777.1 6216 2261.1 -7687.6 2205.4 

4002 1811.8 2812.8 6886 61722 -7172.7 2615.5 

4009 2629.2 2828.7 7779.8 61991 -7299.8 3086.5 

4000 9617.9 1179.1 7172.7 66882 3510.9- 3268.5 

4000 8878.7 2626.2 7292.1 67877.2 3406.6- 3726.5 

4004 66161.2 2196.8 7777.1 62821.1 -7772.1 4298.5 

4000 66826.1 8249.8 7186.2 61771.7 -7771.2 1611.7 

4002 67191.2 9603.0 2197.2 61272.1 -6887.7 1112.1 

4002 67212.1 9261.2 2227.7 61721.2 112.1 2722.7 

4002 67961.7 9407.0 2218.7 67181.1 7197.7 2818.8 

4002 62822.1 10266.1 2219.1 66772.2 2186.8 9991.1 

 :الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر باألرقام على باالعتماد الباحثة  إعدادمن : المصدر
 .768 :، ص7166-6817حونلة  -
 .11 :، ص7162-7167نتائج  -
 .11 :، ص7162-7161نتائج  -

دوالر للوحدة سنة   79.1النفط إىل  األسعارارتفاع و بداية األلفية اجلديدة يالحظ من اجلدول أنه مع 
اإلنعاش  دعمني تنمويني األول من خالل تنفيذ برناجمالسلطة النقدية سياسة نقدية توسعية  اعتمدت 7111

حيث أثرا بشكل واضح يف زيادة الطلب  7118-7111الثاين لدعم النمو االقتصادي و  7112-7116 االقتصادي
تخفيف من حدته بفعل التسديدات ال يف وترية منو الكتلة النقدية قد مت الطابع التصاعدي إال أن التضخمو الكلي 

يف االجتاه اجلديد املتميز بانتعاش وترية  7112حيث تندرج سنة  ،7111و 7111املسبقة للدين اخلارجي يف سنيت 
يفسر هذا الرتاجع و  نتيجة لصدمة اخلارجية %17.6تلة النقدية إىل تراجعت الك 7118يف سنة و التوسع االقتصادي 

 .الناتج عن تقلص يف ودائع قطاع احملروقاتو  ،لدى املصارفبرتاجع منو الودائع حتت الطلب 
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 ، ليكون هناك تعارض كلي يف سنة7162التوسع النقدي، ليتوانل الوضع إىل غاية  7161لتستأنف سنة 
ذي يعد اجملمع املرجعي يف جمال ال) M2مع الفرتة اليت سبقتها، أين كان متوسط منو الكتلة النقدية  7161

باحتساب الودائع لدى )سنويا، ومتيزت الوضعية النقدية اجملمعة  %67.2يقدر بنسبة ( السياسة النقدية يف اجلزائر
بب االخنفاض القوي للودائع ، بسM2 (1.67%)بنمو شبه منعدم للكتلة النقدية ( اخلزينة ومركز الصكوك الربيدية

ارتفعت بشكل جد متواضع النقدية  ، حيث مت استثناء هذا القطاع فإن الكتلة(%26.6-)قطاع احملروقات  ألجل
(17.9%)،

، عكس النمو الضعيف يف 7161كما أن توانل االخنفاض احلاد يف أسعار البرتول إىل غاية سنة   1
ج والسبب يف ذلك يكمن يف اخنفاض ودائع القطاعات خار  (%1.28) 7161يف سنة  M2الكتلة النقدية 

.%17.1بينما ارتفعت ودائع قطاع احملروقات بنسبة  (%17.7)احملروقات 
2

منت الكتلة  7162إال أنه يف سنة  
بسبب االرتفاع القوي للودائع حتت الطلب على مستوى املصارف حيث ارتفعت ، %19.7بـ M2النقدية 

فيما يتعلق بتداول النقد الورقي، غري أن سبب  %12.8فيما خيص الودائع ألجل و %11.9مقابل  %71.6بـ
االرتفاع القوي يف الودائع حتت الطلب يعود إىل ودائع الشركة الوطنية للمحروقات واليت استفادت يف أواخر سنة 

، أي أن التوسع النقدي دون (مليار دينار 217)من تسديد جزء من مستحقاهتا على اخلزينة العمومية  7162
 M1اجملمع النقدي  كما انعكس النمو القوي للودائع حتت الطلب بازدياد  3.فقط %12.8قطاع احملروقات بلغ 

حيث يُظهر اجلدول . %17.1بنسبة  7161بعد تقلصه سنة  7161،4يف سنة  %16.1مقابل  %18.1مبا يقارب 
 61711.6إىل  7111مليار دج سنة  6129.62والذي انتقل من  M1دي أن هناك منو مستمر للمعروض النق

 ما وهذا اجلزائر، بنك حسب تقارير وذلك التداول نقود ارتفاع إىل ذلك يف السبب ويعود 7162مليار دج سنة 
 من املصريف الوعي ذلك بنقص تفسري وميكن البنكي، اجلهاز خارج باألموال االحتفاظ األفراد إىل اجتاه يبني
 لة النقدية تيقابل الك عدم وجود ما أنكما   أخرى جهة من املعطلة السيولة جلب يف املصريف وعجز اجلهاز جهة

 .يسبب التضخم واإلنتاجغياب الفعالية فهذا االختالل بني كتلة النقود و  ب سوء التسيري بسب  من إنتاج
تفاقم املديونية و العام  اإلنفاقعن اإلندار النقدي نتيجة للتوسع يف ما تولد  عادة ما يعترب تضخمو 

قروض لالقتصاد، ) على أساس مقابالت الكتلة النقديةإخل لذا البد أن يكون اإلندار النقدي مبنيا  .عموميةال
خم يف لإلندار قد تؤدي إىل زيادة حدوث التض ةأي أن املصادر الثالث( قروض للدولة، نايف األنول اخلارجية

                                       
1

 .676 :ص، 7166جويلية ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ، 4000 التقرير السنويبنك اجلزائر،  
 .678 :ص ،، مرجع سبق ذكره4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،  2
 .677: ص مرجع سبق ذكره، ،4002 التقرير السنوي، اجلزائر بنك 3
 .677 : ص مرجع نفسه،4
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التسعينات، من خالل سياسة القروض ذلك مثلما حدث يف فرتة و مفرط يف االقتصاد حالة وجودها بشكل 
هور الديون اليت منحت للخزينة العمومية، وهذا ما أدى إىل ظو اإلنتاجي العمومي اليت خصت القطاع السهلة 

بالتكاليف الناتج عن ارتفاع األعباء املالية من القطاعات، زيادة على التضخم  التضخم بالطلب الذي مس العديد
احتياطات الصرف املعرب )فيما خيص األنول اخلارجية بينما  1.اليت سامهت بدورها يف رفع األسعارو للمؤسسات 
مليار  61721.2حيث بلغت  7162 سنة إىل غاية 7111من سنة  ابتداء   مر  مستو  سريع   و  الحظ مني( عنها بالدينار

 2.الصرف بالدوالر بعني اعتبار تآكل احتياطات اأخذ %17.79ـ ب 7161ض طفيف سنة امث شهدت اخنف. دج
أساسا بتطور أسعار نرف العمالت  يرجعو  7161سنة  %69.6مقابل  %61.8ـعرف تقلصا ب 7162غري أنه سنة 

 3(.بل األورواخنفاض قيمة الدوالر مقا) اليت تشكل احتياطات الصرف
ذات إشارة سالبة إىل أنه منذ سنة  7162أما فيما خيص القروض املوجهة للدولة فقد كانت إىل غاية سنة 

مليار دج  112.1ام املصريف جتاه النظام املصريف حيث بلغ نايف قروض النظامل تعد الدولة دائنا نافيا  7161
ارتفاع استحقاقات املصارف على و هذا حتت أثر اخنفاض قائم نندوق ضبط املوارد و  ،دج مليار 6887.7 -مقابل
 إىل 7161مليار دج يف هناية  7197.7منتقلة من  %22.8عرفت ارتفاعا من جديد قدره  7162يف سنة و  4.الدولة

-اليت انتقلت مناخلزينة العمومية ت أثر مستحقات بنك اجلزائر على وهذا حت 7162مليار دج يف هناية  2186.8%

وارتفاع  %66 ـاخنفاض مستحقات املصارف على الدولة بو  7162سنة  6812.2إىل  7161مليار يف هناية  921.6
 .مباشر لسندات اخلزينة العمومية ءنايف مستحقات بنك اجلزائر عن شرا
، 7119سنة  %69.1و 7118سنة  %71.6مقابل  7161يف سنة  %61.1ارتفعت القروض لالقتصاد بـ 

تتعلق القروض بقروض وزعت مباشرة حيث تتعلق والذي يؤكد الطبيعة املستمرة النتعاش القروض لالقتصاد، 
للزبائن أو عن طريق االستثمار يف السندات املصدرة من طرف هؤالء الزبائن، باإلضافة إىل النمو القوي يف 

وقد  قتصاد يف عملية التمويل يف اجلزائر،والذي يبني الدور الكبري للقروض لال. القروض متوسطة وطويلة األجل
 %71.61، مقابل (خارج إعادة الشراء %66.8) %61.12بوترية  7161وانلت هذه القروض الزيادة خالل سنة 

                                       
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف  قياسية،دراسة تحليلية ( 4002-0922)أثر السياسة النقدية والمالية على التضخم في الجزائر خالل الفترة بن البار احممد،  1

 .626: ص، 7161/7162العلوم االقتصادية، جامعة حممد بوضياف املسيلة، 
 .672: ص مرجع سبق ذكره،، 4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،  2
 .671: ص مرجع سبق ذكره، ،4002 التقرير السنوياجلزائر،  بنك 3
4

 .672: ص ،مرجع سبق ذكره، 4002 السنويالتقرير بنك اجلزائر،  
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ومن شأن هذا التوسع يف القروض يف ظرف تراجع  1.وبرزت كأحد أهم مصادر التوسع النقدي 7162يف سنة 
، حيث 7161ض املصارف إىل إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر خالل سنة موارد املصارف أن يؤدي إىل جلوء بع

مليار  7199.7بلغت القروض املمنوحة للمؤسسات العمومية مطروحا منها اعادة شراء االستحقاقات غري الناجعة 
زدادت وا %18.12، أي ارتفاع بنسبة 7162مليار دينار يف هناية سنة  7797.7، مقابل 7161دينار يف هناية سنة 

مليار دينار  7676.2، منتقلة من 7161سنة  %62.81بـ ( املؤسسات واألسر)القروض املمنوحة للقطاع اخلاص 
بنسبة  7161لتوانل القروض املوجهة لالقتصاد االرتفاع سنة . 7161مليار دينار سنة  7199.7إىل  7162سنة 
 2.مليار دينار 9991.8بالغة  %67.7بنسبة  7162وسنة  19.2%
إن الزيادة يف النمو الدميغرايف الذي تسبب بدوره يف ارتفاع الطلب على السلع  :زيادة النمو الديمغرافي .4
 7111سنة بلغ عدد السكان حيث يف  أن هناك زيادة مستمرة  الرمسية حصائياتاإلاخلدمات حيث سجلت و 

زاد من عدد السكان يف  زيادة لذا فإن الة ممليون نس 78إىل  7167مليون نسمة وونل سنة  71 ما مقداره
 3،تطلبات أفراد اجملتمعاملستجابة اال العام من أجل اإلنفاقزيادة عنه ترتب مما اخلدمات و الطلب على السلع 

 باهظةنفقات و تثمارات يتطلب اسهذا فاخل ....املستشفياتو املدارس  املتمثلة يفيف املرافق السكنية من زيادة 
على حاهلا  إىل التزايد بينما تبقى كفايتهم اإلنتاجيةالتكاليف، ويظهر التضخم حني تتجه أعداد سكان الدولة 

مليون نسمة  27.7سكان الونل عدد  7169يف سنة و السكان تقل بكثري عن معدل منو أو تزيد مبعدالت 
يبني تطور عدد سكان  اجلدول التا يو  7161.4مليون نسمة سنة  21.2و 7162سنة مليون نسمة  26.7مقابل 
 .7162-6881 اجلزائر
 

 
 
 
 

                                       
1

 .671-672: ص ص، مرجع سبق ذكره، 4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،  
2

 .671: ، مرجع سبق ذكره، ص4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،  
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف  ،4004-0920دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة  على المتغيرات االقتصادية الكليةتأثير التضخم بن يوسف نوة،  3

 .612: ص، 7161/7161العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 
4
 www.ons.dz/demography.html  
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 4002-0990عدد سكان الجزائر (: 03-03)جدول رقم 
 مليون نسمة: الوحدة

 عدد السكان السنوات عدد السكان السنوات
0990 71.21 2004 32.692 

0990 71.2 2005 33..14 

0994 27.02 2006 33.64 

1993 27.63 2007 34.16 

1994 28.21 2008 34.73 

1995 28.757 2009 35.33 

1996 29.26 2010 35.97 

1997 29.74 2011 36.66 

1998 30.19 2012 37.38 

1999 30.62 2013 38.14 

2000 31.04 2014 38.92 

2001 31.45 2015 39.72 

2002 31.85 2016 40.55 

2003 32.26 2017 41.38 

 

Source :http://data.worldbank.org/country/algeria. 

بالتا ي فإن حصول أي زيادة يف كتلة و ثل األجور املصدر األساسي الستهالك العائالت مت :األجور ارتفاع .0
اخلدمات يف البالد، أي أن األجور متثل عنصرا و األجور من شأنه أن يؤدي إىل زيادة االستهالك الكلي للسلع 

وى الطلب الكلي، ذلك أن أي زيادة يف األجور ال يقابلها زيادة يف اإلنتاج احلقيقي رئيسيا يف حتديد مست
بدوره إىل حدوث ما يعرف بالفجوة  هو ما يؤديو الطلب الكلي و ستؤدي إىل اتساع الفرق بني العرض الكلي 

للمواطنني دون لشرائية حيث تسعى الدولة دوما إىل رفع األجور سعيا منها إىل حتسني القدرة ا1.التضخمية
ثار التضخمية خانة أن مصدر الزيادة يف األجور هو الفائض يف نادرات احملروقات يف حني يعرف مراعاة اآل

 3.من منو الناتج احمللي اإلمجا ي %67يقارب  ميثل كتلة األجور ما 2منو االقتصاد خارج قطاع احملروقات اخنفاضا
 
 
 

 

                                       
جملة  ،SVAR  0920-4004دراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات االنحدار الذاتي المتعددة الهيكلية  محددات التضخم في الجزائرعبد اهلل قوري حيي،  1

 .91: ص، 62/7162الباحث، عدد 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه ل م ديف العلوم االقتصادية، جامعة إشكالية العالقة بين البطالة والتضخم مع التطبيق اإلحصائي على االقتصاد الجزائري، مسية بلقامسي 2

 .688: ص، 7161/7162، 1باتنة 
3   International Monetary Fund,  Algeria. Selected issues,  IMF Country report, N° 18/169;  jun 13.2018, p :18  
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 4002-0990الجزائر خالل الفترة تطور كتلة األجور في (: 02-00) جدول رقم
 مليار دج: الوحدة

 كتلة األجور السنوات كتلة األجور السنوات
0990 691 4002 6729.1 

0990 711.1 4002 6717.8 

0994 726.7 4002 6111.6 

0990 267.1 4002 6276.8 

0992 218.8 4002 7679.2 

0992 119.9 4009 7711.1 

0992 112.7 4000 7862.1 

0992 277.6 4000 7962.9 

0992 282.1 4004 2786.2 

0999 922.1 4000 2781.9 

4000 992.1 4002 2118.8 

4000 821.1 4002 2897.2 

4004 6129.8 4002 1779.2 

4000 6672.8 4002 1712.9 

 :الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر باألرقاممن اعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر
 .27: ص، 7166-6817حونلة  -
 .72: ص، 7161-7162نتائج  -
 .71: ص، 7162-7161نتائج  -

الذي يتم مراعاة االلتزامات اليت أبرمتها و تتم الزيادة يف األجور عن طريف الرفع من احلد األدىن املضمون و 
 .اجلزائر مع نندوق النقد الدو ي

 4004-0990تطور األجر الوطني األدنى المضمون خالل الفترة : (02-00)ول رقم جد
 .دج: الوحدة

 أ و  أم تاريخ أم.أ و  تاريخ
0/0/0990 6111 0/9/0992 1111 

0/0/0990 6911 0/0/4000 9111 

0/2/0990 7111 0/2/4002 61111 

0/2/0994 7111 0/0/4002 67111 

0/0/0992 2111 0/0/4000 61111 

0/2/0992 2911 0/0/4004 69111 

0/0/0992 1211   

Source : http://www.ons.dz/IMG/pdf/Masse salarial.pdf, p:1. 

 6881مليار دج سنة  691الحظ ارتفاع يف كتلة األجور حيث انتقلت من يالسابقني  دولنياجلمن خالل 
عما كان  7167يف  مرة 69الحظ أن األجر الوطين قد تضاعف حبوا ي ي، كما 7162مليار دج سنة  1712.9إىل 
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ذات نلة مباشرة كانت نتاج قرارات سياسية  ائرمعظم الزيادات اليت عرفتها األجور يف اجلز و . 6881 عليه سنة
 .اليت عرفتها البالد من جهة أخرى االجتماعيةو التطورات السياسية و مثلي العمال من جهة  ملبالنضال النقايب

أخرى أدت الزيادات املتكررة يف األجور إىل خلق نعوبات متعددة يف املؤسسات االقتصادية  ناحيةمن و 
عجزها و  عدم قدرهتا على دفع مستحقاهتا املالية،و زيادة ديون املؤسسات بمن ذلك و اإلدارية على حد سواء و 

 1.ق منانب شغل جديدةأو خل اإلنتاجيةعن الرفع من الطاقة 
إذ أن  ،ر خالل بعض الفرتاتقد أدت هذه الزيادات املتكررة إىل التأثري النسيب على املستوى العام لألسعاو 

اإلنتاجي القائم فعليا ال يستطيع أن يواكب الطلب املتزايد الناتج عن ارتفاع األجور، كما أن احتياطات  اجلهاز
زيادة يف و . ة احلاجات املتزايدة من الوارداتبأسعار النفط غري قادرة على تلبي املرتبطةو البالد من العملة الصعبة 

مليار دج سنة  2221اخلاص زيادة قدرها  ادة االستهالك فقد حقق االستهالكاألجور تؤدي بالضرورة إىل زي
إىل  6881سنة  662.8ارتفع الرقم القياسي لالستهالك من و ، 6881مليار دج سنة  767.17ـ مقارنة ب 7161

فالزيادة يف  7161.2مليار دج يف سنة  7162.2 إىل أما االستهالك العام فقد ونل ،7161سنة  697.21
 .درجة األوىل إىل الزيادة يف االستهالك اخلاصالعود باالستهالك النهائي ت

سيطرة على تطور فاتورة األجور من خالل جتميد لسعت احلكومة اجلزائر ل وطاتللتقليل من الضغو 
يكون هلا آثار سلبية قصرية  لكن قدالتعليم و باستثناء بعض القطاعات اإلسرتاتيجية مثل قطاع الصحة التوظيف 

أكثر عرضة هن ، الاليت ناسب على النساءمتؤثر بشكل غري  ،على سبيل املثال.  تقييم دقيقاملدى حتتاج إىل
خفض الروح املعنوية، وبالتا ي  .العام ولديهن بديل ضئيل للعمل الالئق يف القطاع اخلاصللعمل يف القطاع 

 3.للعاملني يف القطاع العام وإضعاف جودة اخلدمات العامة اإلنتاجية
 :جلزائر من خالل الشكل التا يوميكن توضيح تطور األجور احلقيقية مقابل اإلنتاجية يف ا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .621: ص مرجع سبق ذكره،بن البار حممد،  1
 .679: ص ،مرجع سبق ذكره، 4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،  2

3
International monetary, Opcit, .p.19.  
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  4002-4000تطور األجور الحقيقية مقابل اإلنتاجية في الجزائر من : (00-00)م شكل رق
(000=4000المؤشر )  

 
Source : international monetary fund , algeria selected issues, IMF Country report,  N18/169 

Jun 2018, p:18. 

نالحظ أن الزيادة يف األجور ال يقابلها زيادة فعلية يف اإلنتاج احلقيقي لالقتصاد  7111منذ بداية سنة 
 .بالتا ي يرتفع الطلب دون حترك العرض مما يؤدي إىل حدوث الفجوة التضخميةو 

إنتاجيتها يقصد هبا زيادة أمثان خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة أكرب من  :الزيادة في تكاليف اإلنتاج .2
من بني أهم األسباب الرئيسية يف ارتفاع التكاليف اإلنتاجية يف الكثري من القطاعات اجلزائرية و  1احلدية،

خصونا يف احلاالت اليت ال يكون فيها قيود و تفاع هو ما يدفع باألسعار حنو االر و  اخنفاض مستوى اإلنتاجية
نتج نقل التكاليف اإلضافية إىل املستهلك يف شكل املإمكان ة، حينما يكون بسعرية على املنتجات النهائي

العنانر املكونة للمخرجات و احتكارية على األسعار، وتشمل اإلنتاجية كل العوامل املسامهة و زيادات تراكمية 
الثابتة اخلدمات يف اجملتمع مثل إنتاجية العمل البشري، إنتاجية األنول و غري النهائية من السلع و النهائية 
غريها باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة األجور اليت تساهم يف زيادة التكاليف يف االقتصاد و األراضي  وإنتاجية
  2.اجلزائري

 :زيادة النفقات العامة .2
 اإلنفاق يف والتوسع التضخمية الضغوط ظهور يف مهمادورا  لعب الدولة،ميزانية  يف حدث الذي التطور إن

 تشكل اليت احملروقات عائدات أن ُوجدحيث  احمللية، السيولة مكونات على مباشر أثر له الذي كان العام
 من واخلدمات السلع على العامة النفقات متويل يف تستخدم للخزينة، العامةاإليرادات  من%  50من أكثر

                                       
 .622: ص مرجع سبق ذكره،بن البار احممد،  1
 .628: ص ،7167، 17اجمللد، 79العدد التجارة،جملة علوم االقتصادية والتسيري و  التضخم وأثاره االقتصادية واالجتماعية في الجزائر،، بلقاضي بلقاسم 2

 (الناتج الحقيقي لكل موظف) اإلنتاجية  األجر الحقيقي
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األجراء شكل قطاع و  1 .واإلعالنات التحويالت من املستهلكني وباقي املوظفني على املوزعة املداخيل خالل
يف حتديد منه تكون األجور العنصر األكثر أمهية و يف البالد  اخلدماتو من مستهلكي السلع  اجلزء األكرب

على مستوى األسعار  املستوى العام للطلب الكلي، حيث أن كل زيادة يف هذه األخرية يكون له األثر املباشر
 2.السائد يف االقتصاد

   4002-0990من تطور النفقات العامة في الجزائر : (02-00) جدول رقم
 مليار دج :الوحدة

 انيةنفقات الميز  السنوات نفقات الميزانية السنوات
0990 671.1 4002 6986.21 

0990 767.6 4002 7117.17 

0994 271.67 4002 7217.16 

0990 221.17 4002 7619.11 

0992 111.77 4002 2686.11 

0992 218.16 4009 2721.77 

0992 272.11 4000 2211.77 

0992 921.68 4000 1917.11 

0992 921.27 4004 2119.66 

0999 816.19 4000 1172.67 

4000 6629.67 4002 1881.21 

4000 6776.17 4002 2111.7 

4004 6111.12 4002 2892.6 

4000 6181.62 4002 1997.6 

Source : - Rétrospective statistique:1962-2011, finance publiques, rapport de l’ONS 

               -Ministère des finances direction Général de prévision et des politique. 

 .7162-7161 القوانني املالية -
فع تمليار دج لري  671.1 بـ حيث قدرجد متواضع  6881يف اجلزائر يف سنة العام  اإلنفاقيظهر حجم 

الدو ي الذي  هذا راجع لربنامج اإلنالح اهليكلي املدعوم من قبل نندوق النقدو سنوات املوالية التصاعديا يف 
أشكال الدعم املقدمة من الدولة  رفعو العام  اإلنفاقإىل تقليص دور الدولة االقتصادي من خالل تقليص  دعا

تعكسه وترية  هو ماو الدولة يف القيام بوظائفها  أماملكن هذا مل يكن عائق  .القطاع اخلاص أمامفتح اجملال و 
حيث مت ختصيص مبالغ  %72.67ـقدر ب 6889-6881سنوي مركب للفرتة  والنفقات العامة اليت ارتفعت مبعدل من

مليار دج سنة  672.2إىل  6882مليار دج سنة  21اليت انتقلت من و ضخمة للتطهري املا ي للمؤسسات العمومية 
دج 6629.677مع بداية األلفية الثالثة بلغت النفقات العامة و  3.لت من النفقات العامة للدولةا مو  ،كله6881

                                       
 .611: ص، مرجع سبق ذكره ،4004-0920دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة  على المتغيرات االقتصادية الكليةتأثير التضخم  بن يوسف نوة، 1
 .629: ص، مرجع سبق ذكره بلقاضي بلقاسم،  2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم 4002-0990مساهمة ترشيد اإلنفاق الحكومي في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة طارق قدوري،  3

 .689: ص ،7161/7161جامعة حممد خيضر بسكرة،  يف العلوم االقتصادية،
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 72.1إىل  6888دوالر سنة  62.1حيث ارتفع من  أسعار البرتول يف األسواق الدوليةيف  االرتفاعهذا راجع إىل و 
 1.لإليرادات العامة للدولة اعائدا مهماجلباية البرتولية الذي يعترب عوائد يف التا ي ارتفاع بو  7111دوالر سنة 

الحظ زيادة متسارعة ي 7162-7116خالل املرحلة  دعم النمو االقتصاديو مع بداية تطبيق برامج اإلنعاش و 
إىل و  7111مليار دج سنة  7117.17إىل  7116سنة  دج 6776.17  الذي انتقل من العام لإلنفاقرهيبة و 

عار حتسن أسو يفسر هذا التزايد ه ماو  7162سنة مليار دج  1881.21إىل و  7118سنة مليار دج  2721.77
كذلك قيام و  7162دوالر سنة  89و 7166سنة  دوالر 666.7و 7119سنة دوالر  88النفط اليت ونلت إىل 

 2.موارد مالية يف االقتصاددعم النمو االقتصادي اليت تقوم على أساس ضخ و مج اإلنعاش السلطات بتسطري برا
درها قمليار دج أي بزيادة  2111.7العام حيث بلغ  اإلنفاقزاد حجم  7168-7161ومع بداية اخلماسي 

هذا راجع و  3،من خالل تدهور أسعار احملروقات 7162بدأت  تظهر هناية  وهذا رغم بوادر األزمة اليت  18.2%
 71 ـب 7161حجمها سنة  اليت قدرو يف متويل  املشروعات الكربى و إىل رغبة احلكومة يف تلبية الطلب الداخلي 

وهو ما يطلق عليه  ائر باالرتفاع خالل فرتة الدراسةالعام يف اجلز  اإلنفاقو ل منوعليه ميكن القول معد. مليار دوالر
  بالتطورات االقتصاديةتصاعد معدالته ارتباطا وثيقا و العام  اإلنفاقالتوسعية، حيث يرتبط منو  االتفاقيةبالسياسة 

 4.السياسية اليت شهدهتا اجلزائرو االجتماعية 
اخلدمات و هذا عرب الواردات من السلع و مل اخلارجي ااقتصاد اجلزائر منفتح على الع :األسباب الخارجية -ثانياا 

 .يزيد من حدة التضخم احمللي نالذي من شأنه أو ، املصدرةدول يتأثر حتما بالتضخم الذي تعاين منه الفهو 
 :يلي تضخمية يف اجلزائر فيماسباب اخلارجية اليت حتدث ضغوط وميكن أن نوضح أهم األ

املداخيل املوزعة بعد  اجلزائر تضخم بواسطة الطلب تغذيه يعترب التضخم املستورد يف :التضخم المستورد .0
احتواء اإلنتاج احمللي على أسعار واردات املواد األولية تضخما بواسطة التكاليف من خالل و عملية التصدير 

أثر  يظهرو  5.لذي حدث يف حجم التجارة اخلارجيةالتجهيزية وهو باختصار انعكاس للتطور او الوسيطية 
 6.نتيجة النفتاح اجلزائر على العامل اخلارجيالتضخم املستورد عرب قناة الواردات 

 

                                       
 .712: ، ص7161ديسمرب  11 عدد ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية،االقتصادي في الجزائر اق العام على النموتحليل األثر الكمي لإلنف العمرية لعجال، حممد يعقويب، 1
، 7169، جانفي 68 القانونية، العددو قسم العلوم االقتصادية  األكاديمية لدراسات االجتماعية واالنسانية، دراسة تحليلية لسياسة اإلنفاق العام في الجزائر،سراج وهيبة،  2

 .82: ص
اإلدارية و احملاسبية و جملة الدراسات املالية  ،4002-0990دراسة قياسية لحالة الجزائر للفترة  عامة على الناتج المحلي اإلجماليالتوسع في النفقات ال ، أثربربار نور الدين 3

 .121: ص، 7162العدد السابع، جوان 
: ص، 7119/7118، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، ظل اإلصالحات االقتصادية النفقات العامة للجزائر فيبصديق حممد،  4

666. 
 .91: ص، مرجع سبق ذكرهبن البار احممد،  5
 .81: ص ،7162جوان  حممد  خيضر بسكرة،، جامعة 76إدارية، العدد و ، أحباث اقتصادية 4002-4000في الجزائر خالل الفترة  محددات التضخمرايس فضيل،  6
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 .4002-0990 الواردات في الجزائر خالل الفترة منتطور حجم : (02-00) جدول رقم
 مليون دج :الوحدة

 الواردات السنوات الواردات السنوات
0990 92169 4002 6762788.9 

0990 678726 4002 6287122.9 

0994 699122 4002 6119121.2 

0990 711171 4002 6861978.6 

0992 721627 4002 7127177.2 

0992 167687 4009 7912911.7 

0992 289771 4000 7166912.1 

0992 116128.8 4000 7227116.1 

0992 117719.1 4004 7812126.8 

0999 161127.1 4000 2719129.2 

4000 181271.2 4002 2268219.7 

4000 212917.2 4002 1687218.9 

4004 812178.9 4002 1612221.9 

4000 6122226.2 4002 1666782.1 

 :الديوان الوطين لإلحصائيات من اعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر
 .621 -627 :ص ص ،6817 -7166 حونلة اإلحصائية  -
 .12:ص، 7162-7167 اجلزائر باألرقام -
 .17:ص، 7162-7161 اجلزائر باألرقام -

حىت هناية خالل اجلدول يتضح أن الواردات يف منحىن متصاعد ابتداء من االتفاق األول لالستعداد من 
دج مليون  721627ارتفعت إىل  6881دج سنة مليون  92169فبعدما كانت  ،برنامج دعم النمو االقتصادي

هذا راجع إىل جمموعة من األسباب كانت ضمن األهداف و  مليون دج 181271.2 ـب 7111االرتفاع سنة  لتوانل
يمة ائري، فاخنفاض قذكر منها حترير التجارة وختفيض قيمة الدينار اجلز ياملتفق عليها مع نندوق النقد الدو ي 

على املستوى العام لألسعار للواردات األمر الذي ينعكس سلبا الدينار اجلزائري يرفع من القيمة االمسية 
 1.التضخمو 

 7166912.1 ـب 7161سنة لتصل االقتصادية مبستويات مرتفعة واستمر منو الواردات عرب خمتلف الربامج 
 من الصادرات يف حجمسجل تراجع  7162هناية سنة و  .مليون دج 2268219.7 إىل 7162سنة و مليون دج 

                                       
: ص، 7162جوان  ، اجلزء الثاين، 66 ، العدداقتصادية ، حبوثأثر التضخم المستورد على التضخم المحلي والتجارة الخارجية في الجزائر شقبقب عيسى، بن زيان راضية، 1

81. 
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 1.إىل تقلص بوترية أقل يف حجم الواردات أدىمما  راجع إىل تراجع متوسط يف أسعار البرتول %18.9 ـاحملروقات ب
 .7161سنة  %19مقابل  7161سنة  %12تضمنت الصادرات تغطية الواردات يف حدود 

بالرتكيب اهليكلي للواردات اجلزائرية بالذات السلع الغذائية التضخم املستورد يف اجلزائر تتغري حدته 
هذا نظرا لتوجه االقتصاد الوطين حنو التصنيع األمر و واد األولية  ونصف املصنعة املو سلع التجهيز و  2،االستهالكيةو 
كما تتغري حدة التضخم بأمناط 3.ذي جعل من بنية الواردات قليلة املرونة العتماد النشاط االقتصادي عليهاال

كل كبري على شاجلزائر تعتمد ب بالتا ي فإنو اليت جتعلها تابعة للدولة اليت استعمرهتا و التنمية املتبعة يف الدولة 
كما يظهر أثر الصادرات التضخمي    7161.4سنة  %61.6مليون دج أي بنسبة  177282.1 ـبالواردات الفرنسية 

ما حتدثه هذه األخرية من أو من خالل من خالل استعمال مداخيلها يف خلق كتلة نقدية زائدة يف االقتصاد 
أي عدم وجود  ،دون وجود مقابل مادي متاح هلا يف السوق احملليةصونا ارتفاع يف مستوى املداخيل الفردية خ

 5.السوق العيينو النقدي توافق بني السوق 
عليه ميكن القول أن التضخم احمللي يف اجلزائر يتأثر بالتضخم املستورد لتعاظم االسترياد اجلزائري ملختلف و 

فاألعوان االقتصاديون  6،لذايت حىت يف املشتقات البرتوليةحيث أنه ال حيقق االكتفاء ا احلاجات الوطنيةو املنتجات 
لسلع املستوردة لي مما يضطرهم إىل اللجوء لجيد بديال على املستوى احمل يف حالة ارتفاع سعر السلع األجنبية الو 

ذلك من خالل ارتفاع عائدات البرتول بشكل كبري مما شجع احلكومة على ميكن مالحظة و . ذات السعر املرتفع
السترياد لتغطية هذا الطلب مما ل إىل اللجوءالعام عرب خمتلف الربامج االقتصادية األمر الذي أدى  اإلنفاقزيادة 

 .األجنيبو رفع تكلفة االستثمار احمللي 
سة اقتصادية إىل حد كبري بتطبيقها سيامعاجلة األسباب النقدية املنشئة للتضخم لقد استطاعت اجلزائر 

تصادي من خالل تقليص الطلب برنامج اإلنالح االق إطاراالنكماشية يف  النقدية تقشفية خانة السياسة
مما %  19.98 ـأين بلغ ذروته ب 7167-7116الكلي، إال أن معدالت التضخم بدأت تشهد ارتفاعا خالل الفرتة 

يف اجلزائر متعددة بني أسباب مبا أن أسباب التضخم و حال دون حتقيق معدالت مستدامة للنمو االقتصادي 
لكنه غري  و أسباب خارجية فالتحكم يف األسباب نقدية املنشئة للتضخم أمر مطلوب و نقدية مؤسساتية هيكلية 

                                       
1 ONS, la Direction Technique Chargée de la Comptabilité National Alger, Evolution des Echanges Extérieurs 

de Marchandises de 2004-2014, N° 194/2015, octobre 2015, p: 87. 
 .91: ص مرجع سبق ذكره،عبد اهلل قوري حيي،  2
، 7162، ديسمرب 61، أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 4004-0990أثر التضخم على ميزان المدفوعات دراسة تحليلية قياسية للجزائر خالل الفترة بن يوسف نوة،  3

 .21: ص
 .17: ص، 4002-4002 الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،   4
 .612: ص ،مرجع سبق ذكرهبن البار احممد،  5
 ، 17، اجمللد والتجارةالتسيري و  جملة علوم االقتصاد ،4000-0990نمذجة قياسية لمحددات التضخم في االقتصاد الجزائري للفترة يوسف محيدي، وردة موساوي،  6

 .72: ص، 7162  ،78العدد
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مل يتم القضاء على األسباب األخرى اليت تبقى متثل هتديدا لالستقرار  يف األسعار ماكاف لتحقيق استقرار دائم 
 .النقدي

 :لة الوطنيةتخفيض العمو ر الصرف سع .4
 4002-0990تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر خالل الفترة : (02-00) جدول رقم

  دج:الوحدة
 سعر الصرف السنوات سعر الصرف السنوات

0990 9.81 4002 27.11 

0990 62.2 4002 27.72 

0994 76.97 4002 27.12 

0990 77.72 4002 18.78 

0992 1.11 4002 12.19 

0992 22.11 4009 27.12 

0992 12.22 4000 22.79 

0992 12.21 4000 27.87 

0992 19.27 4004 22.12 

0999 11.12 4000 28.71 

4000 21.71 4002 91.12 

4000 22.76 4002 611.18 

4004 28.19 4002 618.22 

4000 22.78 4002 661.82 

Source : https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=DZ 

نفس الكمية من  كمية أقل من العملة األجنبية أنبحت الزمة لشراء  أن هو يقصد بتخفيض قيمة العملة
 1.أنبحت الالزمة لشراء نفس الكمية من العملة األجنبية العملة الوطنيةالعملة الوطنية أي أنه كمية أعلى من 

 املتمثلةو االجتماعية اليت تعرضت هلا و معاجلة االختالالت االقتصادية  6881 سنة منذحاولت اجلزائر د لق
نتيجة الخنفاض السيولة وهذا  2إجراء ختفيض العملة الوطنية،ستثمار، العمالة، تزايد التضخم من يف اختالالت اال

األساسية للمعامالت لدوالر األمريكي باعتباره األداة ، وتدهور قيمة ا6891اخنفاض أسعار احملروقات سنة بفعل 
دولية فإن السلطات أمام ضغوطات املنظمات الو متتالية مع اخلارج فإن الدينار اجلزائري بدأ يعرف اخنفاضات 

استهداف خفض قيمة الدينار التدرجيي الذي يعد إجراء  باالنزالق ما يعرفو اجلزائرية قبلت ختفيض الدينار، أ
 .مراقبتهو اجلزائري بطريقة تدرجيية 

من  ف احتياطات الصرفلقد نتج هذا االنزالق بسبب ضعو  6886 إىل غاية 6892مل به طيلة هناية مت الع
تبعا لذلك عرفت  .%21.7ا بنسبة ذي بلغ مستوى معترب نتيجة لزيادة ثقل خدمة الدين ال جهة أخرىمن و  جهة،

                                       
، جملة أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات االقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس األموال في بلدان المختارة ،أياد محدي عيدأ ،نبحي حسون الساعدي 1

 .86: ص ،7166، 12 العدد ،12االدارية، اجمللد و جامعة األنبار للعلوم االقتصادية 
 .97: ص، 6888، 67 اجلزائر، عدد ، جملة جامعة منتوري قسنطينة،السياسة النقدية وأثار تخفيض العملة الوطنيةمبارك عشية،  2
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 من  الدينار سعر نرف لينتقل 6886 مارسو  6881أشهر بني هناية  7خالل  %21قيمة الدينار ختفيضا قدره 
فبلغ سعر نرف الدينار  %77مث قرار ختفيضه بنسبة  دينار للدوالر الواحد 69.2إىل دينار للدوالر الواحد  9.81

مع دخول يف مرحلة االتفاقات مع و  6881القرض لسنة و النقد فبعد ندور قانون  1.الواحد دوالرلل دينار 76.97
شرع يف  6881اتفاق برنامج التعديل اهليكلي و  6882خانة بعد إبرام اتفاق ستاند باي املؤسسات النقدية الدولية 

يف أفريل  %21.62و 6882يف مارس  %12.7 ـمت ختفيض الدينار بو يف قيمة الدينار اجلزائري،  ختفيضات مهمة
األهداف اليت جيب  جمموعة منحيث أن برنامج التحوالت حدد  .ل شهرينخال %22.71أي بنسبة  لنفس السنة

 2.االلتزام بالونول إليها
بني  ما 7111إىل غاية  7111لدينار من سنة ل يف تغريات سعر الصرفاستقرار نسيب  بعد ذلك الحظيمث 

حيث قام بنك اجلزائر برفع قيمة  7117عدا سنة  ما دينار للدوالر الواحد 27.12 الواحد إىلللدوالر دينار  21.71
احلد من تطور الكتلة النقدية كان اهلدف األساسي من هذا اإلجراء و  %11و %17 ما بنيالدينار بنسبة ترتاوح 

قيمة العملة الوطنية يف و للدينار الرمسي  املتداولة يف السوق املوازية السيما بعد اتساع الفارق بني القيمة االمسية
لتالية ت اليحقق بعدها سعر الصرف شبه استقرار يف السنوا .برز العمالت األجنبيةأالسوق السوداء مقابل 

التطور السليب للدينار وتوانل  28.71، 22.12، 27.87، 22.79ذلك بقيمة و  ،7161 ،7166 ،7167 ،7167
وتفاقم العجز يف اخنفاض أسعار النفط و نتيجة لتقلبات يف أسواق الصرف العاملية و  7161ففي سنة  اجلزائري
حيث انتقل سعر يف ميزان املدفوعات يف اخنفاض شديد لقيمة الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي و امليزانية 

.%68.9دينار أي اخنفاض قدره  611.18إىل  7162لدوالر الواحد يف دينار ل 91.12الصرف الدينار من 
3 

دينار للدوالر  618.22من حيث انتقل الدينار الحظ استقرار نسيب لسعر نرف ي 7162-7161ويف سنة 
يف % 19.7 ـبمقابل اخنفاض  % 16.2أي باخنفاض قدره  7162دينار يف سنة  661.82إىل  7161الواحد يف سنة 

 7161يف سنة % 68.9ومقابل ( 618.22) 7161
 . 7162يف سنة % 71.67ومقابل 4

يف سياسات املتعارف عليه  *وتأيت فكرة التخفيضات املتتالية لسعر الدينار تطبيقا لنظرية أسلوب املرونات
 5.معاجلة االختالل اخلارجي مليزان املدفوعات الدولية

                                       
دراسة تحليلية لحالة الجزائر خالل الفترة ، المدى الطويلتخفيض قيمة العملة بين إشكالية توازن واختالل ميزان المدفوعات في عبد الوهاب دادان، زاوية رشيدة،  1

 .67: ص ،7161، 17عدد  ،املاليةو اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية  ،0990-4000
 .721: ص ،7111 ،12عدد  ،17جملد  جملة اقتصاديات مشال افريقيا، الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقويم،حممد راتول،  2
 .27: ص ،مرجع سبق ذكره، 4002 التقرير السنويبنك اجلزائر،   3
 .17: ص ،مرجع سبق ذكره، 4002التقرير السنويبنك اجلزائر،   4
األسلوب خالل فرتة الثالثينات من أمهيتها يف توجيه ميزان املدفوعات، ظهر هذا و الواردات بالنسبة إىل سعر نرف العملة الوطنية و مرونة كل من الصادرات  وأسلوب املرونات ه * 

 .Marshal-lerner قد تدعم مبا يسمى شرط مارشال لرينرو  Robinson ينسب إىل روبنسونو  71قرن
الواقع  -التحوالت االقتصاديةو ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية  ،تحوالت الدينار الجزائري وإشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المروناتحممد راتول،  5
 .771: ص، 7112سبتمرب 61-62كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة الشلف، يومي ،التحدياتو 
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فورية على و ة ، كان هلا انعكاسات كبري 6899العملة اليت اختذت منذ عام  التخفيضية يفاإلجراءات  إن
اآلثار اهلامة أيضا نتجت عن ختفيض قيمة العملة نسجل ارتفاع أسعار البيع من بني و أسعار املنتجات املستوردة 

ضافة إىل بروز التضخم لك اخلانة باملؤسسات، باإلنها بالدينار سواء العمومية أو تتفاقم املديونية املعرب عو 
اإليرادات من العملة الصعبة الضرورية لتغطية النفقات اليت يقوم هبا غري ، وبروز أيضا مشكلة تقلص بالتكاليف

  .املقيمني يف اجلزائر
إن التحاليل املختلفة للنظرية االقتصادية مبا يتعلق بالنتائج املرجوة من عملية التخفيض يف العملة اليت تنص 

نه وم( مقيمة بالعملة األجنبية)اليف اإلنتاجية اخنفاض التكو  (مقيمة بالعملة احمللية)على ارتفاع أسعار الواردات 
ي تميز بصفة التصدير السلع، جند أن هذه التحاليل ال تنطبق على االقتصاد اجلزائري املزيادة القوة التنافسية للبالد

السوق الدولية و هي منظمة األوبك و سعرها عوامل خارجية و املعتمد على احملروقات اليت حتدد كميتها و حادي األ
اليت تعكس فائض يف الطلب الكلي على و وتتطلب الوضعية املتميزة باختالالت اقتصادية كلية عميقة  1.برتوللل

وينبغي تعديل أخرى غري تلك املرتبطة بسعر الصرف فقط  آلياتوضع  يل املتأتية من النشاط االقتصادياملداخ
 2.اخلدمات يف نفس الوقتو حتفيز العرض احمللي من السلع و تطبيق آليات أخرى لضبط االقتصاد 

 السياسات المتبعة للحد من التضخم في الجزائر: المطلب الثالث
وضعت اجلزائر استقرار األسعار أحد أهم أهدافها، ولذلك تسعى جاهدة أن تضع احللول الفعالة واجلذرية 

 :ملشكلة التضخم، ومن هذه احللول ما يلي
 النقدية، للسياسة املؤسسايت اإلطار عليها يغلب تعديالت رضوالق النقد قانون عرف :السياسة النقدية-أوالا 

 (61-81) القانون من كل سطر حيث النقدية السياسة وقيادة برسم يتعلق فيما بنك اجلزائر مسؤوليات حددت
 النقد قانون من 55 املادة وتشري النقدية، للسياسة النهائية األهداف والنقد بالقرض املتعلقني( 17-66) واألمر

 أفضل توفري يف والصرف والقرض النقد جمال يف املركزي البنك مهمة تتمثل ،النقدية السياسة إىل هدف والقرض
 الداخلي االستقرار على السهر مع اإلنتاجية الطاقات بإمناء عليه واحلفاظ الوطين لالقتصاد منتظم لنمو الشروط

 يف تتمثل واليت باجلزائر النقدية للسياسة النهائية نستخرج األهداف أن ميكن املادة خالل فمن للنقد واخلارجي
 واخلارجي الداخلي االستقرار على احلفاظ وهدف الكامل، التشغيل جانب إىل الوطين املنتظم لالقتصاد النمو

 كهدف األسعار استقرار هلدف األولوية إعطاء وعدم األهداف يف تعدد هناك أن املادة نص من واملالحظ للنقد،
 استقرار هدف أن على دليل 1990 سنة من ابتداء نارمة نقدية سياسة تبين أن كما النقدية، للسياسةأساسي 

                                       
باح، ورقلة، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قاندي مر دراسة اقتصادية قياسية لظاهرة التضخم في الجزائرسعيد هتهات،  1

 .728: ص ،7111/7111
 .11: ص ،مرجع سبق ذكره، 4002التقرير السنويبنك اجلزائر،  2



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

442 

 يف معدالته ترتاجع الذي االقتصادي النمو هدف من أكثر النقدية السلطة بال يشغل الذي اهلاجس األسعار هو
 بنك مهام على أبقى اليت( 17-66) األمر خالل من املادة هذه تعديل مت وقد نارمة، نقدية سياسة حالة تطبيق
 .التشغيل هدف إقصاء وكذا املنتظم، النمو حمل السريع النمو استبدال ومت 35 املادة خالل اجلزائر من

املعد واملتمم لألمر السابق أمهية كبرية الستقرار األسعار باعتباره هدفا  12-61يف املقابل أوىل األمر 
 .بقي على األهداف األخرى دون تغيريأللسياسة النقدية، وأعطى له أولوية و 

 :كر منهايذ  فيهختص السياسة النقدية للتخفيف من التضخم والتحكم  اجراءات نارمةواختذت اجلزائر 
 :االحتياطي اإلجباري .0

يقصد باالحتياطي القانوين النسبة اليت تلتزم البنوك التجارية  :تعريف سياسة االحتياطي اإلجباري 0.0
باالحتفاظ هبا من أنوهلا السائلة لدى البنك املركزي، ويستخدم تغيري معدل االحتياطي القانوين للتأثري يف 

كلما جلأت البنوك أكثر إىل السوق   النسبة مرتفعة كلما كانت. حجم االئتمان الذي تقدمه البنوك التجارية
 1.النقدية  لتتزود بالسيولة الالزمة أي زيادة طلبها على النقود ومنه ارتفاع سعر الفائدة

  .إن تطبيق سياسة االحتياطات اإلجبارية تتضمن جانبني أساسيني، جانب هيكلي وجانب ظريف
برتسيخ تبعية البنوك التجارية، على وجه الذي يتجلى يف اهتمام السلطات النقدية : الجانب الهيكلي -أ

  دائم للبنك املركزي؛
تعترب سياسة االحتياطات القانونية أداة لضبط األوضاع االقتصادية، حيث وعرب : الجانب الظرفي -ب

تغيري معدالت االحتياطات النقدية وأسس حساهبا، تستطيع السلطات النقدية إما ممارسة تأثري مضاد 
  .ع إنعاش النشاط االقتصاديللتضخم، وإما تشجي

واالحتياطات القانونية ذات هدف مزدوج، فهي من جهة أداة حلماية املودعني ومتكينهم من ضمان 
  .السحب عند احلاجة لودائعهم، ومن جهة ثانية أداة للتأثري على قدرة البنوك التجارية يف منح االئتمان

حيث  61-81آلليات الرقابية اليت استحدثها القانون يف اجلزائر تعترب سياسة االحتياطي اإلجباري من ا
خصصها مبادة قانونية نرحية، حدد فيها نالحيات بنك اجلزائر يف فرض هذه النسبة بقيمة ال تتعدى 

إال يف حاالت الضرورة املنصوص عليها يف هذا القانون وفوض له استخدامها كإحدى أدوات  79%
 .السياسة النقدية

                                       
أطروحـــة مقدمـــة ضـــمن متطلبـــات نيـــل شـــهادة دكتـــوراه دولـــة يف العلـــوم  ،(4000-0990)النقوووود والسياسوووة النقديوووة موووع اإلشوووارة إلوووى حالوووة الجزائووور فوووي الفتووورة  نـــاف مفتـــاح، 1

 .621-627: ص ص ،7117االقتصادية، فرع النقود واملالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 ـنسبة االحتياطي القانوين ب 6882ديسمرب  28 يف ةالصادر  (27/82)املركزي حددت تعليمة البنك 
من الودائع املصرفية بالدينار وهي الودائع حتت الطلب، ألجل، ودائع نناديق التوفري، ودائع يف اخلزانة  17.71%

اجلزائر بتمادي  عندما شعر بنك (16/16)وفق التعليمة  7116سنة يف % 12.71 العامة وارتفعت هذه النسبة إىل
   1.البنوك التجارية يف منح التسهيالت االئتمانية

  %)61و%1)ترتاوح نسبة بني حيث  :لتنظيم احتياطي اإلجباري كما يلي اشروطت حدد 7112ويف سنة 

عادة التمويل  إأن ال يتجاوز معدل حيث أقر مبعدل تعويض هذه االحتياطات  اكم  ،جال الودائعآوذلك حسب 
سنوي ال يفوق يف تكوين هذه االحتياطات مبعدل الذي يفرضه البنك، وفرض غرامة على البنوك اليت تتأخر  

 7166ويف سنة   18%ـب أنبح معدل االحتياطي يقدر (12/61) وفق 7161نقاط ويف سنة  12ـمعدل التعويض ب

باملائة يف إطار اإلجراءات اليت اختذها البنك املركزي للحد  66 إىل 09رفع معدل االحتياطي اإلجباري للبنوك من
إىل  7167ماي  مث مت رفع االحتياطي اإلجباري يف، من إشكالية السيولة الفائضة على مستوى البنوك التجارية

وهذا هبدف تعزيز فعالية السياسة ( %66إىل %18)بعد اثنا عشر شهرا بعد رفعه بنقطتني مئويتني من ، 67%
يوضح تطور معدالت االحتياطي  تا ياجلدول الو . النقدية يف االمتصاص الفعلي لفائض السيولة يف السوق النقدية

   .اإلجباري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
، مداخلـة مقدمــة ضـمن امللتقــى الـدو ي حـول االنــالحات النظـام املصــريف يووةانعكاسواتها علووى فعاليوة السياسووة الماليوة النقدو اصووالحات النظوام المصوورفي الجزائووري بقيـق امسهـان،  1

 .77: ص ،7119مارس  67-66جامعة قاندي مرباح ورقلة، اجلزائري،
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 (4002-4000)تطور مؤشرات أداة االحتياطي اإلجباري للفترة (: 09-00) جدول رقم
 .، نسبة مئويةدجمليار : الوحدة

مليار ) حجم االحتياطي اإلجباري السنوات
 (دج

معدل االحتياطي اإلجباري 
(%) 

معدل الفائدة على االحتياطي 
 (%) اإلجباري 

4000 27.1 7  -

4004 618.1 1.71 7.1 

4000 671.2 1.1 7.1 

4002 612.7 1.1 6.21 

4002 626.1 1.1 6 

4002 692.1 1.1 6 

4002 727.6 1.1 6 

4002 782.2 9 1.21 

4009 782.9 8 1.1 

4000 282.6 8 1.1 

4000 118.9 66 1.1 

4004 212.61 66 1.1 

4000 986.78 67 1.1 

4002 6177.81 67 1.1 

4002 6186.7 67 1.1 

4002 999.1 19 1.1 

4002 6197.1 19 1.1 

4002 6189.1 19 1.1 

، جوان 19:ص ،79رقم  7162جوان ، 19:ص، 27، رقم 7169جوان )بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية  :المصدر
 .(19:، ص11، رقم 7119

 يف نشطة وسيلة 7112 العمليايت يف إطارها تعريف أعيد اإلجباري اليت االحتياطي أداة شكلت لقد
مع السيولة املصرفية لدى بنك اجلزائر مقارنة  من  %72.2و %76.2السيولة، حيث مثلت حوا ي  فائض امتصاص

مليار دينار  يف هناية  6177.81وبلغ قائم االحتياطات اإلجبارية  (77.1%و %71.7) 7167ما مثلته يف سنة 
 (7167مليار دينار يف هناية ديسمرب  212.61) 7167مليار دينار يف هناية ديسمرب  986.78مقابل  7162 ديسمرب
هذا وقد استهدفت هذه الزيادة يف معدل . بصفة فعلية يف امتصاص فائض السيولة يف السوق النقدية تمسامها

كانت تعارض كلي مع   7161ويف هناية سنة  .وعاء االحتياطي اإلجباري مسامهة يف دعم االستقرار املا ي أيضا
م االحتياطات اإلجبارية وختفيض لسعر البرتول أدى إىل ختفيض يف قائ ومع االخنفاض القوي 7162-7111ة الفرت 

 %.19معدل االحتياطي اإلجباري إىل 
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عادة التمويل تزود مبوجبها البنوك التجارية إية إعادة اخلصم شكال من أشكال تعترب عمل :إعادة الخصم .4
بسيولة من البنك املركزي، وهو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل إعادة خصمه 

هذه . واالقرتاض منه باعتباره املالذ األخري لإلقراض 1،اق التجارية اليت تقدمها البنوك التجارية خلصمهااألور 
األوراق املخصومة متكن البنوك التجارية من احلصول على احتياطات نقدية جديدة تستخدمها ألغراض 

متثل إعادة اخلصم أداة غري مباشرة للسياسة   معها من األفراد واملؤسسات،االئتمان ومنح القروض للمتعاملني
أدى ببنك اجلزائر إىل  7116النقدية يف اجلزائر، إال أن فائض السيولة الذي ميز الوضع النقدي ابتداء من سنة 

 .إعادة النظر يف جدوى هاته األداة يف احتواء فائض السيولة املصرفية
تأثري لم األدوات اليت استخدمتها البنوك املركزية لوتعترب هذه السياسة من أقد :تطور معدل إعادة الخصم 0.4

حيث ظل ثابتا  %17.21عادة اخلصم يعادل إففي اجلزائر كان معدل  ،على حجم االئتمان نقصا أو زيادة
سيولة بالنسبة لوكانت خالل هذه الفرتة عمليات اخلصم متثل أهم مصدر ل 6891حىت  6817من طوال الفرتة 

  تمتيف حني    ،الية هي من حيدد قيمة اخلصماملوزارة كانت اخنفاضه خالل هذه الفرتة و للبنوك وهذا ما يفسر 
وبعد ندور قانون النقد  %12أنبح  6898عملية إعادة اخلصم  لدى البنك املركزي  بصورة آلية  ويف سنة 

الذي يرجع إىل والقرض مت تعديل معدل إعادة اخلصم تقريبا كل سنة بسبب النمو الشديد للكتلة النقدية و 
خانة التخفيف من حدة التضخم يف إطار التطهري املا ي منها و  ،حترير األسعار وحتقيق بنك اجلزائر ألهدافه

 .6886 سنة %66.1مث إىل  6881سنة  %61.1لالقتصاد حيث رفع إىل 
 :وقد مر معدل إعادة اخلصم بعدة مراحل ميكن إظهارها من خالل اجلدول التا ي

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .722: ص ،6891 مصر،-الدار اجلامعية، القاهرة االقتصاد النقدي والمصرفي،مصطفى رشيد شيحة،  1



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

449 

 (   4009-0990)تطور معدل إعادة الخصم (: 00-00)رقم جدول 
 .% :الوحدة

 معدل إعادة الخصم تاريخ نهاية التطبيق تاريخ التطبيق

 00.2 00/09/0990إلى  44/02/0990من 

 00.2 00/02/0992إلى  00/00/0990من 

 02.0 00/02/0992إلى  00/02/0992من 

 02.0 42/02/0992إلى  04/02/0992من 

 00.0 40/02/0992إلى  42/02/0992من 

 04.2 42/02/0992إلى  40/02/0992من 

 04.0 02/00/0992إلى  49/02/0992من 

 00.0 02/04/0992إلى  02/00/0992من 

 09.2 02/09/0999إلى  09/04/0992من 

 2.2 42/00/400إلى  09/09/0999من 

 2.2 40/00/4000إلى  42/00/4000من 

 2.0 09/00/4004 إلى 44/00/4000من 

 2.2 00/02/4000إلى  40/00/4004من 

 2.2 02/00/4002إلى  00/02/4000من 

 2 00/09/4002إلى  02/00/4002من 

 0.2 00/02/4002إلى  4002//0/02من 

 0.22 إلى اليوم 0/02/4002من 

 .68: ص، 7162 بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، جوان: المصدر
من  ابتداءوخصونا  6888ما يالحظ من اجلدول أن معدل إعادة اخلصم بدأ يف االخنفاض ابتداء من سنة 

مقارنة  7118-6888، ويرجع هذا االخنفاض يف جزء منه إىل تدين معدالت التضخم خالل الفرتة 7117سنة 
حىت  7117وثباهتا من  7117من  غري أن السبب الرئيسي الخنفاض معدالت إعادة اخلصم بدء  . بالتسعينات

كبرية يف السيولة لديها ما أدى هبا إىل اإلحجام  يتمثل يف حتسن الوضعية املالية للمصارف وظهور فوائض 7118



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

400 

مل تلجأ البنوك إىل إعادة التمويل،  7116 لإلقراض فمنذعن طلب إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر كملجأ أخري 
 .قد فقدت إحدى أدواهتا يف ظل سيولة مصرفية متعاظمةوهنا ميكن القول أن السياسة النقدية 

أن  7161 حول الوضعية االقتصادية لألشهر التسعة األوىل منتقرير بنك اجلزائر  عنه إال أن ما كشف
بعد  7161ضخ سيولة مالية إلعادة متويل البنوك اليت تقلصت مواردها يف  7161البنك يعتزم ابتداء من فرباير لسنة 

مليار  6.979حيث بلغت السيولة اإلمجالية للبنوك بنهاية سبتمرب املاضي  .تسجيل فائض على مدار عدة سنوات
كما أن الرتاجع احلاد لودائع قطاع احملروقات هو السبب الرئيسي يف . 7162مليار دج بنهاية  7271.99 دج مقابل

خلارجية وهو ما أدى إىل تسجيل ارتفاع يف املبالغ املتداولة تراجع السيولة النقدية يف سياق يتميز بتوانل الصدمة ا
مليار دج بنهاية ديسمرب  81.1مقابل  7161مليار دج بنهاية يونيو  721.1يف السوق النقدية ما بني البنوك أي 

ادة وأن وترية توسع القروض املوجهة لالقتصاد ال تتحملها الوضعية املالية دون جلوء بعض البنوك إىل إع. 7162
 .التمويل لدى بنك اجلزائر نظرا للصدمة اخلارجية القاسية

 :تدخالت بنك الجزائر في السوق النقدية .0
إن التطور التدرجيي للسوق النقدية  :4002تدخالت بنك الجزائر في السوق النقدية ما قبل سنة  0.0

قد شكل مصدرا إضافيا للسيولة خالل التسعينيات وهي الفرتة اليت متيزت بالتعديل اهليكلي واإلنالح املا ي 
للبنوك، بالفعل لقد بقيت إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر مصدر السيولة األكثر أمهية بالنسبة للبنوك وذلك 

مل يعد بنك اجلزائر  7116من سنة  ابتداءإال أنه مع ظهور فائض السيولة  .7111إىل غاية بداية سنوات 
، بتطوير وسائل 7117مصدر عرض للسيولة لفائدة البنوك ألنه أخذ سريا معاكسا وذلك اعتبارا من أفريل 

يتدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدي من خالل اإلعالن عن . امتصاص فائض السيولة يف السوق النقدية
 .مناقصة وعمليات السوق املفتوحة

متكن البنك املقرتض من احلصول على تسبيقات يف اخلزينة مقابل التنازل املؤقت هي عملية  :األمانات .أ
على األوراق العمومية واخلانة خالل مرحلة القرض فقط أي بيع مقابل فائدة بااللتزام بإعادة شراء يف اآلجال 

 6898العملية منذ ماي ويقوم بنك اجلزائر هبذه . املتفق عليها، كما يلتزم البنك املقرض بإرجاع السند للمقرتض
 1.مع تطبيق معدل تدخل مبدة أربعه وعشرين ساعة وسبعة أيام

                                       
 .781: ص ،7111القاهرة،  والتوزيع،، دار الفجر للنشر السياسة النقديةو النقود ناف مفتاح،  1
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إن أول عملية إلعادة التمويل يف اجلزائر متت عن : مزايدة القروض من خالل اإلعالن عن مناقصة. ب
يم السوق أفريل املتعلقة بتنظ 77بتاريخ  81-72بعد التعليمة  6881ماي  77طريق هذه القناة، وكانت بتاريخ 

ويف هذه العملية يعلن بنك اجلزائر عن رغبته يف شراء بعض أنواع السندات اخلانة أو العامة، ومتر هذه . النقدية
 : العملية بعد مراحل وتتمثل يف ما يلي

هي اإلعالن عن املناقصة حيث تكون املزايدات مفتوحة يف البنوك واملؤسسات املالية  :المرحلة األولى
العاملة يف السوق النقدية وهلا آجال ال ميكن أن تتجاوز ثالثة أشهر، كما يتم إعالن املناقصات عن طريق 

ستهدف، أنواع السندات، معدل الفائدة امل: التلكس والتليفاكس على األقل بداية العملية، ويشمل إعالن املناقصة
فيتمثال يف  المرحلتين األخريينأما . تاريخ قيام السوق، معدل استحقاق العملية والساعة األخرية لتقدمي العروض

 1.استقبال العروض وبث نتائج املزايدة على التوا ي
الل بنك تقوم اخلزينة العامة بإندار سندات عمومية من خ :نظام مزادات أذونات الخزانة العامة. ج

هذه األذونات طبقا الحتياجات اخلزينة اليت تؤسس قرار أسعارها  وتصدر 6881من أكتوبر  ابتداءاجلزائر، وهذا 
على القروض املقدمة يف إطار شروط سعر السوق النقدية من طرف املتدخلني فيه، وترتاوح هذه األذونات على 

 2.أسبوعا وملدة سنة وسنتني ونوال إىل مخس سنوات ،11 ،71، 67مدة 
يقوم بنك اجلزائر بشراء وبيع سندات عمومية أو خانة يف السيولة النقدية  :عمليات السوق المفتوحة .د
كون تاريخ استحقاق تلك السندات أقل من ستة أشهر، وتتم عن طريق التلكس أو الفاكس بإعالن يعلى أن 

دائمة عن عروض احلصة وتتخذ القرار بإبرام الصفقة ألفضل العروض، ومتت أول عملية مصاف بنك اجلزائر بصفة 
  .للسوق املفتوحة يف اجلزائر

، حيث كانت إعادة التمويل 7111إن آليات السوق النقدية اليت مت ذكرها قد استعملت بفعالية حىت سنة 
إال . 7111مهية بالنسبة للبنوك إىل غاية سنة لدى بنك اجلزائر من خالل السوق النقدية مصدر السيولة األكثر أ

يلي تقييم لتلك  وفيماومع ظهور فائض السيولة مل يبقى استعمال تلك اآلليات على حاله،  7116أنه منذ سنة 
 .7116األدوات بعد 

 :فيما خيص نظام األمانات ومزايدات القروض باإلعالن عن مناقصة، يتم االستعانة باجلدول التا ي

                                       
 .786: ص، سبق ذكره مرجع ناف مفتاح، 1
 التوزيـع،و ، مكتبـة حسـن العصـرية للنشـر "دراسوة تحليليوة لاثوار االقتصوادية لسياسوة الصورف األجنبوي" النقديـةعالقتهوا بالسياسوة و سياسة الصرف األجنبوي موسى بوخاري حملو، 2

 .711: ، ص7161
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 (2006-0992)مزايدات القروض معدالت تدخل بنك الجزائر باألمانات و (: 00-00) جدول رقم
 .%: الوحدة

 42 والمعدل المستهدف لنظام األمانات ل البيان
 ساعة

المعدل المستهدف لمزايدات القروض 
 بالمناقصة

0992 40.00 09.22 
0992 09.00 02.20 
0992 02.20 00.42 
0992 00 00.22 
0999 04 00.22 
400 00.22 02.42 

4000 02.22 02.42 
4004 02.22 02.42 
4000 02.2 02.22 
4002 02.2 02.20 
4002 02.2 02.42 
4002 02.2  -

Source: Banque d'Algérie, Bulletin Statistiques trimestriel, N°03, juin 2008, p:12. N°11, juin 

2010, p:17. 

ما يالحظ من خالل هذا اجلدول، االخنفاض املستمر يف معدالت التدخل يف السوق النقدية بالنسبة 
ملزايدة  %68.22ساعة و 72 ـاألمانة ل 77 ـمعدالت قياسية قدرت ب 6881هلاتني العمليتني، حيث سجلت سنة 

قد شهد أعلى معدل للتضخم هو يعكس جهود السياسة النقدية يف احملافظة على  6881القروض، علما أن العام 
ومع اخنفاض وترية التضخم بدأت تلك املعدالت يف االخنفاض تدرجييا، . استقرار األسعار عن طريق كلتا العمليتني

سنة  %61.21 ـبعدما قدر ب %19.21 ـفقد سجلت معدال مستهدفا لنظام األمانة يقدر ب 7116وبالرجوع لسنة 
وهو االستقرار الذي يدل على حتسن  7111، ويظل ثابتا إىل غاية 7117سنة  %12.1، لتنخفض إىل 7111

وميكن تعميم هذه املالحظات على . 7112من  وضعية البنوك وعدم حاجتها للسيولة، ليتم إلغاء هذه األداة بدء  
 ـبعدما قدر ب 7111سنة  %19.71املعدل إىل  عدالت املستهدفة ملزايدات القروض باملناقصة حيث اخنفضامل

مع بداية ظهور فائض السيولة، وحماولة من  7117، ليسجل ثبات يف هذا املعدل حىت سنة 6888سنة  61.21%
 7117سنة  %19.21بنك اجلزائر بتفعيل هذه األداة يف احتواء فائض السيولة، قام هذا األخري برفع املعدل إىل 

 تضف مل، 7117، لكن ومع استحداث تقنية اسرتجاع السيولة مبناقصة يف أفريل 7117سنة  %19.71بدال من 
 مث ألغيت هذه األداة بدء   7111سنة  %12.71املزايدة للقروض شيئا جتاه الوضع ويربر هذا باخنفاض املعدل إىل 

 .7111من 
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جتاه جممل النظام اة لوضعية دائنة فمع حتقيق اخلزينة العمومي املزادات أذونات اخلزانة العامة،فيما خيص نظام 
أما أداة عمليات السوق املفتوحة فمالحظة نوع السندات اليت . توقف سري هذه األداة 7112من سنة  املصريف بدء  

حتوزها املصارف العمومية يتبني أن غالبيتها تشكل سندات لديون غري مضمونة على املؤسسات العامة، لذلك 
يستطع البنك املركزي حتريك هذه األداة ألنه ال ميتلك  7117لسوق النقدية بداية من وبعد ظهور فائض سيولة يف ا

كما أن القانون مل يسمح للبنك املركزي بالتدخل  أوراق مالية عامة كما أنه ال يوجد أوراق مالية للقطاع اخلاص،
ومع ذلك يبقى دور هذه يف سوق أذونات اخلزينة العامة، باإلضافة إىل ضعف تطور سوق السندات احلكومية، 

 1.األداة قويا وذو أمهية بداللة اجلزء النسيب اهلام للسندات العمومية يف حمافظ املصارف بالنسبة ألنوهلا
وفقا ألداة اسرتجاع السيولة مبناقصة، وكذا استحداث  7117من أفريل  لقد أعيد تنشيط السوق النقدية بدء  

 .7116، إضافة لتعزيز دور أداة االحتياطي اإللزامي سنة 7111نة املغلة للفائدة س تقنية تسهيلية الوديعة
 7118الصادر  18-17حيدد النظام  :4002بنك الجزائر في السوق النقدية ما بعد سنة  تدخالت 4.0

املتعلق بالسياسة النقدية أداتني لتدخل البنك اجلزائر يف السوق النقدية ومها عمليات السوق املفتوحة 
 .وتسهيالت الدائمة

 اجلزائر بنك من ةمببادر  النقدية قيف السو  املفتوحة السوق عمليات جتري :عمليات السوق المفتوحة . أ
 لعمليات وميكن. العمليات هذه على يتعني تطبيقه الذي متغري أو ثابت معدل اختيار قرار إليه أيضا يعود الذي

شهرا  اثين عشر إىل (عادية أسبوعية عمليات)أيام  (07) سبعة من نضج فرتات ذات تكون أن السوق املفتوحة
 2.أطول نضج فرتات ذات عمليات)

  :أدوات 17وتنقسم إىل 
 ؛عمليات التنازل املؤقت  
 ؛(األوراق العموميةشراء والبيع ) عمليات النهائية 
 السيولة على البياض اسرتجاع. 

                                       
 .722: ص، مرجع سبق ذكرهموسى بوخاري حملو،  1
 67ـل املوافـق  6271رمضـان  77، املؤرخـة يف 21السنة ، 17العدد  ،اجلريدة الرمسية المتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،  ،09-04من االمر  00المادة  2

 .71: ص، 7118سبتمرب 
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 تتم هذه العمليات إما بأخذ أو منح األوراق مقبولة على سبيل األمانة أو : عمليات التنازل المؤقت
 1.منح قروض املضمونة بواسطة تنازل عن األوراق اخلانة

 ،ساعة 72 أيام أو 12هي قروض مالية قصرية بواسطة ضمانات : التنازل المؤقت استعماالت -
يستعمل التنازل املؤقت يف إدارة معدل الفائدة وتسييل السيولة املصرفية يف السوق النقدية حيث 
  .السوق النقدية الفجائية يفتقلبات التقليل من لوذلك ل

 بيع النهائي لسندات  وهي العمليات اليت يقوم من خالهلا بنك اجلزائر بشراء أو: عمليات النهائيةال
بيع )أو سحب السيولة ( شراء النهائي)املقبولة حيث ميكن هلذه العملية أن تأخذ شكل مسامهة يف السيولة 

 .(النهائي
 تعترب آلية اسرتجاع السيولة عن طريق املناقصة من طرف بنك اجلزائر  :ألية استرجاع السيولة بالمناقصة

السيولة واليت دخلت حيز التنفيذ منذ  أحد التقنيات اليت استحدثها بنك اجلزائر كأسلوب لسحب فائض
بنك اجلزائر البنوك  على البيان على استدعاءوتعتمد آلية اسرتجاع السيولة . 7117شهر أفريل من سنة 

 72التجارية املشكلة للجهاز املصريف، أن تضع اختياريا لديه حجم من سيولتها على شكل ودائع ملدة 
، (711)دل فائدة ثابت حتسب على أساس فرتة االستحقاق ساعة أو ألجل، يف مقابل استحقاقها ملع

 2.وذلك عرب مشاركتها يف مناقصة يعلنها بنك اجلزائر
وتعترب آلية اسرتجاع السيولة باملناقصة أسلوب مماثل آللية املزادات على القروض اليت استخدمها بنك اجلزائر 

حتمت على بنك اجلزائر أن يستخدم  7116ة من أجل متويل البنوك التجارية بعد سن 6881انطالقا من سنة 
وتظهر . نه ميثل الطرف املقرتض يف حني أن البنوك التجارية هي املقرضأاألسلوب ذاته لكن بعكس األطراف، إذ 

مرونة آلية اسرتجاع السيولة عرب املناقصة يف احلرية اليت متنحها لبنك اجلزائر يف حتديد سعر الفائدة املتفاوض عليه 
السيولة اليت يرغب يف سحبها من السوق، واليت قد ال يتم حتقيقيها عرب سياسة االحتياطي اإلجباري، ويف حجم 

 .7117ن بنك اجلزائر أنبح يتدخل هبذه اآللية بصورة أسبوعية يف السوق النقدية منذ سنة أخانة و 
ونظرا ملا تتمتع به آلية السيولة عرب املناقصة من مرونة، فقد أنبحت متثل األداة الرئيسية يف تنفيذ السياسة 

هذا وحيث  . ، وخانة يف ظل ما تشهده البنوك من فائض كبري يف السيولة7116النقدية لبنك اجلزائر منذ سنة 

                                       
 .71: ، صسبق ذكرهمرجع ، 09-04من االمر  02المادة   1

2
Article 03-04-05,  Instruction n° 02-2002 du 11 Avril 2002 relative à la Reprise de Liqudité sur le Marché 

Monétaire, p: 01. 
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اسرتجاع السيولة لفرتات سبعة أيام وثالثة أشهر كثف بنك اجلزائر تدخالته يف السوق النقدية باستعمال وسيلة 
وقد رفع بنك اجلزائر بقوة مبالغ اسرتجاع السيولة . ليعزز بذلك دور هذه األداة يف احتواء فائض السيولة اهليكلية

مقابل االجتاه التصاعدي للسيولة البنكية على اعتبار أن العوامل املستقلة املسامهة  7112ابتداء من منتصف جوان 
مليار دينار بعد تثبيتها يف السداسي  6611ليصل هبا إىل  1،يف السيولة يفوق مبلغ العوامل املستقلة املقلصة هلا

آلية اسرتجاع سيولة  7167انفي كما أدخل بنك اجلزائر ابتداء من منتصف ج. مليار دينار 2117األول عند مبلغ 
البنوك مبعدل فائدة  ما بنيلستة أشهر، وهي أداة جديدة المتصاص األموال القابلة لإلقراض يف السوق النقدية 

مت التوقف عن استعمال هذه األداة  7161غري أنه يف سنة  2.مليار دينار 621ـ وبعتبة اسرتجاع قدرت ب 16.1%
 (.اقتطاعات من نندوق ضبط اإليرادات)امليزانية ة املتأتية من متويل عجز ليات ضخ السيولموهذا راجع لع

 2017-4000ع السيولة في الفترة من مؤشرات استرجا (: 04-00)جدول رقم 

 )%(: الوحدة
معدل الفائدة على استرجاع  السنة

 السيولة لثالثة أشهر
معدل الفائدة على استرجاع 

 أيام2السيولة ل
4000  - -

4004  -7.21 

4000  -6.21 

4002  -1.21 

4002 6.8 6.71 

4002 7.1 6.71 

4002 7.1 6.21 

4002 7 6.71 

4009 6.71 1.21 

4000 6.71 1.21 

4000 6.71 1.21 

4004 6.71 1.21 

4000 6.71 1.21 

4002 6.71 1.21 

4002 6.71 1.21 

4002 6.71 1.21 

4002  - -

 .باالعتماد على تقارير ينك اجلزائرمن اعداد الباحثة : المصدر 

                                       
 .689: ص ،7167 ،17-16العددان  ،جملة حبوث إقتصادية عربية ،(4000-4000) تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائررايس فضيل،  1

2 Banque d’Algerie, Evolution économique et monétaire en Algerie, rapport 2008, p :172 
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يالحظ من خالل هذا اجلدول التذبذب يف معدالت الفائدة على عمليات اسرتجاع السيولة األسبوعية     
 .7118هذه األداة، يف حني مل تشهد هذه املعدالت تعديالت منذ سنة  ةديناميكيوالثالثية ما يدل على 

 هي تسهيالت خمصصة للبنوك فقط من أجل املسامهة يف السيولة أو سحبها وهي :تسهيالت الدائمة. ب
  :تتم مببادرة من قبل البنوك وتأخذ شكلني

 تسهيلة الودائع املغلة للفائدة. 
 تسهيالت القرض اهلامشي. 

 جاء تطبيق آلية تسهيلة الوديعة املغلة للفائدة انعكاسا الستمرار : تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة
ظاهرة فائض السيولة يف النظام املصريف اجلزائري، وتعرب عن توظيف لفائض السيولة التجارية لدى بنك 
اجلزائر وذلك يف شكل عملية على بياض تأخذ نورة قرض متنحه البنوك التجارية لبنك اجلزائر، تستحق 

وبالرغم من حداثة  1.رعنه فائدة حتسب على أساس فرتة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت حيدده بنك اجلزائ
وحىت يف السداسي األول من سنة  7119تطبيق هذه اآللية إال أهنا مثلت أكثر األدوات نشاطا سنة 

وإن معدل الفائدة على التسهيلة اخلانة بالوديعة متثل معدل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك اجلزائر . 7111
  2.وإعادة التمويل لدى بنك اجلزائروالسوق النقدية يف ظل انعدام عمليات إعادة اخلصم 

متكن بنك اجلزائر من خالل آلية تسهيالت اإليداع أن يسحب من النظام املصريف سيولة معتربة يف 
يف حني أهنا ختطت  ،مليار دينار 28.1حجما قدره  7111السداسي األول من تطبيقها أي بنهاية ديسمرب 

ؤكد على أمهية هذه األداة يف الرقابة على السيولة املصرفية وهو ما ي 7111مليار دينار هناية جوان  776.1
عمليات اسرتجاع السيولة،  على الرغم من اخنفاض معدالت الفائدة عليها مقارنة بتلك املطبقة على

يوضح  تا يواجلدول ال. 7167أداة نشطة للسياسة على مدار سنة  تسهيلة الوديعة املغلة للفائدة وبقيت
 .ذلك

 
 
 

                                       
1 Article 02-07, Instruction N° 04-05 du 14 juin 2005 Relative à la Facilité de Dépôt Rémunéré,  p: 01. 

االقتصــادية، جامعــة حممــد كتــوراه الطــور الثالــث يف العلــوم ، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة د اخووتالل ميووزان الموودفوعات حالووة الجزائووردور السياسووة النقديووة فووي معالجووة حــاجي مسيــة،  2
 .721: ص، 7161/7161خيضر بسكرة، 
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  4002-4002الودائع المغلة لفائدة خالل فترة تسهيلة (: 00-00)جدول رقم
 (% المعدل/ دج المبالغ بالمليار): الوحدة 

 معدل الفائدة نسب االمتصاص المبالغ السنوات
4002 28.2 2.26 1.7 

4002 211.2 21.82 1.7 

4002 297.66 72.62 1.7 

4002 6211.2 28.76 1.7 

4009 6177.67 26.9 1.7 

4000 6161.19 78.8 1.7 

4000 6719.12 22.7 1.7 

4004 979.19 17.7 1.7 

4000 228.81 71.77 1.7 

4002 219.1 71.22 1.7 

4002 - - - 

4002 - - - 

 .7162-7111 باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر من: المصدر
 السيولة من بنك  وهي عملية ميكن من خالهلا البنك أن حيصل عل :تسهيالت القرض الهامشي

مبعدل حمدد مسبقا مقابل تقدمي األوراق وتتم املسامهة بالسيولة  يف إطار تسهيلة  ساعة 72 اجلزائر ملدة
 1.ساعة 72القرض اهلامشي بأخذ األوراق العمومية على سبيل األمانة ملدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .76: ، صمرجع سبق ذكره، 09-04 األمر، 72املادة  1
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 واقع البطالة في الجزائر: المبحث الثاني
تعترب نسب البطالة أهم  الطلب يف سوق العمل أينو قوى العرض  التوازن بنيتظهر البطالة عند اختالل 

 .مقاييس ذلك السوقمؤشرات و 
تطورها يف اجلزائر  لسيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل واقع مشكلة البطالة يف اجلزائر، من خالل حتلي

 .الب املكونة هلذا املبحثكذا أسباهبا وسبل حماربتها وذلك من خالل العنانر املرتتبة يف املطو 
 تحليل تطور البطالة :المطلب األول

هلا من خانة ملا اجلزائر و بالنسبة لدول املغرب العريب  الشغل الشاغلو تعد ظاهرة البطالة األكثر اهتماما 
اجلدول التا ي يبني تطور البطالة يف اجلزائر يف الفرتة و االجتماعية و انعكاسات سلبية على األوضاع االقتصادية 

6881-7162. 
 4002-0990تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة : (02-00) جدول رقم

 )%( :الوحدة
 معدل البطالة السنوات معدل البطالة السنوات

0990 68.2 4002 62.11 

0990 71.1 4002 61.72 

0994 72.79 4002 67.72 

0990 71.77 4002 67.28 

0992 72.22 4002 66.77 

0992 76.92 4009 61.61 

0992 79.17 4000 18.81 

0992 72.27 4000 18.81 

0992 71.87 4004 61.82 

0999 79.21 4000 8.97 

4000 78.22 4002 61.76 

4000 72.71 4002 66.76 

4004 71.81 4002 61.71 

4000 77.27 4002 67.11 

Source : https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ 

بارتفاع كبري يف نسب  6888سوق الشغل يف اجلزائر منذ النصف الثاين من الثمانينات إىل غاية سنة  متيز
،%71البطالة اليت ونلت يف بعض األحيان إىل أكثر من 

سنة  %68.2حيث انتقلت معدالت البطالة من  1
احلادة اليت عاشتها اجلزائر خالل ، فاألزمة االقتصادية 6889سنة  %79.21و 6881 سنة %76.92إىل  6881
كبرية يف سوق اخنفاض أسعار النفط  قد أدت إىل بروز اختالالت  و اليت اتسمت برتاجع كبري لالستثمارات الفرتة 

                                       
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة  ،4002-4002إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر للفترة حاجي فطيمة،  1

 .627: ص، 7167/7162 ،حممد خيضر بسكرة
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ذي سجل فيه تزايد أكرب لطاليب العمل النفسه بدرجة كبرية يف الوقت ل حبيث تقلصت فرص العمل املتاحة الشغ
خمطط إعادة اهليكلة اليت  شروعها يف تطبيق و اليت باشرهتا اجلزائر االقتصادية  اإلنالحاتإضافة ملا ترتب عن 

ألف عامل  111أكثر من حيث مت التسريح  1.تسريح أالف العمالو  نتائجه غلق مئات املؤسسات كانت أوىل
 %17فمصدر البطالة متثل نسبة نفسها مؤسسة خالل الفرتة  6111غلق ما يقارب و  6889-6882خالل الفرتة 

ن اجلزائر يف فرتة أل. اليت ترتكز بشكل كبري يف قطاع الصناعةو مصدرها القطاع اخلاص  %29ومن القطاع العام 
ارتفع عدد البطالني خالل و  2.معدالت البطالةالتعديل اهليكلي اهتمت بتخفيض معدالت التضخم على حساب 

 3.مليون بطال 17.1مليون بطال إىل  16.1من  7111-6887الفرتة املمتدة من 
 خالل الفترة برنامج التعديل الهيكلي العمال المسرحينو تم حلها المؤسسات التي : (02-00) جدول رقم
 لمجموعا 0992 0992 0992 0992 البيان

 891 117 617 711 71 عدد المؤسسات التي تم حلها

 168996 617621 611829 771711 71819 عدد العمال المسرحين

 مـذكرة لنيـل شـهادة املاجيسـتري، جامعـة وهـران العمومي على النموو االقتصوادي فوي الجزائور، اإلنفاقأثر عدة أمساء،  :صدرالم
 .611: ص، 7161/7161، 17

من حدهتا من خالل وضع للتخفيف  إجراءاتمعدالت البطالة املرتفعة دفعت احلكومة للشروع يف إن 
عرفت معدالت  7167-7111في فرتة من فهياكل متخصصة لتنفيذها،  إنشاءو برامج عديدة لرتقية الشغل 

اجلزائر  إلتباعهذا راجع و نفسها الفرتة  خالل  %18.97إىل  78.22 متتاليا فقد انتقلت منو  ااخنفاضا كبري  البطالة
ارتفاع مداخيل اجلزائر بفضل عائدات نادرات ذلك قد ساعد على و  العام اإلنفاقسياسة توسعية بزيادة 

مؤشرات املالية اخلارجية مسح بتحسن  لوضعيةهذا التحسن يف احيث أن  ،بسب ارتفاع أسعار النفطاحملروقات 
سطرت  بدورها اليتو ذلك بإطالقها برامج مخاسية واعدة و استحداث منانب شغل جديدة و  .سوق العمل

ومن مث خلق فرص  بطالة عن طريق زيادة الطلب الكليمن بينها ختفيف معدالت الو أهداف معينة لبلوغ حتقيقها 
دعم و مليار دينار  171خصص له غالف ما ي قدره  7112-7116فربنامج اإلنعاش االقتصادي . عمل جديدة

كان هلذا الربنامج أثرا اجيابيا على سوق العمل مما و  الريفية و هذا الربنامج بربامج أخرى مثل برنامج التنمية الفالحية 
بطال ليصل  7161917 ـبيقدر  7116فقد كان عدد البطالني سنة  %67.67أدى إىل تقليص حجم البطالة بنسبة 

.7112بطال سنة  6126172إىل و  ،7117 بطال سنة 7129721 إىل عدد البطالني
ىبسبب وكان هذا الرتاجع  4

                                       
 . 681: ص، 7167، 61عدد  ،الباحث، جملة 4000-4000تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر موالي خلضر عبد الرزاق،  1
 .611: ص، 7161/7161، 17، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، جامعة وهران االقتصادي في الجزائر أثر اإلنفاق العمومي على النموعدة أمساء،  2
 .718: ص ،7161ديسمرب  ،11، العدد مجلة البحوث االقتصادية والمالية ،4002-0920دراسة قياسية لمحددات البطالة في الجزائر للفترة الطاهري جليط،  3
 .  17: ص ، مرجع سبق ذكره ،7166- 6817 حونلة 4
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ألف منصب  771ألف منصب شغل جديد منها  271باستحداث حوا ي  فرص التشغيليف الزيادة اهلامة 
الذي رند له مبلغ  ،%67.1خالل فرتة برنامج دعم النمو االقتصادي حبوا ي  كما ارتفع حجم العمالة  1.مؤقت
 اخلاص يفإىل مسامهة القطاع اخنفاض معدالت البطالة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة  يرجعكما .مليار دج  2711
ضاع أسواق العمل األثر اإلجيايب الذي بدأ يظهر يف الوقت احلا ي من جراء تراجع ساهم يف حتسني أو ف ،تشغيل

املشاركة يف  ته زيادة يف معدلمعدالت منو عدد السكان يف سن العمل إال أن هذا الرتاجع قابلو معدالت اخلصوبة 
  2.سنويا %12القوى العاملة إىل ارتفاع معدل منو قوة العمل النسائية بأكثر من 

التنمية  من موارده لتحسني %21 بـ الذي خيصصو  7162-7161كما أقرت احلكومة الربنامج اخلماسي 
ماليني منصب شغل يف  17اخلماسي يرسم كهدف استحداث البشرية يف جمال التشغيل، حيث أن الربنامج 

 3.ر الربامج العمومية لدعم التشغيلمنصب يف إطا 6.111.111، منها 7162غضون سنة 
نتيجة اخنفاض و نه يف السنوات األخري ارتفعت البطالة بنسب قليلة نتيجة لرتاجع األداء االقتصادي أإال 

وتبقى معدالت . فاملؤشرات تفيد بأن حجم التوظيف قد تراجع يف القطاعني العام واخلاص 4عائدات النفط،
7167.5-7167يف سنوات  البطالة مرتفعة خانة بني الشباب املتعلمني املتحصلني على شهادات جامعية

غري أن  
مابني سبتمرب اجع حاملي الشهادات اجلامعية قد تر احصائيات الديوان الوطين أظهرت أن معدل البطالة لدى 

%.62.6إىل % 61.2حيث انتقل من  7161سبتمرب و  7162
6 

إىل انتعاش سوق العمل يف اجلزائر، ففي  7161-7116أدى تطور عدد السكان النشطني يف اجلزائر مابني 
 ـب 7161مث سنة  61976711 إىل 7161سنة مث انتقل  9119776لنشطني السكان ا عددبلغ  2001سنة 

 سنة% 72.7 صبحلت% 78.9كانت  7116بني سنوات إذ  التشغيل تطورت تدرجييانسبة  أنكما . 6687611
سنة % 72.71يف تلك احلقبة من  خفض معدالت البطالةو هو ماساهم يف خلق منانب شغل جديدة و   7111
أثر تلت  7161، 7118، 7119االخنفاض يف سنوات لتعاود نسبة التشغيل إىل  7111سنة % 67.72إىل  7116

 .%72.2لتعاود االرتفاع من جديد مبتوسط  .اطفيف ااالقتصادية العاملية تأثر و األزمة املالية  بإفرازات
من خالل يف اجلزائر  معدالت التشغيلو  البطالنيو املشتغلني و شطني اوميكن توضيح تطور عدد السكان الن

 :اجلدول التا ي

                                       
 .697: ص، 7167، 61 ، جملة الباحث، عدد4002-0920، دراسة قياسية لمعدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة دادان عبد الغين، بن طحني حممد عبد الرمحان 1
 .79: ص، 4009التطورات االقتصادية واالجتماعية، نندوق النقد العريب،  2
جممع مداخالت امللتقى الدو ي حول تقييم سياسات  ،4002-0990، فعالية وانعكاسات سياسات التشغيل على البطالة والفقر في الجزائر خالل الفترة بوزار نفية 3

 .117: ص ،17 ، جامعة اجلزائر7162ديسمرب  18-19ة االقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العومل
 .12: ص ،7161، االقتصادية واالجتماعيةالتطورات نندوق النقد العريب،  4
 .11: ص ،7161 ،االقتصادية واالجتماعيةالتطورات نندوق النقد العريب،  5

6   ONS, Rapport Annuel Sur l’Activité,  Emploi et Chômage N°726/2015, p : 16. 
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البطالين في الجزائر خالل الفترة و المشتغلين و عدد السكان النشطين توزيع : (02-00) جدول رقم
4000-4002 

 4009 4002 4002 4002 4002 4002 4000 4004 4000 البيان

السكان 

 المشتعلون

2.442.224 2.029994 2.222.022 2.292.204 2.022.440 2.222.202 2.292.420 9.022.000 9.224.000 

السكان 

 البطالون

4009.229 4200220 4.022.420 0.220.202 0.222.422 0.420.220 0.022.220 0.029.000 0.024.000 

السكان 

 النشيطون

2222.440 2290222 2.224.042 9.229.922 9.294202 00.009.22

2 

9.922.902 00.002.00

0 

00.222.00

0 

نسبة 

 %التشغيل

49.2 00.2 00.2 02.2 02.2 02.4 02.0 02 02.4 

نسبة 

النشطون

% 

20 20.4 09.2 24.2 20 24.2 20.9 20.2 20.2 

 4002 4002 4002 4002 4000 4004 4000 4000 البيان

السكان 

 المشتعلون

9.202.000 9.299.00

0 

00.020.00

0 

00.222.00

0 

00.409.00

0 

00.292.00

0 

00.222.00

0 

00.229.00

0 

السكان 

 البطالون

0.022.000 0.024.00

0 

0.420.000 0.022.000 0.402.000 0.002.000 0.424.000 0.202.000 

السكان 

 النشيطون

00.204.00

0 

00.220.0

0 

00.240.00

0 

00.922.00

0 

00.220.00

0 

00.900.00

0 

04.002.00

0 

04.422.00

0 

نسبة 

 %التشغيل

02.2 02 02.2 09 02.2 02.0 02.2 02.2 

نسبة 

النشطون

% 

20.2 20 24 20.4 20.2 20.2 20.2 24 

 :باالعتماد علىمن اعداد الباحثة  :المصدر
 .19-18 :ص من ص ،7166-6817 :من حصيلة إحصائيات حول التشغيلالديوان الوطين لإلحصائيات،  -

-ONS, Rapport Activité emploi et chômage au 4 eme  trimestre 2013, N° 653, p :11. 

- ONS, Rapport Activité emploi et chômage en septembre 2014, N°683., p :12. 

- ONS, Rapport Activité emploi et chômage en septembre 2015, N °726, p :11 

- ONS, Rapport Activité emploi et chômage en septembre 2016, N°763, p :12 

- ONS, Rapport Activité emploi et chômage en avril 2017, N° 785, p :14. 

 البطالة في الجزائر مميزاتو أسباب : المطلب الثاني
يف ترجع هذه و املشكالت اليت متس اجملتمع اجلزائري يف اآلونة األخرية أهم  تعد مشكلة البطالة من إحدى

بعضها األخر بالسياسات يتعلق و آلياته و يتعلق بعضها هبيكل سوق العمل واليت ثري من األسباب اجلزائر إىل الك
 .مميزات البطالة يف اجلزائرو باب يف هذا املطلب ذكر أهم أس يتمسو ، اخل....االجتماعيةو االقتصادية 

نقص التشغيل يف و شي البطالة هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل تف :أسباب البطالة في الجزائر -أوالا 
ميكن أن و . تكوينهو مستويات تعليمه و خانة عنصر الشباب بغض النظر على مؤهالته  أوساط الفئة النشيطة،

تفاقمها يف اجلزائر إىل جمموعتني من األسباب تتمثل األوىل يف العوامل اخلارجة عن و يعزى ظهور مشكلة البطالة 
 .سيطرة احلكومة الثانية العوامل الداخلة يف نطاقو سيطرة احلكومة 
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األثر  اخلارجة عن نطاق سيطرة احلكومة وهلا األسباب من أهم :اب الخارجة عن إرادة الدولةاألسب .0
 1:الواضح على زيادة نسب البطالة يف اجلزائر ما يلي

اعتماد االقتصاد اجلزائري على احملروقات كمصدر أو ي لتمويل إيرادات الدولة، ما أدى إىل ارتباط  -
رية أسعارها ما من الصادرات اليت تتميز بعدم استقرا هالصعبة بشكل كبري بعائدات هذإيراداهتا من العملة 

 الذي بدوره يؤدي إىلو  (خانة يف النصف الثاين من الثمانينات)انكماش اقتصادي  إىل شأنه يؤدي
 .اخنفاض مستويات الدخل والعمالةو  ظهور آثار انكماشيةو  االقتصادي واخنفاض النم

النمو الدميغرايف خانة وأن الزيادة السكانية يف اجلزائر ال تتناسب والزيادة يف عدد الوظائف املطروحة يف  -
 .وق العملس
نقص مصادر التمويل إلنعاش ومتويل املشاريع االقتصادية، وهذا راجع لضعف أداء اجلهاز اإلنتاجي  -

 . وضالة االدخار ملختلف األعوان االقتصاديني بسبب اخنفاض القدرة الشرائية للعائالت
دى إىل زيادة الضغوط اليت ما أ 6891أزمة املدفوعات اخلارجية اليت عرفتها اجلزائر واليت تأزمت بعد سنة  -

تفرضها املؤسسات املالية الدولية وما نحبها من تسريح جزئي ومجاعي للعمال نتيجة هليكلة االقتصاد 
 .الوطين

تتدخل فيها، وتؤثر تشمل العوامل اليت ميكن للدولة أن  :األسباب النابعة من اتجاهات الدولة الجزائرية .4
للتوزيع السكاين الذي و تتعلق يف جمملها باالختالالت اهليكلية للوحدات االقتصادية و بآخر،  عليها بشكل أو

ما ينتج عنه من ضرورة توفري منانب و يرتكز يف مناطق الشمال، مما أحدث اختالال يف التوازنات اجلهوية، 
 .من بني هذه العوامل كذلك اجلانب املتعلق بدرجة تأهيل اليد العاملةو  .شغل هبذه املناطق

مراكز و كبرية يف عرض خرجيي املدارس هناك زيادة  : عدم مالئمة الهيكل التعليمي لمتطلبات السوق 0.4
مما يعين فقدان مهزة الونل بني . اجلامعات دون أن يقابلها طلب مكافئ على هذه الفئةو التكوين، املعاهد 

مع هكذا ابتعدت عن عدم املالئمة مما حيول دون توافق العرض و املؤسسات التعليمية و املؤسسات االقتصادية 
 2.يرجع ذلك إىل عدم مواكبة السياسة التعليمية ملتطلبات السوق خانة التخصصات النادرةو الطلب 

االبتكارات اليت تتمتع هبا املؤسسة من و االخرتاعات و إن تطور أساليب اإلنتاج : قلة المؤسسات البحثية 4.4
باستحداث وضع سلع تتالءم مع منتجات يف األسواق الدولية، أما الطرق  ثورة تكنولوجيةشأهنا أن حتدث 

العمالة معا، و على مستوى الدخل  هأثر و التقليدية يف اإلنتاج أدى إىل ضعف القدرة التصديرية لالقتصاد الوطين 
جل تطوير أن عدم ختصيص مبالغ مالية مو باإلضافة على عدم وجود خمابر البحث لدى هذه املؤسسات 

                                       
أسباب انتشار البطالة وإجراءات مواجهتها في الجزائر، ملتقى دولي تحت عنوان إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق د، بوسبعني تسعديت، براق حمم 1

 .17: ص، 7166نوفمبر  02-02التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يومي 
يستري يف العلوم ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاج0992قياسية لظاهرة البطالة في الجزائر  في ظل اإلصالحات االقتصادية منذ حنان بقاط، منذجة  2

 .22: ص، 7111/7112 ة حممد خيضر بسكرة،عاالقتصادية، جام
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بني املؤسسات االقتصادية أدى إىل ضآلة يف و البحوث التطبيقية و عدم التناسق بني مراكز الدراسات و  ،البحث
أن ثبات حجم  التدفقات االستثمارية اخلارجية إىل اجلزائر مبثابة أحد أسباب زيادة البطالة حبث يرى البعض

يرفع و ض العاملني املباشرين يف جمال األنشطة االقتصادية خفإىل ارتفاع مستوى التكنولوجيا يؤديان و اإلنتاج 
 1.عدد العاملني الغري مباشرين يف هذه األنشطة

 على الطلب حمددات أهم من العمل سوق تشريعات تعترب :العمل سوق لتشريعات كافية غير مرونة 0.4

 فإن األخريين، والنصف العقد خالل التشريعات هذه على اإلنالحات من العديد إدخال من العمل وبالرغم

 مرتفعة دنيا حدود بتحديد املتعلقة تلك خانة الطلب على سلبيا دورا ميارس زال ما هذه التشريعات بعض

 الطلب من حيد مما اخلاص، القطاع يف بسهولة مضاهاهتا ميكن ال العام القطاع يف حتديد أجور وأ لألجور،

 .هذا األخري يف العمالة على
2 

إن سوء ختطيط القوى العاملة سببا جوهريا يف زيادة حدة البطالة حيث أن  :تخطيط القوى العاملة سوء 2.4
رمبا و األعمال اليت حتقق االستخدام األمثل للموارد البشرية و هدف ختطيط القوى العاملة هو خلق الوظائف 

ن أمهية ختطيط القوى أو يدة، من مت يؤدي إىل خلق فرص عمل جدو تراكم رأمسا ي يعاد استثماره و حتقيق فائض 
القدر املتوفر منها يف اجملتمع و تقدير األعداد املطلوبة من العمالة يف خمتلف اجملاالت و العاملة تكمن يف معرفة 

بالتا ي و املتوفر أو من خالل العمل على تغيري بعض األساليب اإلنتاجية و التعرف على الفجوات بني املطلوب و 
قوى العاملة حيد من لالشك أن وجود التخطيط السليم لو نوعا و ا زم من العمالة كم  حتديد احلجم األمثل الال

 3.على القطاعات األكثر حاجة إليها البطالة كما يؤدي إىل توجيه العمالة
 آليات أثبتت :يتهااستمرار  على والحفاظ صغرى شركات إلنشاء المحدودة الشباب وموارد قدرات 2.4

 .البطالة احتواء على حمدودة فاعلية ذات أهنا الشباب أوساط يف الصغرية واملؤسسات تشجيع املبادرات
 إنشاء يف ينجح الربامج هذه من املستفيدين الشباب من القليل فإن واحمللية، التجارب الدولية وحبسب

 يف الصغرى للمؤسسات املتواضع النجاح إن .ااستمراريته على يف احلفاظ ينجح منهم وجزء قليل مؤسسات
4:يلي ما منها عدة، نذكر ألسباب يعود البطالة نسبة ختفيض

  

                                       
حتقيق التنمية و  احلكومة يف القضاء على البطالةملتقى دو ي حتت عنوان إسرتاتيجية ، عالجهاأسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات  ،ماضي بلقاسم، أمال خدادمية 1

 .18: ص ،7166نوفمرب  61-61املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي 
ملتقى دو ي حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء  ،(دوليةالحلول من خالل التطرق إلى تجارب  -األسباب) دراسة تحليلية لظاهرة البطالة في الجزائر، علي سنوسي 2

 .12: ص، 7166نوفمرب  61-61حتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي و على البطالة   
 .18: ص ،مرجع سبق ذكره ،ماضي بلقاسم، أمال خدادمية 3
 .19: ص ذكره، سبق، مرجع علي سنوسي 4
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 معظم يفتقر :المشاريع وإنشاء المبادرة على العمل عن العاطلين الشباب ورغبة قدرة ضعف 2.5.1

هذه  أن والواقع األعمال، مشروعات لنجاح الضرورية املهارات من العديد إىل العمل العاطلني عن الشباب
 االجتماعية العوامل من العديد تعمل آخر جانب ومن .التدريبية األنشطة عرب تعل مها يصعب املهارات

 الوظائف يف للعمل التقليدي التوجه بينها من الذايت، التشغيل يف والرغبة املبادرة روح إضعاف والثقافية على

 وظيفي وأمن واتبر ) األخرى القطاعات يف املتوفرة تلك تفوق وظيفية منافع من به تتميز ما احلكومية بسبب

 على الشباب يشجع الذي االجتماعي والتكافل والتعاضد ،(اخلاص بالقطاع مقارنة أقل عمل أعلى وساعات

 .الوظيفة انتظار يف عمل االستمرار دون

 العديد وأشار اخلاص، للقطاع الالزم األعمال يف اجلزائر الدعم بيئة توفر ال :مناسبة غير أعمال بيئة 4.2.4

 التأسيس وتكاليف احلكومية اإلجراءات وطول البريوقراطية بسبب الضائع املؤسسات وقت التقارير إىل من

 املعقد، الضرائب ونظام اجلمارك، وختليص الرخص على احلصول عن النامجة والتكاليف املرتفعة، واألعباء

   .املتطور غري والقطاع املصريف
 برامج جناح مقومات أهم من :الفردية المبادرة روح برفع الخاصة التدريب لبرامج المرتفعة الكلفة 0.2.4

  املستهدفة للفئة التدريبية االحتياجات مع لتتناسب خصيصا   تصميمها يتم أن املبادرة لروح التدريب الداعمة

 لفختت املثال، سبيل على . أعماهلم وبيئة وطبيعة والثقافية االجتماعية وخلفياهتم املتدربني، حسب نوع أي

 عن املدارس من املتسربني للشباب الفردية املبادرة روح لرفع اهلادفة( التدريب وأساليب حمتويات)الربامج  طبيعة

اخلانة  الربامج تكلفة الرتفاع نظرا   أنه ذكره اجلدير ومن .املعيلة   الفقرية للمرأة أو املتعل م للشباب تلك املطلوبة
على  تركز ال واليت عامة تدريب برامج استخدام يغلب التدريب من النوع هلذا املخصصة املوارد وحمدودية

 .فعاليتها اخنفاض إىل يؤدي مما املختلفة للفئات الفردية االحتياجات

 أن على الربامج معظم حترص :المطلوب المكثف الفني الدعم توفير في البرامج استمرارية عدم 2.2.4

 منها القليل أن بيد .العمل بداية يف والتدريبية املالية املساعدات على الشباب املشاريع أنحاب حيصل

 مشاريعهم دوام أجل من الالزمة واملعلومات االستشارات على حصوهلم الستمرارية املتدربني مع يتوانل

 أسست وإمنا ،الدولة يف طبيعي اقتصادي تطور نتيجة تنشأ مل املشاريع هذه أن ومبا .أعماهلم رقعة توسيعو 

 ال عندما فشلها احتمال يزيد التشغيل، زيادة أجل من االقتصادي النظام يوفرها اليت احلوافز من لالستفادة
 .أوانه قبل يتوقف أو الدعم توفري يستمر

القطاع هي نقص ديناميكية و اليت ميكن تصنيفها إىل ثالث عنانر أساسية  :االختالالت الهيكلية 2.4
فقد كانت  توقيفها يف بعض احلاالتاخنفاض دعم االستثمارات اإلنتاجية  .اإلنتاجي نناعيا كان أو زراعيا
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حد العقبات اليت تواجه بعض النشاطات أحيث كانت رؤؤس األموال  .اجلزائر تعاين من أزمة التمويل
 1.االقتصادية

الكثافة إن الرتكيز السكاين يف املناطق الشمالية يؤدي إىل ارتفاع : النزوح الريفي أو الهجرة الداخلية 2.4
كما أن اهلجرة الداخلية ليست فقط من الريف   ،على املساحات املأهولة بسبب النزوح من الريف إىل املدينة

إىل املدينة بل هب أيضا من الواليات األقل جاذبية لفرص العمل إىل الواليات األكثر جاذبية لفرص العمل، 
مما و  ،متركز املؤسسات اإلنتاجية يف الشمالو العام  لإلنفاقحة وذلك بسبب غياب سياسات توزيعية واض

، حبيث يصعب عليها امتصاص العمالة املتاحة على املؤسسات لل التوزيعي خيلق ضغطاشك فيه أيضا أن اخلال
خيلق البطالة يف املدن الكربى وزيادة الضغط على املرافق العامة املتاحة مما مما يرتتب عليه زيادة يف معدالت 

اقتصادية  ضرورة إنشاء مشاريع يستوجب  النقل، وهو ماو التعليم والصحة و جمال السكن يف  إضافيةمشاكل 
على توفري منانب شغل جديدة و القادرة على خلق القيمة املضافة من جهة الزراعية و كاجملمعات الصناعية  

 2.تستوعب فائض العمالة من جهة أخرى
لتعاقدية مما سياسة التشغيل اليت متيل إىل الصيغة اولعل من أهم أسباب البطالة حاليا يف اجلزائر هو ميل 

كما أن تباطؤ منو املشاريع االقتصادية ضاعف من تكاليف اجنازها ما أدى  ،العمل الدائمةيعين اخنفاض منانب 
وكذلك تدخل  3.إىل إفالس املؤسسات االقتصادية القائمة هبا وبالتا ي تصرحيها للعمال بشكل جزئي أو كلي

خانة فيما خيص تدخلها لضمان حد أدىن لألجور إذ أن ختفيض و لسري العادي لعمل السوق احلرة الدولة يف ا
 . فرص العملو بالتا ي خلق الثروات و مها الكفيالن بتشجيع االستثمار  الضرائبو األجور 

 
 
 
 
 

                                       
 ، العدد61، جملة املعارف، قسم العلوم االقتصادية، السنة 4002-4000، مساهمة البرامج التنموية في تقليص معدل البطالة، دراسة حالة  الجزائر للفترة بوعبد اهللرواحبي  1

 .798: ص، 7161ديسمرب ، 68
 .711: ص مرجع سبق ذكره،مسية بلقامسي،  2
حتقيق و  ة احلكومة يف القضاء على البطالةملتقى دو ي حتت عنوان إسرتاتيجي ،(األثار االقتصادية -األسباب -التعريف) الجزائرالبطالة في مجال بن السعدي، زاوش رضا،  3

 .67: ص ،7166نوفمرب  61-61التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي 
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 أساليب محاربة البطالة: المطلب الثالث
التدابري ضمن و سية فقد قامت اجلزائر بتطبيق جمموعة من اإلجراءات املخططات اخلماو إضافة إىل الربامج 

تشريعية بإنشاء جمموعة من األجهزة اخلانة بعمليات التشغيل املسرية من قبل  أطر مؤسساتية ختضع ألحكام
ت اليت تساهم يف ختفيض معدالو وكاالت التنمية االجتماعية أو الصندوق الوطين للتأمني أو أجهزة دعم الشباب 

  1.البطالة
أنبحت وزارة العمل  :ان االجتماعيمالضو التشغيل و المسيرة من طرف وزارة العمل  األجهزة -أوالا 

 إعدادذلك من خالل مسامهتها يف و مكلفة مبجال الشغل،  7112الضمان االجتماعي يف جوان و التشغيل و 
اقرتاح كل التدابري اليت من شأهنا و ضبط سوق العمل و القيام بتقييم و متابعة تنفيذها و السياسة الوطنية للتشغيل 

 .تشغيلترقية ال
 7119يف جوان : DIAP المهن اإلدماجساعدة على لمل جهاز االرنامج الشبكة االجتماعية من خب .0

 غري أوؤهلني منهم ملول مرة، سواء األلباحثني عن العمل ل جهملو ا اإلدماجللمساعدة على شرع تنفيذ إجراءات 
ات فئث الث إىليوجه اجلهاز  19/671من القانون  17ادة ملحسب نص اهلني، والذين دخلوا سوق العمل ملؤ ا

   2 :تدئنيملبمن طاليب العمل ا
 ؤسسات ملاالعا ي التقنيني الساميني خرجي الشباب حاملي شهادات التعليم  :األولىلفئة ا

 ؛ينهملالوطنية للتكوين ا
 ؛ينهملؤسسات الوطنية للتكوين املالشباب خرجي ا :الفئة الثانية 
 ؛تأهيلال دون تكوين و ب الشباب: الفئة الثالثة 

 :وتشمل دون متييز تمعجملشباب ا يشمل كل فئات   DIAPبرنامج أنيتضح  ملادةنص االل من خ
 تحصلني على شهادات جامعية؛ ملوجهة لفئة اامل( CID)الشهادات املي حعقود إدماج  -
 القانون؛  من نفس 17دة ملاوتلخص الفئة الثانية من ا( CIP)املهين  إدماجعقود  -
 .الثالثة للفئة( CIF) واإلدماج عقود التكوين -

إداري أنشئت مبوجب املرسوم  وهي مؤسسة عمومية ذات طابع :ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل  .4
 6826جوان  62: املؤرخ يف 26/27: املعدل واملكمل لألمر رقم 6881 سبتمرب 19املؤرخ يف  81/718التنفيذي 

وبذلك  .6817نوفمرب  78: املؤرخ يف 17/88: مباملرسوم رق املتضمن تنظيم الديوان الوطين لليد العاملة املنشأ

                                       
التكامل املشرتك، جملة الباحث االقتصادي، العدد و ، يف إطار السببية 4002-0920تحليل العالقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة في الجزائر خالل الفترة سليم كعوان،  1

 .628: ص ،7166، 12
جملة  ،لدعم تشغيل الشباب الوطنية دراسة حالة الوكالة البطالة في الجزائر،ساطة في ضبط سوق العمل والحد من دور مؤسسات وأجهزة الو غراب أمحد، ساملي محزة،  2

 .68: ص، 7168، 16، العدد 12اجمللد  الدراسات االقتصادية املعانرة، 
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وتعد املعرب اإلجباري الحظ أن الوكالة وبعد تغيري التسمية تعترب من أقدم اهليآت العمومية للتشغيل يف اجلـزائر، ي
سوق الشغل وتسييـــر العـــرض  هي تنظيم ومهمتها األساسية 1.شخص يبحث عن العمل ألول مرة ألي

 :الطلب، وتلعب يف هذا الشأن دورا أساسيا يف التقريب بنيو 
 طاليب العمل وهم البطالني من كل الفئات. 
 اء أنحاب العمل وهم كل املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاعني العمومي واخلاص باستثن

طبعا اإلدارة العمومية اليت خيضع التشغيل فيها إلجراءات أخرى حتت إشراف املديرية العامة 
 .للوظيف العمومي

 املتعلق بتنصيب العمال ومراقبة  7112ديسمرب  71 ؤرخ يفامل 12/81: وقد جاء القانون رقم
العمال وتشغيلهم دور الوكالة بصفتها اهليأة العمومية اليت تضمن تنصيب ليعزز مكانة و الشغل 

الوكالة أين رخص للبلديات استثناء أن تقـوم هبذا الدور يف  باستثناء األماكن اليت ال توجد هبا هياكل
 .حدود اختصاناهتا اإلقليمية

  إىل مؤسسة عمومية  إداريمت تغيري طابعها القانوين من مؤسسة عمومية ذات طابع  7111يف
املوافق  6272حمرم  62املؤرخ يف  11/22ذات تسيري خاص خاضعة ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املا ي وهي تعمل حتت وناية وزارة  7111 يفريف 69إىل 
لة الوطنية للتشغيل من ، استفادت الوكا7111 ويف هناية سنة .العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

خمتلف وكاالت التشغيل التابعة هلا سواء كانت )خمطط إعادة التأهيل املخصص لتطوير شبكتها 
وتقدمي  تقوية املهارات اإلدارية إلطاراهتا السيما تطوير وسائل التسيري إىلباإلضافة ( والئية أو حملية

 2.اخلدمات
 :يلي يهـدف أساسا إىل حتقيق ما

باإلمكانيات لتصفية كل املشاكل اليت تعيق سريها مع توحيد دعائم التسيري والتدخل تدعيمها  -
 .يف سوق الشغل

 .اختاذ إجراءات عصرنة طرق تسيريها وتدخلها متاشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة -

                                       
ذكتــوراه  ، أطروحــة أعـدت لنيــل شــهادةسياسووات الحوود موون البطالووة فووي الجزائوور، دراسووة مقارنووة بووين البوورامج الحكوميووة وجهووود مؤسسووات المجتمووع الموودنينـديقي عبــد النــور،  1

 .621: ص ،7162/7169، جامعة جيال ي ليابس، سيدي بلعباسعلوم، 
  http://Anem.dz:املوقع الرمسي لوكالة الوطنية للتشغيل 2



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

422 

 .تطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها للمتعاملني معها سواء طاليب العمل أو أنحاب العمل -
ترب الوكالة احمللية للتشغيل هي اخللية األساسية يف هذا التنظيم وهي اليت تستقبل املتعاملني معها وتع

 :سواء من طاليب العمل أو أنحاب العمل، وميكن تلخيص مهامها كما يلي
  استقبال طاليب العمل من اجلنسني لتسجيلهم بعد جلسة احلوار األوىل حسب مؤهالهتم

 .الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا الستعداداهتم إىل برامج أخرىورغباهتم يف املنصب 
  ،تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب املهن والقدرات

 .ويف هذا اجملال فإهنا تبادر إىل برجمة زيارات إىل أنحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل
 معات واملعاهد الوطنية لتسجيلهم يف الربنامج الوطين لعقود استقبال الشباب املتخرجني من اجلا

 .ما قبل التشغيل حسب التخصص
  تسجيل العمال املسرحني ألسباب اقتصادية من أجل متكينهم من االستفادة من نظام التأمني

 .على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها ناحب العمل

وكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى باستمرار إىل حتسينه خانة ضمن ومن خالل املهام املذكورة أعاله تقوم ال
 1.خمطط إنالح الوكالـة يف جانبـــه املتعلق بعالقتها مـع املتعامليـن

 :ADSالتنمية االجتماعية جهزة المسيرة من طرف الوكالة األ .0
 :يلي ويضم هذا اجلهاز ما

 :LAIG عامة منفعة ذات نشاطات مقابل التعويض 0.0
 القادرين على العمل غرياملوجهة لألشخاص عدميي الدخل و ( AFS) للتضامن اجلزافية املنحة إىل باإلضافة

 الفئات إدماج يف أيضا الوكالة تساهم حيث. ىاألخر  االجتماعية املساعدة برامج من املستفيدين غريو 
 القيام طريق عن ذاهو  االجتماعي، النسيج مستوى على استقرار وعدم هشاشة حالة اليت تعيش السكانية

 العامة املنفعة ذات نشاطات مقابل التعويض برنامج إطار يف اجلماعية التنميةو  اإلدماج االجتماعي بنشاطات
(LAIG). 

                                       
حتقيــق التنميــة املســتدامة، جامعــة حممــد و  احلكومــة يف القضــاء علــى البطالــة  ملتقــى دو ي حتــت عنــوان إســرتاتيجية ،الواقووع والتحووديات ، سياسووة التشووغيل فووي الجزائووريوســفي كرميــة 1

 .18: ص، 7166نوفمرب  61-61بوضياف، املسيلة، يومي 
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تشغيل  يتمو  العمل، عن العاطلني وكذا للعمل، القانونية السن بلغوا الذين األشخاص مع اجلهاز هذا يتعامل
 تشغيللل هانفس شروطال ضمن البلديات، ورشات يف العامة، املنفعة ذات النشاطات يف األشخاص هؤالء

 الشغل من النوع هذا يشكل الو  .ةاالجتماعي احلماية من االستفادةو  للشغل القانونية املدة خيص العادي فيما
 لكل   واحد بشخص الربنامج من االستفادة حتدد  . التضامن أشكال من وشكل مؤقت حل   هو بل عالقة عمل

 التغطية هوو  احملرومة السكان لفئة شيء أهم الربنامج يضمنو  زهيد، أجر من االستفادة حق عائلة، ويعطي
.االجتماعية

1 
 اجلهاز هذا أنشئ :  TUPHimoالعاملة لليد المكثف االستعمال وذات العامة المنفعة ذات األشغال 4.0

 اجملتمع لفئات االجتماعية واإلعانة الشبان بطالة خانة للبطالة االقتصادية املعاجلة إىل يهدف 6882سنة 
 تنظيم خالل من مؤقتة، شغل منانب من كبري عدد إنشاء إىل األوىل بالدرجة وهو يهدف والضعيفة، احملرومة
 املنانب هذه تكون حيث والغابات، البيئة على واحملافظة الطرق والري بشبكات ختص العناية عمل ورشات

 2:وهي املعنية الوزارات بني خالل االتفاق من النشاطات هذه وتتم بسيطة نشاطات عن عبارة
 بالعمل؛ املكلفة الوزارة 
 العمرانية؛ بالتنمية املكلفة الوزارة 
 احمللية واجلماعات الداخلية الوزارة. 

  : مرحلتني خالل الربنامج هذا وطبق
 ؛7111غاية  ىلإ 6882 سنة من األوىل املرحلة 
 7112 غاية ىلإ 7116 سنة من الثانية املرحلة. 

 
 
 
 
 

                                       
 .777: ص ،7167/7167 بكر بلقايد تلمسان،و ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أبإشكالية التشغيل في الجزائردمحاين حممد أدريوش،  1
 .71: ص، مرجع سبق ذكرهغراب أمحد، ساملي محزة،  2
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العامة ذات كثافة في جهاز أعمال المنفعة  إطارفي  توزيع الشغل المدمج المنشأ(: 02-00)جدول رقم 
 اليد العاملة

.منصب: الوحدة  
 4002حصة  4002حصة  4002حصة  4000حصة  

Secteur d’activité  خلق مناصب
 شغل لالدماج

خلق مناصب  %
 شغل لالدماج

خلق مناصب  %
 شغل لالدماج

خلق مناصب  %
 شغل لالدماج

% 

 78.2 79821 27.1 78181 71.1 72161 71.6 78782 تهيئة األرض

 11.7 28221 72.1 71111 68.2 72127 79.9 77799 غابات

 1.1 1812 66.1 61217 69.7 77871 62.8 61299 المياه

 1.1 1711 66.1 61167 62.1 69717 61.1 62187 صيانة الطرق

 7.7 7719 7.6 6981 7.2 2181 2.7 9611 الصحة

 1.2 219 1.7 687 7.7 7919 1.1 171 الفالحة

 7.7 7622 6.9 6177 8.1 67171 2.2 2819 التربية الوطنية

 1.2 792 7.1 6972 1.1 111 1.6 619 التضامن الوطني

 6.1 6111 1.7 761 6.2 6299 7.7 7281 الجماعات المحلية

 شغل لالدماج خلق مناصب
 شهريا/ذكور

667181 611 671729 611 81921 611 89787 611 

 خلق مناصب شغل لالدماج
 سنويا/ذكور

71772  22972  27266  72272  

 016بو )قروض مخصصة 
 (دج

61211.16  68222.79  69219.29  62222.17  

 .67: ، ص4002-4002: الجزائر باألرقاممن اعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

 جمهوداهتا إطار ىف احمل لية للجماعات تدعيم الربنامج ميثل : ESILمّحلية  بمبادرة المأجور الشغل برنامج 0.0
سنة والذين هم  71-68ة بني وهو برنامج موجه أساسا للفئة العمري ودفع التنمية، البطالة حماربة إىل الرامية
 اإلدماج جهاز األول اجلهاز إطار يف 1990 سنة له انطالقة أول وعرف .بسيطة مبؤهالت وأ مؤهالت بدون
 .DIPJللشباب  املهين

 مل حني يف شهر، 67وملدة  شاب 500.000 إدماج هو1990 -1994 للفرتة الربنامج هلذا املسطر اهلدف إن
 .أشهر 06 ـب تقدر متوسطة وملدة شاب 332.000 سوى إدماج يتم
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 إطار يف هذا الربنامج ويدخل .للشباب واملهين االجتماعي لإلدماج كأداة 1997 سنة منذ عليه اإلبقاء ومت
 7111.1-6882 للفرتة املدجمني عدد حيث من تراجعا الربنامج عرف ولقد املؤقت، التشغيل آليات

موجه إلدماج الشباب  ،يعترب من أهم الربامج املطبقة حاليا: CPE برنامج عقود ما قبل التشغيل 2.0
 .املتحصليـن على شهادات جامعية والذين يدخلون سوق الشغل ألول مرة

يهدف إىل زيادة العروض و  17/67/6889 :املــؤرخ فـي 89/217 :وضع الربنامج حيز التنفيذ مبوجب املرسوم رقم
اليت مينحها إياهم  وتشجيع وتسهيل إدماج املتحصلني على شهادات علمية يف سوق الشغل من خالل الفرنة

اكتساب جتربة تساعدهم على اإلدماج النهائي لدى أنحاب العمل  ، وذلك يف إطارعقد ما قبل التشغيل
 .وهم كل اهليـآت واملؤسسات العمومية واخلانة

وتتكفل الدولة باألجور األساسية للمدجمني مع تكاليف التغطية اإلجتماعية طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل 
 .كن أن يصل إىل سنتني، كما يستفيد املدمج من نظام العالوات يدفــع من طرف ناحب العملالذي مي

املرتشح ومديرية التشغيل اليت متثل و ناحب العمل  :ويعترب عقد ما قبل التشغيل التزام ثالثي األطراف بني
 .وكالة التنمية اإلجتماعية

تشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب وحىت يكون املرتشح مؤهال لالستفادة من عقد ما قبل ال
 .  الوكاالت احمللية للتشغيل اليت تقوم بإرسال قوائم املسجلني حســب االختصاص إىل مديريات التشغيل

 : وتقوم مديرية التشغيل يف هذا الربنامج بدور إعالمي وتوجيهي كبري سواء لدى

 إبراز أمهية الربنامج من خاللو ج أنحاب العمل باالتصال بكل املؤسسات اليت يعنيها الربنام : 
تأطري مؤسساهتم بكفاءات جامعية تتكفــل هبم و الفرنة اليت مينحها ألنحاب العمل لتدعيم  -

 . الدولة طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل
االمتيازات الضريبية وشبه الضريبية اليت تستفيد منها املؤسسة يف حالة اإلدماج النهائي بعد فرتة  -

 .العقد

                                       
 شـهادة دكتـوراه علـوم، جامعـة اجلزائـر لأطروحـة مقدمـة لنيـ سياسة التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر، انعكاسات وأفاق اقتصادية واجتماعيوة،ايت عيسى عيسى،   1

 .789: ص، 7161، 17
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  عند املرتشحني اجلامعيني باستقباهلم من طرف أعوان املديرية بصفة فردية يف حوار يهدف إىل أو
 .التعرف على قدراهتم وتوجيههم حنو املؤسسـات اليت تقدم عروضا تناسب اختصاناهتم واستعداداهتم

حا معتربا ومن خالل االحتكاك املباشر سواء بالشباب اجلامعي أو أنحاب العمل فإن الربنامج حقق جنا
 :باعرتاف الطرفني

فأنحاب العمل يشهدون أن الديناميكية اليت أتى هبا الربنامج مكنت من إعطاء نفس جديد  -
 . لتشغيل املتحصلني على شهادات جامعية داخل املؤسسات

بالنسبة للشباب اجلامعي الذي يعترب التجربة ناجحة حيث مسحت له باقتحام  هنفسوالشيء  -
  1.ةعامل الشغل ألول مر 

 :ترقية االستثماراتو أجهزة الصيانة  .2
مت  اليت  شهدت الوكالة اليت أنشئت يف إطار اإلنالحات األوىل :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 0.2

املكلفة باالستثمار تطورات هتدف للتكيف مع تغريات الوضعية و يف اجلزائر خالل التسعينات مباشرهتا 
دعم و ، خولت هلذه املؤسسة احلكومية اليت كانت تدعى يف األنل بوكالة ترقية للبالداالجتماعية و  قتصادية اال

هي مؤسسة عمومية و  2مث أنبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ،7111-6887ومتابعة االستثمار من 
بتطوير  املتعلق (16/17)من األمر رقم  11دة أنشئت مبوجب املا 3استقاللية ماليةو ذات شخصية قانونية 

ووسعت هذه املتمم و املعدل  (16/17)من األمر رقم  76أسند هلا جمموعة من املهام مبوجب املادة و  االستثمار
تسيريها، و تنظيمها و يات الوكالة املتضمن نالح( 11/711)من املرسوم التنفيذي رقم  17املهام يف إطار املادة 

طبيعتها حىت تتمكن من القيام بدورها يف حتقيق ترقية االستثمار فكانت مجلة من املهام ختتلف من حيث 
 5:تتنوع هذه املهام بني 4االستثمار األجنيب بصفة خانة،و 

 متابعتها؛و تطويرها و ضمان ترقية االستثمارات  -
 ؛مساعدهتمو  إعالمهمو غري املقيمني و استقبال املستثمرين املقيمني  -

                                       
ملتقــى دو ي حتـت عنــوان إســرتاتيجية احلكومـة يف القضــاء علــى  ،(المسوواهمة وأوجووه القصووور) وتوودابير لوودعم سياسووة  التشووغيل فووي الجزائوورإجووراءات عـامل عبــد اهلل، محـزة فيشــوش،  1

 .11: ص ،7166نوفمرب  61-61حتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي و البطالة   
  http://www.andi.dz: املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2
  http://www.mdipi.gov.dz:املناجمو املوقع الرمسي لوزارة الصناعة  3
 .  212: ص، 7169ان ، جو 28، جملة العلوم اإلنسانية، جملد أ، عدد دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في ترقية االستثمار األجنبيأمينة بن عمور،  4
اإلدارية، و احملاسبية و جملة الدراسات املالية  ،دور الوكالة  الوطنية لتطوير االستثمار  بالجزائر في جذب االستثمار األجنبي باستخدام الحوافز الجبائيةمجام حممد، دباش أمرية،  5

 .681: ص، 7161ديسمرب  ،12العدد 
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جتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك و للمؤسسات ام بالشكليات التأسيسية تسهيل القي -
 الوحيد الالمركزية؛

 باستثمار يف إطار الرتتيب املعمول به؛منح املزايا املرتبطة  -
 ؛تسيري نندوق دعم االستثمار -
 .هبا املستثمرين خالل مدة اإلعفاءالتأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد  -

االستثمار يف بعث العديد من املشاريع اليت كان هلا دور يف خلق منانب  لقد سامهت الوكالة الوطنية
وتقرير املزايا الضريبية ، فالوكالة هتدف إىل تشجيع االستثمار من خالل اخلدمات اليت تقدمها الشغل جديدة

طالة حيث من حدة الببالتا ي التخفيف و والذي ينعكس إجيابا يف استحداث منانب العمل  ،املرتبطة باالستثمار
مليار  227.82مببلغ مشروع  1161بلغ عدد املشاريع املنجزة يف النشاط اإلنتاجي  7116منذ انشأت الوكالة سنة 

 1.نصب شغل، وتتوقف فعالية هذه الوكالة على توفري جو مناسب لالستثمارم  6296111دج مما مسح بتوفري 
التنمية و للضبط هو ذلك الربنامج الذي ميوله الصندوق الوطين  :المخطط الوطني للتنمية الفالحية 4.2

مبين  زيادة فعالية القطاع الفالحي باعتبارهمتكاملة هتدف لتطوير و الفالحية حيث يعد الربنامج مبثابة إسرتاجتية 
 3:يلي ، تتمثل أهدافه فيما2متكيفة مع املناخ الفالحي يف اجلزائرعلى سلسلة  برامج متخصصة و 

بذور، )تنمية قدرات اإلنتاج للمدخالت الفالحية طية االستهالك باإلنتاج الوطين و حتسيني مستوى تغ -
 (اخل....شتائل

 .(األراضي، املياه)االستغالل العقالين للموارد الطبيعية  -
 .ترقية املنتجاتو تنمية مستدمية  -
 .التخفيض من نسبة البطالةو توفري منانب الشغل  -

يعترب القرض املصغر مبثابة أداة حملاربة اهلشاشة حيث مسح لفئة  :تسيير القرض المصغرالوطنية لالوكالة  0.2
خلانة اليت متكنهم هذا من خالل استحداث أنشطتهم او األشخاص احملرومني من حتسني ظروف معيشتهم، 

مل يعرف يف نيغته  إال انه  6888ظهر القرض املصغر ألول مرة يف اجلزائر سنة  .املداخيل من احلصول على
السابقة النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية املرافقة أثناء مراحل إنضاج 

 4.متابعة اجنازهاو املشاريع 

                                       
1

 .677:  ص ،7162سبتمرب  ،17، جملة التنوير، العدد للحد من البطالة في الجزائرالمقاوالتية كاستراتيجية حاسي محزة،  
2

، اجلـزء 72، حوليـات جامعـة قاملـة للعلـوم االجتماعيـة واالنسـانية، العـدد ، المخطط الوطني للتنمية للفالحة أداة استراتجية للنهوض بقطاع الفالحوي فوي الجزائورنويلح أمال بن 
 .692: ، ص7169األول، أفريل 

 ،72العـدد ، (واليووة سووكيكدة كنموووذج للمخطووط)واقووع التنميووة الفالحيووة فووي الجزائوور موون خوالل برنووامج المخطووط الوووطني للتنميووة الفالحيووة  بغــداد هـامشي الطيــب، شـعيب  3
 .711: ، جملة احلقيقة، جامعة أدرار، ص17اجمللد

4
 http://angem.dz  :املصغر املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتسيري القرض 
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جتربــة القـرض املصــغر يف "حـول موضـوع  7117وقـد تبـني ذلــك خـالل امللتقـى الــدو ي الـذي نظـم يف ديســمرب 
يات املقدمــة خــالل هــذا التجمــع، الــذي ضــم عــددا معتــربا مــن اخلــرباء يف جمــال التمويــل ، وبنــاء علــى التونــ"اجلزائــر
جـانفي  77املـؤرخ يف  62-12مت إنشاء الوكالة الوطنيـة لتسـيري القـرض املصـغر مبوجـب املرسـوم التنفيـذي رقـم  ،املصغر
7112.  

ظيميا برئاسة احلكومة الوزارة األوىل تتمثل مهمتها يف تقدمي قروض تتبع تنو تتمتع الوكالة بشخصية معنوية و 
لنشاط يتوجه هذا القرض  أن دخل أساسا بشرطغري املنتظم أو بدون و للفئات ذوي الدخل احملدود أمصغرة 

1.يتناسب مع املهارات اليت يتمتع هبا الشخص
  

اليت هتتم برتقية و جتماعية املستهدفة من طرف السلطات العمومية الإطار التنمية افهذا الربنامج يدخل يف 
ئق ومنصب شغل دائم، بتطبيق سياسة الم، لبلوغ مستوى معيشي الفئات السكانية للتكفل بذاهتو فراد ألقدرات ا

 2.قتصاد السوقنتقال االاجتماعية من أجل الساسي ختفيض الكلفة األهدفها ا ،اجتماعية جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .677: ص ،7162سبتمرب  ،17، جملة التنوير، العدد المقاوالتية كاستراتيجية للحد من البطالة في الجزائرحاسي محزة،  1
عاملي للمقاوالتية، جامعة جلسة حتسسيسة حول جهاز القرض املصغر مبناسبة األسبوع الدور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مرافقة حاملي الفكر المقاوالتي،  2

 .12: ص، 7162نوفمرب  68فرحات عباس، سطيف، يوم 



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

422 

حصيلة المناصب المنشأة حسب قطاع النشاط وفقا لجهاز الوكالة الوطنية لتسيير (: 02-00)ول رقم جد
 القرض المصغر

 .منصب: الوحدة

سنة 
 النشاط

صناعة  فالحة
 جد

 مصغرة

بناء 
شغال أو 

 عمومية

صناعة  خدمات
 تقليدية

مجموع  صيد تجارة
المناصب 

 الممولة

عدد 
الملفات 

 *الممولة

4002 6227 6989 671 711 6689 - - 2882 7778 

4002 8117 61786 6171 7779 7898 - - 77776 77776 

4002 2171 8272 6667 2966 1612 - - 71922 62776 

4002 61296 67291 2619 61876 69287 - - 17629 27188 

4009 69777 67211 1797 76618 76266 - - 86616 11272 

4000 67976 69716 1271 69217 77712 - - 22872 16811 

4000 72779 27177 67178 71111 61917 - - 616262 612166 

4004 77612 99817 72176 27861 78121 87 - 768126 621272 

4000 68267 28778 61192 77268 62788 711 622 611117 661217 

4002 69912 27119 62128 72261 76197 6112 186 621761 662127 

4002 66721 12111 61221 71866 77279 6119 619 671761 92616 

4002 7676 67729 7191 2682 1171 199 21 77121 76717 

 .67: ، ص4002 -4002الجزائر باألرقام  الديوان الوطين لإلحصائيات،من اعداد الباحثة باالعتماد على   :المصدر
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حتت كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي   6882مت إنشاؤه سنة  :الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .2
الضمان االجتماعي تعمل على ختفيف اآلثار االجتماعية املتعاقبة النامجة عن و التشغيل و وناية وزارة العمل 

  1.تسريح العمال األجراء يف القطاع االقتصادي وفقا ملخطط التعديل اهليكلي

ـت البطالــة عـن التــأمني نظـام يف تسـجيل موجــة أكـرب حيـث أن   6888و 6881 ســنيت بـني املمتــد ة الفـرتة يف مت 
 سـنة مـن انطالقـا الـتقلص، يف االنتسـاب منحـىن بـدأ ذلك بعد اهليكلي، التعديل خمطط إجراءات تنفيذ سايرت اليت

 إدمـــاج بإعـــادة احتياطيـــة إجـــراءات بتنفيـــذ البطالـــة عـــن للتـــأمني الـــوطين الصـــندوق قـــام ،7112 ســـنة غايـــة إىل 6889
 مســتخدمني رعايــة حتــت احلــر   العمــل علــى واملســاعدة الشــغل عــن البحــث يف املرافقــة طريــق عــن املســتفيدين البطــالني

 ومعـــدات  بتجهيـــزات مـــزودة مراكـــز مســـتوى علـــى منشـــطني مستشـــارين ليصـــبحوا خصيصـــا تكـــوينهمو  تـــوظيفهم مت  
 التكــوين تســطري مت   ،البطالــة عــن التــأمني نظــام يف املســج لني عــدد وبــتقل ص 7112 ســنة منــذ .الشــأن هلــذا خمصصــة
 أخــرى، جهــة ومــن .التشــغيل ترقيــة إجــراءات يف املدجمــة املؤس ســاتو  املشــاريع ذوي البطــالني لصــاف التأهيــل بإعــادة
 املاليـة االقتصـادية، الص ـعوبات ملواجهة آلية حبيازة واخلواص العموميني للمستخدمني البطالة عن التأمني نظام يسمح
 2.املأجورة وظائفها واضمحالل تعدادها بتقليص للخطر مؤسساهتم مصري تعر ض اليت والتقنية

 باشــر القــانوين، األســاس هــذا علــىو  ،ســنة 71و 71 مــابني البــالغني البطــالني بفئــة اهتمامــا اجلهــاز أوىل كمــا
 ومؤسســـات وزارات مــع وطيــدة شــراكة وبنـــاء داخليــة ميكانيزمــات إرســاء يف البطالـــة عــن للتــأمني الــوطين الصــندوق

 .اجلديدة نالحياته جتسيد على تعمل
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 http://cnac.dz :املوقع الرمسي للصندوق الوطين للتأمني على البطالة 1
حتقيق التنمية املستدامة، القضاء على البطالة و احلكومة يف ، ملتقى دو ي حتت عنوان إسرتاتيجية تجربة الجزائر في ميدان التشغيل ومحاربة البطالةغامن هاجر، بودراع أمينة،  2

 .66: ص ،7166نوفمرب  61-61جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي 
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 الوطني للتأمين من البطالةتطور المشاريع الممولة وأثر الشغل للصندوق (: 09-00)جدول رقم 
 (4002-4002) 

 .منصب :الوحدة
 سنة/انو عن 4002 4002 4002 4002 4002 4009 4000
 المشاريع الممولةعدد  67 6816 7771 7122 7278 2776 2222

 أثر الشغل 72 1618 1129 1828 1296 8122 61912
 سنة/انو عن 4000 4004 4000 4002 4002 4002 
 عدد المشاريع الممولة 69281 72916 76267 69977 61228 9817 
 أثر الشغل 71817 18671 26291 27212 72876 76911 

 .67: ، ص4002 -4002: الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،  من اعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

تشــغيل الشــباب مبوجــب املرســوم و تأسســت الوكالــة الوطنيــة لــدعم  :الوكالووة الوطنيووة لوودعم تشووغيل الشووباب .2
حتديـد قانوهنـا األساسـي عمـال و نشاء هذه الوكالة الذي يتضمن إ 6881سبتمرب  19املؤرخ يف  81/781التنفيذي 

 .6881جوان  72املؤرخ يف  81/62من األمر  61بأحكام املادة 
 1:تغطي الوكالة نوعني من النشاطات

 املساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة؛ -
 .التكوين لتدعيم إنشاء النشاطات -

 :كما تقوم الوكالة على ثالث نقاط أساسية
 ماج نشاط الشباب يف آليات السوق؛إد -
اختــاذ اإلجـــراءات و املاليـــة فيمــا خيـــص تقيــيم األخطـــار و تــدخل البنـــوك حســب املنـــاطق االقتصــادية  -

 لتمويل املشاريع؛
 .االستشارةو إعادة تركيز تدخل السلطات العمومية يف مهام املساعدة  -

 طريق عن ينشط كان حيث ،7117 سنة يف اجلزائري الزكاة نندوق إنشاء مت :الزكاة صندوق تجربة .2
 مرسوم مبوجب 2005 سنة للزكاة الفرعية املديرية إنشاء مت ذلك بعد ،(القاعدية الوالئيةو املركزية )ن اللجا
املتمم ملرسوم التنفيذي رقم و املعدل  7111نوفمرب  12 ـاملوافق ل 6271شوال  11املؤرخ يف  227-11رقم  يذتنفي

                                       
، 7168، 16، العدد 12الوطنية، اجمللد  ، دراسة حالة الوكالةالبطالة في الجزائرساطة في ضبط سوق العمل والحد من دور مؤسسات وأجهزة الو غراب أمحد، ساملي محزة،  1

 . 71: ص
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 لوزارة املركزية اإلدارة تنظيم املتضمنو   7111يونيو  79ـاملوافق ل 6276ربيع األول عام  71املؤرخ يف  7111-621
 على باإلشراف تكل ف اليت الزكاة مديرية إنشاء على منه الثالثة املادة تنص حيث .واألوقاف الدينية الشؤون

 بتقدمي يتكفل أنه الصندوق هذا مينحها اليت الصيغ أهم من نرفها طرق حتديدو  توزيعهاو  الزكاة موارد مجع
 القرضب يعرف .سنوات أربع يتعدى ال أجل يف يسد دو  اجلنسني من العمل على للقادرين مينح مصغر قرض

 1.احلسن
 4000-4002صندوق الزكاة الحسنة لقروض ال(: 40-00)جدول رقم 

 .عدد القروض: الوحدة
 4000 4009 4002 4002 4002 4002 4002 السنوات

 7111 6211 911 6622 912 211 711 عدد المشاريع

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة إشكالية التشغيل في الجزائردمحاين حممد أدريوش،  :درالمص
 .779: ص ،7167/7167 أبو بكر بلقايد تلمسان،

 6622 ـحيث ب 7112بقي عددها متضائل لغاية و قرض  711 ـب 7112بدأ توزيع القروض احلسنة سنة 
 .قرض حسن 7111 ـب 7161توانل االرتفاع ليصل سنة و 

 .التا ي يف الشكلاملتخذة للحد من مشكلة البطالة  األجهزة خمتلف وعليه ميكن إمجال
 البرامج المتخذة للحد من مشكلة البطالةو األجهزة : (04-00) شكل رقم

 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أطروحة ، إشكالية التشغيل في الجزائر دمحاين حممد أدريوش، :المصدر

 .761: ص ،7167/7167 أبو بكر بلقايد تلمسان،
 

                                       
 .779: ص ،7167/7167 بكر بلقايد تلمسان،و ، جامعة أبإشكالية التشغيل في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصاديةدمحاين حممد أدريوش، 1
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 واقع الناتج المحلي االجمالي في الجزائر: المبحث الثالث

لكونه يعترب من بني  مجا ي أمهية كبرية يف مجيع القطاعات خانة االقتصادية منها،يكتسي الناتج احمللي اإل
فريكز معظم االقتصاديني يف حتليلهم على اد فر املستوى املعيشي لألد ككل و املقاييس اليت تبني مدى نحة االقتصا

وعليه فقد اختص  هذا املبحث بدراسة واقع الناتج احمللي االمجا ي يف اجلزائر، من خالل دراسة تطوره هذا املؤشر، 
ضافة إىل دراسة عالقته مع القطاعات االقتصادية، وأخريا التطرق إىل سياسته ، باإل7162-6881خالل الفرتة 

 .االنفاقية

 تطور الناتج المحلي االجمالي في الجزائر: المطلب األول

بتقلبات قطاعية قوية، بعد العودة إىل النمو  7111-6881متيز النشاط االقتصادي على مدى السنوات 
حيث تشري . 7117تأكد وتكثف بشكل كبري يف سنة الذي  يف االجتاه ذلكوانعكس ، 7116اإلجيايب يف سنة 

للقطاع احلقيقي إىل تطور إجيايب إىل حد ما يف النشاط االقتصادي ( املعرب عنها باحلجم)مجيع اجملاميع االقتصادية 
على  7117سنة  %12.6و %12.7)االمجا ي  ، اإلنتاج ومنو الناتج احملليوعلى وجه اخلصوص. 7117خالل سنة 

 1(.7116يف سنة  %17.2و %17.9التوا ي مقابل 
الناتج احمللي وتعافت معدالت منو . ، تكثف النشاط االقتصادي وتسارعت وترية النمو7117يف سنة 

، أعلى 6889نقطة مئوية عن سنة  16.1و 16.2على التوا ي، متجاوزة % 12.6و% 11.9لتصل إىل  اإلمجا ي
وكان هذا النمو أقل % 11.7بنسبة  7112كما زاد حجم الناتج احمللي اإلمجا ي سنة   .مستوى هلا يف التسعينيات
 7117.2من األداء االستثنائي لسنة 

يتماشى مع االجتاهات اليت لوحظت خالل الفرتة  7111إن تطور املؤشرات االقتصادية الرئيسية لسنة 
حمللي اإلمجا ي من حيث احلجم واملتوسط ، قدر التوسع يف الناتج ا7111-7111وخالل الفرتة . 7117-7111

حيث منا من حيث احلجم، باستثناء  .%11.1وباستثناء اهليدروكربونات بلغ النمو  %12.9السنوي بنسبة 
نقطة مئوية عن ذلك املسجل يف  1.1، وهو منو كبري وأعلى بنسبة 7111يف سنة % 11.7اهليدروكربونات، بنسبة 

، وبرتاجع حبوا ي 7112سنة  %17مقابل  7119يف سنة  %17.2مجا ي الناتج احمللي بنسبة إوقد منا  .7111سنة 
 7111.3نقطة مقارنة مع سنة  17.2

                                       
1
  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2002, 2003, p : 26. 

2   Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2003, 2004, p : 26. 
3 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, juin 2007, p : 26. 
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اليت  7161عن سنة  %17.2بارتفاع قدره  7166مليار دينار سنة  62792.9مجا ي الناتج احمللي مببلغ إقدر 
، واخنفض العجز امليزاين بشكل ملحوظ إىل 7112يف سنة  مليار دينار، متجاوزا وتريته 67128.1قدر فيها مببلغ 

مجا ي إهذا وقد تسارع منو . 7118سنة  %11.2من امجا ي الناتج احمللي مقابل  %16.6مليار دينار أي  677.7
مجا ي الناتج احمللي خارج إ، وقد ارتفع 7118سنة  %17.2مقابل  %17.7اذ بلغ باحلجم  7161الناتج احمللي سنة 

مجا ي الناتج احمللي بالقيمة إ، حيث بلغت الزيادة يف 7118سنة  %18.7مقابل  %11احملروقات بسرعة أكرب بواقع 
دارات خدمات اإل)مجا ي خارج احملروقات بارتفاع مسامهة القطاعني وقد متيز هيكل الناتج احمللي اإل .%71.6نسبة 

 1.واخنفاض مسامهة كل القطاعات األخرى حبدة متفاوتة( العمومية العمومية والبناء واألشغال
، مدفوعا  بزيادة الطلب، وال سيما االستثمار، والنمو القطاعي يف 7167انتعش النشاط االقتصادي يف سنة 

 قدر النمو السنوي احلقيقي للناتج احملليحيث . النشاط، باستثناء اهليدروكربونات، املوزعة بشكل جيد نسبيا  
بزيادة نقطة ، %12.6نقطة ومنو الناتج احمللي اإلمجا ي غري اهليدروكربوين بنسبة  1.1بزيادة ، %17.7اإلمجا ي بنحو 

، فإن الناتج احمللي 7167يف سنة % 17.61ولكن مع األخذ يف االعتبار النمو الدميوغرايف املقدر بنحو  واحدة
 2.فقط% 16.62اإلمجا ي للفرد ارتفع بنسبة 

وبقي منو حجمه يف ( مليار دوالر 719.2)مليار دينار  61118.7بـ  7167مجا ي الناتج احمللي سنة إقدر 
مجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات إنقطة بينما يبقى منو حجم  1.1أي يف تراجع بـ ، %17.9هذه السنة يف حدود 

 3.%12.6مستقرا بنسبة 
ويقدر النمو يف ( مليار دوالر 767.1)مليار دينار  62711.6بنحو  7162مجا ي سنة ويقدر الناتج احمللي اإل

واخنفضت النسبة املئوية والناتج . بارتفاع نقطة واحدة% 17.9بنحو ( الناتج احمللي)مجا ي حجم الناتج احمللي اإل
.%11.1نقطة مئوية إىل  16.1احمللي اإلمجا ي غري اهليدروكربوين بـ 

4 
، وقد بلغ منوه حوا ي (مليار دوالر 611.7)مليار دينار  61186.8مجا ي الناتج احمللي بـ إقدر  7161سنة 

نقطة مئوية ليبلغ  1.2مجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات بـ إبينما تراجع منو  7162نفس وترية منو سنة  ،17.9%

                                       
1

 .72: ، ص7167 أكتوبرالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2

 .77: ، ص7167 نوفمربالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
3

 .25: ، ص2014 نوفمربالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4   Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, juillet 2015, p : 21. 
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 ،%16.11مجا ي الناتج احمللي للفرد بـ إع ارتف ،%17.61غرايف املقدر بـ و ومع األخذ يف االعتبار النمو الدمي .11%
 7162.1نفس وترية سنة 

، وهذا النمو مت جره أساسا 7161مليار دينار سنة  62211.9مجا ي الناتج احمللي إمن حيث القيمة بلغ 
 2.بتوسع قطاع احملروقات

 (4002-0990)تطور اجمالي الناتج المحلي في الجزائر (: 40-00)جدول رقم 
.، نسبة مئويةدجمليار : الوحدة  

الناتج المحلي اإلجمالي  السنوات
PIB ( دجمليار) 

 الناتج الملحي االجمالي  السنوات النسبة المئوية
PIB ( دجمليار) 

 النسبة المئوية

0990 544 ,40 0,8 2005 7561,9 1.8 

0990 862,10 -1,2 2006 8514,8 1,7 

0994 1074,6 1.6 2007 9366,5 3,4 

0990 1189,7 -2,2 2008 11077,1 2 

0992 1487,4 0,2 2009 10006,8 1,9 

0992 2005,0 3,8 2010 12034,3 3,6 

0992 2570,0 7.2 2011 14481,0 2,6 

0992 2789,2 1,1 2012 61927.9 3,4 

0992 2830,5 5,1 2013 16647,9 2,8 

0999 3238,2 3,2 2014 17228,6 3,8 

4000 4123,5 3,8 2015 16702,1 3,2 

4000 4227,1 7 2016 17406,8 3,3 

4004 4521,1 5,6 2017 18906,6 4,6 

4000 5252,7 7,2 

4002 6149,1 2.7 

Source : rapport annuels de la banque d’Algérie 2002, 2004, 2013, 2017 

 .7166-6817حونلة  -:حصائياتالديوان الوطين لإل-

 .7162-7161، 7162-7167 جنتائ: اجلزائر باألرقام -                                   
، بسبب الرتاجع 7162ة بنمو الناتج احمللي االمجا ي سن اعرف النشاط االقتصادي الوطين تباطؤ  مقاس

مليار دينار جزائري، وكان منوه من حيث  69811.1قطاع احملروقات من حيث القيمة، حيث قد ر بـ القوي ل
يف حني . % 17.9اليت بلغ فيها  7162مرتاجعا تراجعا طفيفا عن سنة  7161سنة  %17.7مقابل ، %12.1احلجم 

                                       
1

 .78: ص ،مرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
 .76: ص ،مرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   2
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سنة  %17.7مقابل  %17.1نقطة مئوية ليبلغ  1.7مجا ي خارج قطاع احملروقات اكتسب منو الناتج احمللي اإل
 .7162-7117 يوضح إمجا ي الناتج احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة تا يال والشكل 7161.1

 (4002-4000)اجمالي الناتج المحلي في الجزائر (: 00-00)شكل رقم 

 
 .62: ص، 7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

 المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائرمساهمة القطاعات : المطلب الثاني

الزراعة والغابات والصيد البحري، قطاع البناء : تناول هذا املطلب دراسة مسامهة كل من قطاعات
مجا ي يف اجلزائر خالل الفرتة من يف الناتج احمللي اإل. واألشغال العمومية والري، اخلدمات، احملروقات، الصناعة

6881-7162. 
أضعف منو يف  7112شهد قطاع اهليدروكربونات يف سنة فقد ، 7116باستثناء سنة  :قطاع المحروقات -أوالا 

الزيادة يف إمجا ي الناتج احمللي غري وكانت  .يف القيمة املضافة %17.7مع زيادة قدرها  6882احلجم منذ سنة 
 2.(%17.7)أكرب من الزيادة يف إمجا ي الناتج احمللي اهليدروكربوين  %(11.7)اهليدروكربوين 

، بسبب ارتفاع 7111يف سنة  %21.7إىل  7111سنة  %22.2ارتفع نصيبه يف الناتج احمللي اإلمجا ي من 
  3.أسعار تصدير النفط اخلام

                                       
  .62: ص ،مرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1

2  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2004, juillet 2005, p : 31-32. 
3  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, juin 2007, p : 31. 
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افة، مث حتسنت أسعارها يف مث توانل االجتاه التناز ي لقيمته املض 7111دخل قطاع احملروقات يف ركود سنة 
 7161.1سنة 

استمر الركود يف قطاع النفط والغاز للعام التاسع على التوا ي، ولكن بوترية أبطأ بكثري مما كانت عليه يف 
يف العام الذي سبقه، ويف  %11.1مقابل  7162يف سنة  %1.1واخنفضت قيمته املضافة بنسبة . السنوات السابقة

مليار  2112.9بقيمة مضافة تبلغ (. %79.8)تسع سنوات اقرتبت اخلسارة الرتاكمية للقيمة املضافة من اخلمسني 
مقابل ( الناتج احمللي اإلمجا ي)من تدفق الثروة  %72.1، تولد اهليدروكربونات فقط (مليار دوالر 12.9)دينار 

 %11.1لتصل قيمتها إىل  7111مهت بشكل سليب يف منوها دون انقطاع منذ يف العام الذي سبقه، وسا 78.9%
 7167.2سنة  %12.2مقابل  7162سنة 

ذ ارتفعت قيمته املضافة احلقيقية بنقطة مئوية، إللمرة األوىل منذ عشر سنوات، تزايد انتاج قطاع احملروقات 
مجا ي الناتج احمللي إمن  %69.8، وقد ولدت ما نسبته 7161يف سنة  %1.2إىل  %1.1-لينتقل معدل منوها من 

مقابل  %17.8، ومن بني جممل القطاعات يساهم قطاع احملروقات بأدىن نسبة أي حبوا ي 7162سنة  %72مقابل 
 7162.3سنة  12.2%-

بعد عشر سنوات من االنكماش املستمر، وقد اخنفضت  7161توانل التوسع يف نشاط هذا القطاع سنة 
مليار دينار بسبب اخنفاض الصادرات من البرتول والغاز لذلك فهي تولد  7171.1القيمة املضافة للقطاع لتبلغ 

.%27.9مجا ي الناتج احمللي، لكنها تساهم يف منوه بواقع إفقط من  62.2%
4 

يف  %68.6إىل  7161يف  %62.2مجا ي الناتج احمللي اإلمسي، منتقلة من إارتفعت حصة قطاع احملروقات يف 
  5.، وهذا نتيجة الرتفاع األسعار العاملية للبرتول7162

 
 
 

 

                                       
1

 .79-72: ص ، ص7166 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2    Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, juillet 2015, pp : 26-27. 

3
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 مساهمة قطاع المحروقات، في نمو اجمالي الناتج المحلي في الجزائر (:02-00)شكل رقم 
 (4000-4002) 

 
 .71: ، ص7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

من إمجا ي القيمة املضافة، تظل % 61.1حبصة نسبية تقارب  :قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري -ثانياا 
 7117.1الزراعة يف املرتبة الثالثة من حيث املسامهة يف الثروة الوطنية وتستمر يف جتاوز الصناعة، سنة 

من الناتج احمللي اإلمجا ي باستثناء احملروقات يف % 62.7ال يزال توسع القطاع الزراعي، الذي ساهم بنسبة 
مجا ي الناتج إخسرت مسامهة قطاع الفالحة نقطة مئوية يف 2.، مرتبط ا ارتباط ا وثيق ا بإنتاج احلبوب7111سنة 

 7119.3سنة  %11.1الداخلي 
من امجا ي الناتج احمللي  %67.8مجا ي الناتج احمللي وإمن  %9.2حي ميثل أنبح االنتاج الفال 7161يف سنة 

من  %67.8من امجا ي الناتج احمللي و %19.7فقد مثل  7166أما سنة . نقطة 1.1خارج احملروقات، برتاجع بـ 
  4.نقطة 1.7امجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات، برتاجع بـ 

                                       
1  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2002, 2003, p : 79. 
2
  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, Opcit, p : 79. 

3
 .79: ، ص7118 سبتمربالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4

 .71: ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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نقطة مئوية مقارنة بسنة  1.8من الناتج احمللي اإلمجا ي، بزيادة % 18ميثل اإلنتاج الزراعي  7167يف سنة 
من الناتج احمللي اإلمجا ي غري اهليدروكربوين، وحيتل املرتبة الثالثة تقريب ا مع البناء، من حيث % 67.2و 7166

 1(.الناتج احمللي اإلمجا ي)املسامهة يف تدفق الثروة 
يف القيمة املضافة لالقتصاد  %67.2من امجا ي الناتج احمللي و %18.7بواقع  7167ساهم القطاع سنة 

 2.احلقيقي
 نقطة مئوية حيث 11.2فقط من حيث احلجم، باخنفاض % 17.1منت القيمة املضافة للقطاع بنسبة 

مجال احلقيقي، وتتزايد النسب من القيمة املضافة لل% 67.2من الناتج احمللي اإلمجا ي و% 61.7يساهم بنسبة 
وتباطؤ منو  7162نتيجة للنمو املرتفع للناتج احمللي اإلمجا ي يف سنة  .نقطة مئوية 1.1و 1.2على التوا ي مبقدار 

اخنفضت مسامهة هذا األخري يف توسع الناتج احمللي اإلمجا ي بشكل حاد؛ يف حني مث ل منو و القطاع الزراعي، 
. 7162، إال أنه ال ميثل سوى ثلثي هذا النمو يف سنة 7167الزراعة ثالثة  أضعاف منو الناتج احمللي اإلمجا ي لسنة 

من التدفق السنوي % 62.6املضافة ومن القيمة % 71.1يساهم القطاع الزراعي بنسبة حيث باستثناء احملروقات، 
 3(.الناتج احمللي اإلمجا ي)للثروة 

، حيث 7167بتحقيق مستوى انتاج يفوق املستوى املسجل يف سنة  7161مسح املوسم الزراعي يف سنة 
 4.يف القيمة املضافة لالقتصاد احلقيقي %77.1مجا ي الناتج احمللي وإيف  %62.1ساهم بـ 

إال بواقع  7161من القيمة املضافة لالقتصاد احلقيقي لكنها مل تساهم يف سنة  %61.2متثل الفالحة 
 5.مجا ي، وذلك راجع لتباطؤ منو أغلب احملانيليف منو الناتج احمللي اإل %11.7يف منوها وبـ  11.1%

مليار دينار جزائري، ممثلة  7669.8تقدر القيمة املضافة املولدة من قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري بـ 
بسبب ضعف منوه يف . مجا ي الناتج احملليإمن  %67.7من القيمة املضافة لالقتصاد مبفهومه احلقيقي و 61.7%
  7161.6، كما كان عليه احلال يف سنة 7162سنة 

 

                                       
1

 .71: صمرحع سبق ذكره،   ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،  
2

 .72: ، صذكرهمرجع سبق  ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
3
 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit, p : 77.  

4
 .76: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
5

 .61-61: ص ص مرجع سبق ذكره، ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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المحلي في مساهمة قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري، في نمو اجمالي الناتج (: 02-00)شكل رقم 
 (4002-4000)الجزائر 

 
 .61: ، ص7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،  :المصدر

للسنة الثالثة على التوا ي، منا الناتج احمللي اإلمجا ي باستثناء الزراعة  :قطاع البناء واألشغال العمومية والري -ثالثاا 
هذا األداء اجليد متأنل إىل حد كبري يف ديناميكية . 7117يف سنة % 11.2واحملروقات مبعدل متزايد ليصل إىل 

لي اإلمجا ي مدفوعا كان النمو يف الناتج احمل 7112يف سنة  1.واخلدمات( البناء) قطاعي البناء واألشغال العامة
% 19.7وبعد االرتفاع احلاد بنسبة  7117يف سنة لك راجع ألنه وذ .بشكل رئيسي بنمو قطاعي البناء واخلدمات

، والتنفيذ املستمر للعديد من 7117استكمال إعادة بناء البنية التحتية اليت دمرها زلزال . 7117املسجل يف سنة 
 2.النمو القوي هلذه القطاعات، أعلى نسبة يف أي قطاع أعمالبرامج البنية التحتية واإلسكان يفسر 

وهو أعلى معدل من مجيع قطاعات ، %66.1، حقق هذا القطاع منو ا قياسي ا يف احلجم بنسبة 7111يف سنة 
سنة  %12.1نقطة مئوية ورفع حصة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجا ي مبقدار  12.1النشاط، حيث اكتسب 

هذا األداء . يف الناتج احمللي اإلمجا ي غري اهليدروكربوين% 61.7و% 67.1على التوا ي ، 7111سنة  %19.7و 7111
 3.يف نفقات الدولة على املعدات% 77هو يف األساس نتيجة لزيادة 

                                       
1

  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2002, Opcit, p : 28. 
2
 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2004, Opcit, pp : 29-31. 

3 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, Opcit, p : 28. 
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سنة  %19.9نقطة مئوية يف امجا ي الناتج احمللي  1.6اخنفضت مسامهة قطاع البناء واألشغال العمومية بـ 
7119.1 

نقطة مئوية لتبلغ  1.7بـ  7161سنة  ارتفعت حصة هذا القطاع يف امجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات
61%.

2 
لكن تظل مرتفعة يف القيمة  ،%18.7تظل مسامهة نناعة البناء يف الناتج احمللي اإلمجا ي مستقرة تقريب ا عند 

ومع ذلك، يظل قطاع البناء يف . 7166يف سنة  %62.2مقابل  %67.8املضافة باستثناء اهليدروكربونات بنسبة 
 3.املرتبة الثالثة من حيث املسامهة يف الثروة الوطنية

من القيمة املضافة لالقتصاد  %67.1من امجا ي الناتج احمللي و %18.9متثلت القيمة املضافة للقطاع بـ 
 7167.4احلقيقي سنة 
 %67.1من الناتج احمللي اإلمجا ي و %61.2مليار دينار متثل  6.282.1وبقيمة مضافة بلغت  7162سنة 

من إمجا ي النمو خارج  %61.9و %62.7من القيمة املضافة للمجال احلقيقي، يساهم هذا القطاع بنسبة 
 5.بسبب االستثمارات املستمرة يف هذا القطاع، احملروقات من حيث احلجم

من امجا ي الناتج احمللي  %66.1مليار دينار،  6819.7ته ما قيم 7161متثل القيمة املضافة للقطاع سنة 
 6.من القيمة املضافة لالقتصاد احلقيقي %61.2و

من القيمة املضافة  %61.8، ما ميثل 7161مليار دينار سنة  7118.7بلغت القيمة املضافة هلذا القطاع  
يف  %62.2من امجا ي الناتج احمللي وهو ما جعل هذا القطاع يساهم بواقع  %66.8لالقتصاد مبفهومه احلقيقي و

 7.النمو االمجا ي للناتج احمللي
مليار دينار جزائري،  7767.1بـ 7162تقدر الثروة النامجة عن قطاع البناء واألشغال العمومية والري سنة 

وقد ساهم . من امجا ي الناتج احمللي %66.2ومن القيمة املضافة لالقتصاد مبفهومه احلقيقي  %61.2ممثلة بذلك 

                                       
1

 .78-79: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2

 .71: ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
3

 .77-76: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4

 .79: ، صمرجع سبق ذكره ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
5  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit, pp : 24-25. 

6
 .72-77: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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وساهم يف منو امجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات مبا  ،%77.7نشاط هذا القطاع يف منو امجا ي الناتج احمللي بواقع 
.%72.2نسبته 

1  
العمومية مساهمة قطاع البناء واألشغال العمومية والري بما فيه الخدمات واألشغال (: 02-00)شكل رقم 

 (4002-4000)البترولية، في نمو اجمالي الناتج المحلي في الجزائر 

 
 .69: ص ،7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

تقدما  ملحوظا  ( باستثناء اإلدارة)شهد نشاط قطاع اخلدمات  :قطاع الخدمات والخدمات المسوقة -رابعاا 
وحيتل هذا القطاع املرتبة الثانية من حيث املسامهة يف الثروة الوطنية حبوا ي  ؛%11.7مبعدل منو يف احلجم بلغ 

باإلضافة إىل ذلك، فإن ما يقرب من ثلث  من القيمة املضافة وحوا ي نصف ذلك باستثناء احملروقات 77.7%
لزيادة يف الناتج احمللي اإلمجا ي يرجع إىل هذا القطاع الذي كان معدل منوه، مثل نناعة البناء، يتحسن بانتظام ا

وبعد الزيادة امللحوظة اليت بلغت . ويرتبط هذا التسارع، يف معظمه، بتطور أنشطة النقل والتوزيع. سنوات 17ملدة 
يف احلجم، وهو أعلى  %12.2مبعدل مرتفع بلغ  7112نة ، استمر منو قطاع اخلدمات يف س7117يف سنة  12.7%

.%22.6معدل له منذ عدة سنوات، وبلغ هذا النشاط حوا ي 
2 

                                       
 .69-62: ، ص صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1

2 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2004, Opcit, pp: 31-32. 
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وعلى الرغم من قربه من الناتج احمللي اإلمجا ي غري النفطي، إال أن النمو يف قطاع اخلدمات املسوقة اخنفض 
يفسر هذا الرتاجع اجلمود . 7111يف سنة  %11.1مقابل  7111يف سنة  %11.1للسنة الثانية على التوا ي وبلغ 

 1.مع هيكل اإلنتاج يف هذا القطاع %(16-)النسيب للعرض احمللي للسلع، واخنفاض حجم واردات السلع 
دمات املسوقة األهم بعد مسامهة احملروقات يف تدفق الثروات حيث يوانل هذا القطاع خلتعد مسامهة ا

، مع اخنفاض طفيف بواقع (7161سنة  %76.8) 7166امجا ي الناتج احمللي سنة من  %71.1املسامهة بنسبة 
العبا دوره   (. 7161سنة  %77.1) 7166من امجا ي الناتج احمللي خارج احملروقات سنة  %77.1نقطة و 16.7

 2.كمحرك لالقتصاد
من  %12، اخنفض نشاط قطاع اخلدمات خانة التجارة والنقل إىل أقل من 7112وألول مرة منذ سنة 

، وهي أيض ا أقل من منو 7167فقط يف سنة  %11.2النمو؛ حيث كانت الزيادة يف القيمة املضافة يف هذا القطاع 
لتجارية بعد وعلى الرغم من التباطؤ يف منوها فإن اخلدمات ا .الناتج احمللي اإلمجا ي باستثناء اهليدروكربونات

من الناتج احمللي اإلمجا ي،  %71.6مع  اهليدروكربونات هي القطاع األكثر مسامهة يف تدفق الثروة املنتجة سنوي ا
من الناتج احمللي اإلمجا ي غري اهليدروكربوين، وعليه يوانل هذا القطاع  %71نقطة، و 1.2بزيادة طفيفة قدرها 

 3.لعب دور قيادي يف االقتصاد الوطين
، وذلك 7167يف منو الناتج احمللي حسب احصائيات سنة  %11.7اهم هذا القطاع بأكثر من النصف يس

 4.على التوا ي %11و %61.2راجع لديناميكية فرع التجارة والنقل اللذان ارتفعا 
، %(21.7)باإلضافة إىل كون اخلدمات أكرب قطاع، حيث متثل مخسي الناتج احمللي اإلمجا ي  7162يف سنة 

يف منو الناتج احمللي اإلمجا ي،  %21.7النمو اإلمجا ي، وتساهم بنسبة  %(11.7)فهي تولد ما يقرب من ثلثي 
 5.%(72.7)من إمجا ي القيمة املضافة وتشكل ما يقارب ربع تدفق الثروة  %17.1وبنسبة 

من امجا ي الناتج  %22.1مليار دينار، ما يعادل  2217.1بـ  7161قدرت القيمة املضافة هلذا القطاع سنة 
.%12.2احمللي وزيادة يف احلجم بنسبة 

6 

                                       
1 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, Opcit, p : 30. 

2
 .33: ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
3

 .37: ص مرجع سبق ذكره، ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4

 .71-78: ص ، صمرجع سبق ذكره ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
5  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit, pp : 25-26. 

6
 .71-71: ص ص ،مرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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مليار دينار يشكل هذا القطاع أهم قطاع يف االقتصاد الوطين يف  2911.9بقيمة مضافة مرتاكمة قدرها 
وساهم بواقع  %17.2، حيث سجل هذا القطاع منوا يقارب (من امجا ي الناتج احمللي %21.6) 7161سنة 
 1.يف توسع امجا ي الناتج احمللي من حيث احلجم 76.9%

ومتثل  7162مليار دينار جزائري يف سنة  9778.2بلغت القيمة املضافة للخدمات املسوقة وغري املسوقة 
 2.من امجا ي الناتج احمللي 22.6%

مساهمة قطاع الخدمات والخدمات المسوقة، في نمو اجمالي الناتج المحلي في (: 02-00)شكل رقم 
 (4002-4000)الجزائر 

 
 .68: ، ص7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

من  %72.7مليار دينار جزائري، ما ميثل  1617.8كما بلغت وترية تدفق الثروة املنتجة للخدمات املسوقة 
  3.مجا ي الناتج احملليإيف منو  %11.7مجا ي الناتج احمللي، حيث ساهم منوه بواقع إ

 

                                       
1

 .71-68: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
 .68: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   2
 .68: ، صمرجع نفسه  3



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

420 

 %61.9مليار دينار جزائري، ما يعادل  7621.1كما قدرت القيمة املضافة لقطاع اخلدمات غري املسوقة بـ 
 1.مجا ي الناج احملليإمن 

جمالي الناتج المحلي في الجزائر إمساهمة قطاع الخدمات غير المسوقة، في نمو (: 02-00)شكل رقم 
(4000-4002) 

 
 .68: ، ص7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

لكنها تشارك  %17.1من حيث احلجم، يبلغ معدل التوسع  يظل منو الصناعة معتدال   :قطاع الصناعة -خامساا 
وقد اخنفضت حصة القيمة املضافة يف الناتج احمللي  7112.2من إمجا ي القيمة املضافة سنة  %12.7فقط بنسبة 

يف سنة  %18.2لتنتهي عند  7111يف سنة  %18.2، و7112يف سنة  %18.8اإلمجا ي غري اهليدروكربوين من 
7111

3
. 

مجا ي الناتج الداخلي وسجل بذلك قطيعة مع إالقطاع الصناعي منوا أعلى من منو  7119سجل يف سنة 
مليار دينار  297.1لكي تبلغ  %12.2، وقد منت قيمته املضافة بنسبة 7111، 7112االجتاه التناز ي للسنتني 

وعلى الرغم من هذا التسارع تعترب الصناعة أضعف القطاعات مسامهة يف . 7112سنة  %1.9جزائري مقابل 
 4.امجا ي الناتج احمللي

                                       
 .72: ، صمرجع سبق ذكره ،7102التقرير السنوي بنك اجلزائر،   1

2  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2004, Opcit,  p : 32. 
3  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, Opcit,  pp : 30-31. 

4
 .21: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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 7161سنة  %11.1مجا ي الناتج احمللي يف تراجع مستمر حيث بلغت إت مسامهة هذا القطاع يف بقي
 1.بسبب التخلي عن التصنيع يف البالد. 7166سنة  %12.7و

وهو معدل كبري  ،%11.6بنسبة ( العام واخلاص)، ارتفعت القيمة املضافة لقطاع الصناعة 7167يف سنة 
على الرغم من تقدمه  ،(%12.6حوا ي )املاضية  67هلذا القطاع على مدى السنوات الـمعدل النمو مقارنة مبتوسط 

نقطة مئوية، إال أن معدل النمو هذا الذي ال يزال أقل من معدل القطاعات األخرى، جيب أن يزداد  16.7مبقدار 
اض املسامهة باستمرار يف أكثر للتعويض عن التأخريات الرئيسية يف هذا القطاع اخنفاض العمالة الصناعية، واخنف

 2 .إخل... الناتج احمللي اإلمجا ي
وهي مسامهة تقل عن قطاع  %11.2يف منو الناتج احمللي سوى بواقع  7167 يساهم هذا القطاع سنة مل

 3.الفالحة بعشرين نقطة
فقط من القيمة املضافة لالقتصاد، وهي نسبة مقسمة بالتساوي بني  %11.7تساهم الصناعة بنسبة 

من القيمة  %11.1بمن بني مجيع القطاعات، الصناعة هي األقل مسامهة يف النمو  .القطاعني العام واخلاص
 4.للناتج احمللي اإلمجا ي غري النفطي %12.1املضافة و

، وبذلك تشغل الصناعة 7161نقطة سنة  1.76من امجا ي الناتج احمللي أي  %11.2سامهت الصناعة بـ 
 5.يف ذلك املرتبة األخرية ضمن القطاعات خارج احملروقات

 6.فقط من امجا ي الناتج احمللي %11.1، مثل القطاع الصناعي ما نسبته 7161يف سنة 
 إمجا ي من 11.1 %ميثل ما ،7162سنة  دينار مليار 6172.1 القطاع هذا طرف من املنتجة الثروة تدفق بلغ

 7161.7  يف %11.7 مقابل االقتصادي، للنشاط اإلمجا ي النمو يف  %62 بواقع توسعه ويساهم احمللي الناتج
 
 
 
 

 

                                       
1

 .72-77: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2

 .79-72: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
3

 .71-78: ص ، صمرجع سبق ذكره ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit, pp : 25-26. 

5
 .79-72: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
6

 .78-79: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
 .76: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   7
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 (4002-4000)جمالي الناتج المحلي في الجزائر إمساهمة قطاع الصناعة، في نمو (: 09-00)شكل رقم 

 
 .77: ، ص7169 جويليةالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر، : المصدر

 في الجزائر فاقية لنمو الناتج المحلي اإلجماليناالتجاهات اال: المطلب الثالث

مجا ي االستهالك بشقيه العام واخلاص وجممل االستثمارات احمللية إفاقية من جمموع نتتكون االجتاهات اال
 نزعىل االدخار الذي يعرب عن اجلزء املتبقي من الدخل بعد إبشقيها، ونايف التعامل مع العامل اخلارجي، إضافة 

 .االستهالك منه

زيادة له خالل العقد  سجل االستهالك النهائي أقوى 7117-7116خالل الفرتة  :واالستثمار االستهالك -أوالا 
لدعم هذا % 17.8مع زيادة استهالك اإلدارات بنسبة % 17.7؛ زاد استهالك األسر املعيشية بنسبة (17.7%)

  1.التوسع اإلمجا ي يف الطلب

بتوسع الطلب احمللي نفسه الناتج عن زيادة االستثمارات  7117كان النمو غري النفطي مدفوع ا يف سنة 
من حيث احلجم، مبعدل كبري % 11.7حيث ساهم إمجا ي اإلنفاق احمللي، الذي منا بنسبة  .واالستهالك النهائي

استمرت جهود االستثمار  .، مرة أخرى بقوة يف النمو اإلمجا ي7117ولكنه اخنفض مبقدار نقطتني مقارنة بسنة 
يف % 12.1مقابل  7117فقط يف سنة % 11.2، حيث بلغ منو احلجم 7117ولكن بوترية أكثر اعتداال  من سنة 

، بسبب املستوى املرتفع الذي مت الونول إليه بالفعل والقدرة املنخفضة على حتقيق ذلك يف االقتصاد 7117سنة 

                                       
1  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2002, Opcit,  p : 71. 
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من هذا % 72.2نقطة مئوية يف سنتني وبلغ  16.6وزاد وزن االستثمارات يف إمجا ي اإلنفاق احمللي مبقدار . الوطين
  1.مجا يمن الناتج احمللي اإل% 72نفس السنة ما يقرب من  ، بينما ميثل يف7117اإلمجا ي يف سنة 

نقطة مئوية  17.1من حيث احلجم، بزيادة قدرها % 12.8، زاد اإلنفاق احمللي اإلمجا ي بنسبة 7112يف سنة 
استمر اجلهد االستثماري مبعدل أعلى بكثري من العام الذي سبقه مع منو بنسبة ، %(11.7) 7117مقارنة بسنة 

 %19.6نقطة إىل  17.2
2. 

نقطة  7.2من حيث احلجم، باخنفاض قدره % 12.6، زاد اإلنفاق احمللي اإلمجا ي بنسبة 7111يف سنة 
؛ حيث اخنفض 7112واستمرت جهود االستثمار ولكن بوترية أبطأ مما كانت عليه يف  .7112مئوية مقارنة بسنة 

يف إمجا ي تراكم رأس املال % 67.2ت الزيادة البالغة كما أد. 7111سنة % 12.8نقطة ليصل إىل  1.7منوه مبقدار 
يف سنة % 78.7إىل  7112يف سنة % 79.6من حيث القيمة إىل رفع ثقل االستثمار يف إمجا ي اإلنفاق احمللي من 

فقط من حيث القيمة، أي % 19.7وزاد االستثمار احلكومي بنسبة . نقطة 6.7، أي زيادة سنوية مبقدار 7111
نقطة  16.7وخسر االستهالك النهائي من جانبه . 7112مليار سنة  121.2مقابل  7111نار لسنة مليار دي 182
ويعزى هذا الرتاجع يف معدل النمو إىل . وتوسع بشكل أقل من االستثمار، %12.7وأسس معدل منو . للعام

، وإىل تباطؤ منو االستهالك 7112التباطؤ يف منو االستهالك األسري الذي فقد نقطة واحدة مقارنة مبعدله لسنة 
%.17.2ارتفاع بنسبة  نقطة 17.6احلكومي الذي فقد 

3  

نقطة مئوية  17.2من حيث احلجم، باخنفاض  %17.1، زاد اإلنفاق احمللي اإلمجا ي بنسبة 7111يف سنة 
وه مبقدار وقد اخنفض من واستمرت جهود االستثمار ولكن بوترية أبطأ من العام الذي سبقه،. 7111مقارنة بسنة 

 .7111نقطة املسجل يف سنة  1.7بعد االخنفاض الطفيف البالغ  %12.7نقطة إىل  1.2

يف إمجا ي تراكم رؤوس األموال من حيث القيمة إىل رفع ثقل االستثمار يف  %62.6أدت الزيادة البالغة 
 .نقطة 17.7قدرها ، أي بزيادة سنوية 7111سنة  %76.7إىل  7111سنة  %78.6إمجا ي اإلنفاق احمللي من 

مليار دينار سنة  911.8مقابل  7111مليار دينار سنة  887.7وارتفع اإلنفاق االستثماري للدولة املقد ر بنحو 
مليار دينار الذي  7.661من االئتمان البالغ  %21.1غري أن هذه النفقات ال تكاد تشكل  ،%77بنسبة  7111

% 17.7نقطة من النمو ليقف عند  1.8يف غضون ذلك، فقد االستهالك النهائي  .7111أجازه قانون املالية 

                                       
1  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2003, Opcit, p : 71. 
2  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2004, Opcit, p : 71. 
3   Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2005, Opcit, p : 38. 
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ويأيت هذا الرتاجع نتيجة اجتاهات معاكسة يف االستهالك األسري الذي خسر  يف السنة السابقة،% 12.6مقابل 
ل منو واالستهالك النهائي من قبل اإلدارات العامة الذي تضاعف مبعد، %17.1نقطة مئوية ليقف عند  17.7
12.9.%

1
  

ال يزال الطلب النهائي على السلع االستهالكية واالستثمار، سواء من األسر املعيشية أو من الدولة، عند 
من حيث احلجم؛ ومت ختطي وترية % 19.2، حيث زاد اإلنفاق احمللي اإلمجا ي بنسبة 7112يف سنة  مستوى مرتفع

وكذلك األداء اجليد الذي بلغ ، %17.1ة مئوية واملقدرة بـ نقط 1.6بنحو  7111النمو الضعيفة اليت حتققت سنة 
يف % 11.1ساهم بنسبة  وتوانلت جهود االستثمار، العامة بشكل رئيسي، وتكثفت حيث .7111سنة % 11.8

نقطة مئوية أكثر من سنة  17.1، أو 7112يف سنة % 18.9مع منو احلجم بنسبة  زيادة اإلنفاق احمللي اإلمجا ي،
   2.من الناتج احمللي اإلمجا ي %71، و7111

. إن كال عنصري اإلنفاق احمللي اإلمجا ي آخذان يف النمو، ومبعدل أسرع بكثري من الناتج احمللي اإلمجا ي
، ويقدر 7112، أي بزيادة نقطتني مئويتني مقارنة بسنة 7119من الناتج احمللي اإلمجا ي سنة  %28.2وميثل 

سنة  %12.8مقابل  %61.2مليار دينار، وزاد من حيث احلجم بنسبة  9217.1اإلنفاق احمللي اإلمجا ي بنحو 
هذا املستوى املرتفع لإلنفاق احمللي اإلمجا ي والزيادة احلادة فيه مها نتيجة النمو . 7111سنة  %17.1و 7112

 .املشرتك للرتاكم واالستهالك النهائي، لكل من األسر املعيشية واإلدارات العامة

يف زيادة اإلنفاق  %21.1االستثمار العامة بشكل رئيسي وتكثفت، حيث ساهم بنسبة وتوانلت جهود 
، أي بزيادة نقطتني مئويتني عن العام السابق، ميثل 7119يف سنة  %66.9مع منو احلجم بنسبة . احمللي اإلمجا ي

 .نقطة مقارنة بالعام السابق 16.1من الناتج احمللي اإلمجا ي، بزيادة قدرها  72.8%

وقد نتج عن الزيادة . 7119يف سنة  %11.7إىل  7112يف سنة  %17.2تسارع منو االستهالك النهائي من 
ومن جانب األسر، بنسبة  ،%12، و19نقطة مئوية  16.1الكبرية يف استهالك اإلدارات العامة اليت زادت مبقدار 

 االعتبار النمو الدميوغرايف مع األخذ يف. 7112أي ما يقرب من ضعف معدل سنة  %12.8أقل، قدر حبوا ي 
  .3 نقاط 17فقد زاد استهالك الفرد بنحو  ،%16.8املستقر بنسبة 

                                       
1 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2006, Opcit,  p : 36. 
2 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2007, Opcit, pp : 45-46. 

3
 .29: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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، وبشكل أكثر وضوح ا، استمر اإلنفاق احمللي يف النمو 7119وكما كان احلال يف سنة  7118يف سنة 
. يستمر عنصرا اإلنفاق احمللي اإلمجا ي يف النمو مبعدل أسرع بكثري من الناتج احمللي اإلمجا ي. مبعدالت من رقمني

 %17.1من الوظائف مقابل  %27.1ومثل  %67.2مليار دينار والذي زاد حجمه  8911.8وبلغ اإلنفاق احمللي 
 .7119سنة 

وبنسبة اخنفاض قدرها  ،%19.1فقد منا حجمه بنسبة . مليار دينار 2.271.8كما زاد االستثمار وبلغ 
 6.871.8من الرتاكم، عند املستوى  %21.1نقطة مئوية، واستقر اإلنفاق الرأمسا ي احلكومي، الذي ميثل  17.7

 %71.7و( نقطة مئوية 18.6بزيادة  %21.2)ميتص الرتاكم ما يقرب من نصف الناتج احمللي اإلمجا ي . مليار دينار
 .من املوارد

واخنفض اإلنفاق الرأمسا ي للدولة . اإلنفاق االستثماري احلكوميألول مرة منذ ست سنوات، ينخفض 
 1.من نفقات امليزانية %21.1ر دينار أو مليا 6.871.8لكنه ظل مرتفعا عند ( %17.2-)بشكل طفيف 

من حيث احلجم، تباطأ منو  %11.1يف ارتفاع قوي منذ ثالث سنوات، ال يزال مرتفعا عند  7118يف سنة 
نقطة مئوية، لكنه ال يزال أقوى بكثري من الناتج احمللي اإلمجا ي، وقد أدت الزيادة  16.2اإلنفاق احمللي، وخسر 
إىل رفع  %(11.7)، وبدرجة أقل يف تكوين رأس املال الثابت اإلمجا ي %(11.9)لنهائي الكبرية يف االستهالك ا

 (.من حيث القيمة %18، 61)مليار دينار  66699.1إمجا ي اإلنفاق احمللي إىل 

استمر االستهالك النهائي من قبل احلكومة العامة وكذلك من قبل األسر يف النمو مبعدل مرتفع يف سنة 
ومن ناحية . 7118على التوا ي، وهو مطابق تقريب ا ملا كان عليه يف سنة  %11.1و %11.7، حيث بلغ 7161

مليار دينار، يف تباطؤ  2711.8أخرى، ال يزال النمو يف تراكم إمجا ي األموال الثابتة ملحوظ ا وبلغت قيمته 
نقاط مئوية، بسبب اكتمال العديد من مشاريع تشييد البنية  17.7ملحوظ للعام الثاين على التوا ي، خبسارة 

  2.التحتية على الرغم من استمرار إطالق برامج سكنية جديدة على مستوى عال  

، اخنفض 7161يف سنة  %12.8من  للعام الثاين على التوا ي، يتباطأ معدل منو إمجا ي اإلنفاق احمللي،
، لكنه ال يزال أعلى من الناتج احمللي اإلمجا ي، التباطؤ يف منو 7167سنة  %17.2نقطة مئوية إىل  16.7مبقدار 

وتراجع استهالك اإلدارة العامة الذي اخنفض  %17.6نقطة مئوية إىل  17.8االستثمار، الذي اخنفض بنسبة 
                                       

1   Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2009, Opcit,  pp : 45-46. 
2

 .77: ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   



 (7102-0991)دراسة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : الثالثالفصل 
 

 

422 

إىل  نقطة 16.2ال ميكنهما تعويض االرتفاع القوي يف استهالك األسر الذي زاد  ،%11.2نقطة إىل  12.1مبقدار 
أدى ضعف النمو يف االستثمار واالستهالك  ،%11.9على الرغم من منو االستهالك النهائي بنسبة  .12.1%

 .احلكومي إىل تباطؤ منو إمجا ي اإلنفاق احمللي

( التكوين اإلمجا ي لرأس املال الثابت والتغري يف املخزونات)كنسبة من الناتج احمللي اإلمجا ي، ظل الرتاكم 
حيث ارتفع  ،%1.8وارتفع االستهالك بنسبة ( على التوا ي %72.1و %72.8) 7166ي ا مقارنة بسنة مستقر ا نسب

ومع ذلك، ال يزال هذا املستوى من االستثمار جد معترب باملقارنة مع متوسط املعدالت  %.17إىل  %17.6من 
.%78.9و %76.8، على التوا ي 7161العاملية والبلدان النامية لسنة 

1  

برتاجع  %17.2إىل ( مجا ي الناتج احملليإمن  %17.8)رغم اخنفاض االستهالك النهائي  7167يف سنة 
مع اخنفاض  ،%1.9دارات العمومية الذي مل يرتفع حجمه سوى بـنقطة، بسبب ركود استهالك اإل 1.9قدره 

ىل إتهالك األسر واستقرار منو اس %19.1فإن االرتفاع القوي لالستثمارات  ،%12.7بالقيمة االمسية بنسبة 
مع اخنفاض . نقطة 16.7لكنه يف اخنفاض بـ %19.2شجعا االستهالك النهائي على االرتفاع إىل  ،11.1%

 %67.2االستهالك النهائي للمصاف العمومية واستثماراهتا بعد التعزيز امليزاين للدولة الذي ترجم بتقلص النفقات 
 2.مت تعويضه بشكل كبري بارتفاع طلب األسر %71.1بـ 7167بعد ارتفاعها سنة 

 ،%17.7من الناتج احمللي اإلمجا ي، ويعزى التباطؤ يف منو االستهالك النهائي إىل  %11.9مثل  7162سنة 
يف  %11.1)يف احلجم  %12.2نقطة، إىل التباطؤ يف التوسع يف استهالك األسر، الذي منا بنسبة  1.7باخنفاض 

رمزية؛ هذا التباطؤ ال ميكن أن يقابله تسارع يف منو االستهالك احلكومي بنسبة يف قيمة  %19.1و( 7167
يف العام  %19.1مقابل  %11.2كما أدى تباطؤ املكون الثاين للطلب النهائي، وهو االستثمار، بنسبة  %.16.6

السابق، جنب ا إىل جنب مع الديناميكيات اإلجيابية لالستهالك النهائي إىل زيادة كبرية يف الطلب النهائي، والذي 
 3.نقطة مئوية 17.1اخنفض 

مجا ي الناتج احمللي، أي أنه يف ارتفاع إمن  %17.6سجل االستهالك النهائي، الذي ميثل  7161يف سنة 
نقطة، جنم عن تباطؤ توسع استهالك األسر الذي  16.6يف تراجع بـ  %17.6ؤا يف منوه إىل نقطة مئوية، تباط 11.7بـ

                                       
1

 .21: ، صمرجع سبق ذكره ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2

 .71: ، صمرجع سبق ذكره ،2013التقرير السنوي  بنك اجلزائر،  
3  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit, pp : 31-32. 
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الستهالك االدارات العمومية، الذي منت قيمته  %16.6واخنفاض بـ( 7162يف سنة  %12.2) %17.8منا حجمه بـ
مجا ي الناتج إمن  %27.6كما منا االستثمار الذي يشكل املكون الثاين للطلب النهائي . %17.2االمسية مع ذلك بـ

رغم تباطؤه بنصف نقطة، عو ض هذا التباطؤ يف توسع االستهالك النهائي ومسح بذلك باحلفاظ  %11.8احمللي بـ 
 1.مجا ي النفقات الداخليةإعلى وترية مرتفعة لتوسع 

درات العمومية النهائي أساسا، عن تراجع وترية منو االستهالك النهائي لإل جنم تراجع وترية منو االستهالك
، يف املقابل مل يفقد منو االستهالك النهائي 7161يف  %17.6مقابل ، %16.7نقطة مئوية ليبلغ  16.9الذي فقد 

  7161.2يف سنة  %17.8مقابل  %17.7نقطة مئوية ليبلغ  1.1لألسر سوى 

يعكس نايف التعامل مع العامل اخلارجي الذي ميثل الفرق بني : العالم الخارجي صافي التعامل مع -ثالثا
قل من أالصادرات والواردات حتسنا يف وضع القطاع اخلارجي، حيث كان معدل منو الصادرات الوسطى الفعلي 

ىل الناتج احمللي إوكانت نسبة املستوردات  ،%16.7سنويا، يف حيث كان وسطي معدل منو املستوردات  17.7%
خالل  %71ىل إ %77ىل الناتج من إبينما كان وسطي نسبة الصادرات  ،%71.1ىل إ %77اإلمجا ي ترتاوح بني 

ن هناك تذبذبا وعدم استقرار يف حجم الصادرات اجلزائرية أويالحظ من البيانات . 7112-2000السنوات 
 3.ىل الناتج احمللي اإلمجا يإوكذلك نسبة هذه الصادرات 

يف احلجم، بينما اخنفضت الصادرات  %62ارتفعت الواردات، اليت متثل ربع الناتج احمللي اإلمجا ي، بنسبة 
، (%61.7)على الرغم من النمو القوي يف الصادرات السلعية  %.1.2بنسبة ( من الناتج احمللي اإلمجا ي 21%)

فقط من  %11.7مليار دينار، متثل  721)، فإن قيمتها اإلمجالية املتواضعة (%11.7)وبدرجة أقل، اخلدمات 
 4.يف حجم الصادرات اهليدروكربونية %1.2، ال ميكن أن تعوض عن اخنفاض بنسبة (إمجا ي الصادرات

مقابل  7119من الناتج احمللي اإلمجا ي سنة  %79.7استطاعت واردات السلع واخلدمات، واليت مثلت 
وارتفعت . يف احلجم %62.2باألسعار اجلارية و %77.7مليار دينار بزيادة  7611.2، تعبئة 7112سنة  71%

باألسعار اجلارية وبنسبة  %76.9من إمجا ي واردات السلع واخلدمات، بنسبة  %97.1الواردات السلعية، واليت متثل 

                                       
1

 .26: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2

 .76: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
 .682  :ص  ،مرجع سبق ذكره طارق قدوري،  3

4  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2007, Opcit, p: 46. 
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تصل إىل باألسعار اجلارية، ل %11.1وسجلت واردات اخلدمات زيادة غري مسبوقة بلغت . يف احلجم 61.7%
 1.من الناتج احمللي اإلمجا ي %12.8مليار دينار بنسبة  172.8

، وإن كانت بوترية أبطأ بكثري مما كانت عليه يف 7118استمرت واردات السلع واخلدمات يف النمو يف سنة 
 62.2ومت تعبئتها  %79.8وهي تشكل . هتيمن السلع الرأمسالية على هيكل استرياد البضائع. السنوات السابقة

 2.مليار دوالر خصصت بشكل أساسي لشراء السيارات ومعدات الطائرات وآالت األشغال العامة

، يف النمو 7118و 7119يف عامي  %61استمرت واردات السلع واخلدمات، اليت زادت مبعدالت تزيد عن 
من الناتج  %76.7)ار مليار دين 7222.7بلغت الواردات  ،%17.2وبارتفاع نسبته  بوترية أبطأ بكثري 7161يف سنة 

مليار دينار فيما سجل استرياد  992.7لتصل إىل  %12.7وارتفعت واردات اخلدمات بنسبة  (.احمللي اإلمجا ي
 3.مليار دينار 7987.8لتصل إىل  %11.1السلع منوا كبريا بنسبة 

السنوي على مدى السنوات السبع السابقة؛ يف املتوسط  %62.1بنسبة  7167منت الواردات يف سنة 
هذا  .مرات على التوا ي 19مرة وأكثر من  77تضاعفت تلك املتعلقة بالطاقة والسلع االستهالكية بأكثر من 

 11املعدل من التوسع يف إمجا ي الواردات مت التوقع خالل تلك الفرتة أنه إذا استمر سوف يضاعف الواردات يف 
  4.واليت سيكون من الصعب حتملها على املدى املتوسط دوالرمليار  617سنوات إىل 

مليار دوالر أي  11.17شهد االجتاه التصاعدي للواردات تراجعا لكنه يبقى يف مستوى عال مببلغ قدره 
نقطة،  12.6باخنفاض  %18.9بنسبة  7167مجا ي الناتج احمللي، حيث ارتفعت الواردات يف سنة إمن  71.2%

نقطة وتباطؤ وترية منو واردات  1.7بزيادة  %11.6حتت األثر املشرتك الستقرار وترية منو واردات اخلدمات عند 
.%61.2نقطة إىل  11.6السلع اليت اخنفضت بـ 

5
  

يف سنة % 71.2من الناتج احمللي اإلمجا ي مقابل % 77.1مليار دوالر، أو  11.8تقدر بنحو  7162سنة 
. %19.2، فإن االجتاه التصاعدي للواردات يضعف مرة أخرى لكنه ال يزال عند املستوى املرتفع البالغ 7167

هذا االجتاه يف الواردات، إىل . على التوا ي% 12.7و% 72.2، السلع واخلدمات، بنسبة مكونيهامنت يف حيث 

                                       
1

 .22: ، صمرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
2  Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2009, Opcit, p : 46. 

3
 .72-77: ص ، صمرجع سبق ذكره ،4000التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
4

 .21 : ص مرجع سبق ذكره، ،4004التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
5

 .71: ، صمرجع سبق ذكره ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،   
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التساؤل حول  ة لربميل النفط، يدعو إىلجانب الصدمة اخلارجية النامجة عن االخنفاض الكبري يف األسعار العاملي
 1.طويلة األجل مليزان املدفوعات اخلارجياجلدوى املتوسطة و 

، واخنفضت 7162مليار دوالر يف سنة  19.7مليار دوالر مقابل  11.9بـ  7161ُقدرت الواردات سنة 
نقطة مئوية  12.8بنسبة  من حيث القيمة، وارتفعت من ناحية أخرى٪ 66.1الواردات من السلع واخلدمات بنسبة 

من حيث احلجم ٪ 11.2ومع ذلك فقد ارتفعت بنسبة  .٪71.9كنسبة من الناتج احمللي اإلمجا ي، لتصل إىل 
٪ 61.1، السلع واخلدمات، بنسبة مكونيهامليار، وتقدمت يف  1612.1بالدينار اجلاري لتصل إىل ٪ 66.1وبنسبة 

  2.على التوا ي٪ 62.1و

مقابل  7161يف % 7.7)نقطة مئوية فقط  1.2توسعت وترية النشاط االقتصادي العاملي بعد خسارهتا 
واملهم اخنفاض ( 7161يف  %1.1مقابل % 2.8)، ويرجع ذلك إىل التوسع القوي يف الصادرات (7161يف % 7.2

 7161.3لحوظ يف سنة ؛ اخنفض منو الطلب احمللي اإلمجا ي بشكل م(7161سنة % 1.2مقابل  %7-)الواردات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       
1 Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2014, Opcit,  p: 77. 

2
 .26: ، صمرجع سبق ذكره ،4002لتقرير السنوي ا بنك اجلزائر،  
3

 .71: ص، مرجع سبق ذكره ،4002التقرير السنوي  بنك اجلزائر،  
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 :خالصة الفصل
واملتمثلة يف  الكلية املؤشرات االقتصاديةبعض  فإنه قد مت استعراضمن خالل دراسة الفصل الثالث 

 يهذه املؤشرات مسحت بالتعرف على واقع االقتصاد اجلزائر  ، حيث أنالناتج احمللي اإلمجا يالتضخم والبطالة و 
باإلضافة إىل أهم السياسات إعطاء نظرة شاملة على متغرياته والعوامل املؤثرة فيه و  7162-6881خالل الفرتة 

 :والونول للنتائج التالية. البطالةو تقليل من معدالت التضخم لعتها اجلزائر لجراءات اليت اتبواإل
زيادة  ؛بالهتاقامالتضخم ظاهرة اقتصادية تعود إىل عدة أسباب منها أسباب داخلية مثل تطور الكتلة النقدية و  -

الزيادة يف تكاليف االنتاج والنفقات العامة للدولة باإلضافة إىل األسباب اخلارجية  ؛ارتفاع األجور ؛النمو الدميغرايف
تقليل من معدالت التضخم عن طريق لغري أن اجلزائر اتبعت عدة سياسات ل. املتمثلة يف التضخم املستورد

 .السياسة النقدية واملالية
لة يف اجلزائر نتيجة لعدة أسباب منها أسباب خارجة عن إرادة الدولة كاعتماد االقتصاد اجلزائري حتدث البطا -

الدولة فعائدات الصادرات تتميز بعدم استقرارية أسعارها ما  على قطاع احملروقات كمصدر أو ي لتمويل إيرادات
االقتصادي وظهور آثار  نموانكماش اقتصادي والذي بدوره يؤدي إىل اخنفاض ال يؤدي إىل أن من شأنه

خانة وأن الزيادة السكانية يف اجلزائر ال  ،غرايفو النمو الدمي وزيادة. انكماشية واخنفاض مستويات الدخل والعمالة
نقص مصادر التمويل إلنعاش ومتويل  باإلضافة إىل. تتناسب والزيادة يف عدد الوظائف املطروحة يف سوق العمل

تطلبات السوق، مرونة غري  ملن إرادة الدولة كعدم مالئمة اهليكل التعليمي مة عوأسباب ناب. املشاريع االقتصادية
 .قوى النزوح الريفي واهلجرة الريفيةتشريعات سوق العمل، سوء ختطيط يف كافية 

ضرورة تطبيق برامح لدعم النمو لأدى إىل إقناع الدولة فشهد الناتج احمللي اإلمجا ي تذبذب يف معدالته  -
بغية رفع الطلب الداخلي ومن مث رفع  ، وذلكالعام املوجه لالستثمار اإلنفاقتصادي من خالل رفع نسبة االق

يرتبط منو الناتج احمللي و  ،صاديطاقة التشغيل املتاحة للجهاز اإلنتاجي واليت تؤدي إىل رفع معدل النمو االقت
 .هبيمنة اخلدمات املسوقةيتميز إلمجا ي إضافة إىل أن الناتج احمللي ابشكل وثيق بقطاع اهليدروكربونات 
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 :تمهيد
واملؤشرات االقتصادية الكلية،  ،اختلفت نتائج وطريقة دراسة العالقة بني مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي

وكل من النمو  ،حيث تؤكد العديد من الدراسات وجود عالقة اجيابية بني حمددات اإلنفاق العام االجتماعي
، البطالة والتضخم، حيث يتم تنمية السياسات إلمجايلاالقتصادي الذي يتم قياسه من خالل مؤشر الناتج احمللي ا

السكن ية وبصورة فعالة كاخلدمات الصحية، التعليم االجتماعية من خالل تقدمي بعض احلاجات األساس
وجود عالقة بني مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي والتشغيل، بينما توصلت بعض الدراسات األخرى إىل عدم 

العمل  ،السكن، (العايلالتعليم االبتدائي، الثانوي، ) التعليم ،القطاعات كالصحةاملتمثلة يف اإلنفاق على خمتلف 
منهجية منوذج االحندار الذايت للفجوات باستخدام التشغيل والضمان االجتماعي ومؤشرات االقتصاد الكلي و 

 :باختبار وقياس هذا األثر، ولذلك قسمناه كما يلي الل هذا الفصل سنقومومن خ ،(ARDL) املوزعةالزمنية 
 ومنهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  القياسية مفاهيم حول النمذجة: المبحث األول

 ؛ARDL المتباطئة
 تطبيق منهجية : المبحث الثانيARDL لى بعض الختبار وقياس أثر اإلنفاق العام االجتماعي ع

 ؛مؤشرات االقتصادية الكلية
 وتحليل دوال االستجابة تقييم النماذج القياسية المقدرة: المبحث الثالث. 
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ومنهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية  النمذجة القياسية حول مفاهيم: المبحث األول
 ARDLالموزعة المتباطئة 

من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل املراحل اليت ستمر هبا منهجية االقتصاد القياسي، وكذا ماهية 
الختبار االستقرارية، كما سيتم التطرق إىل ماهية منهجية  إجرائهاالسالسل الزمنية وخمتلف االختبارات اليت يتم 

 .احلها يف النمذجة القياسيةئة ومر االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباط
 النمذجة القياسية مفاهيم حول: المطلب األول

االقتصادية، واالقتصاد ، النظرية اإلحصاءيعترب االقتصاد القياسي حمصلة لثالثة فروع من املعرفة هي 
 .، مكوناته ومنهجيتهمفهوم االقتصاد القياسي وأهدافهمن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل  الرياضي،

 :وأهداف النمذجة القياسية تعريف االقتصاد القياسي -أوالا 
يعد االقتصاد القياسي أسلوبا من أساليب التحليل االقتصادي الذي يهتم : تعريف االقتصاد القياسي .1

  Economicبالتقدير العددي للعالقات بني املتغريات االقتصادية معتمدا يف ذلك على النظرية االقتصادية 
Theory  والرياضياتMathematics ،واإلحصاء Statistics  للوصول إىل هدفه اخلاص باختبار الفروض

بعد تدقيقها  اإلحصائيةويستخدم االقتصاد القياسي الطرق . والتقدير، ومن مث التنبؤ يف الظواهر االقتصادية
حت هذه يسمى الطرق القياسية، وأصب اإلحصائيةوهذا التكييف للطرق . االقتصاديةوتكييفها مع املشاكل 

 1.الطرق بعد إجراء التعديالت مالئمة لقياس العالقات االقتصادية
 2:-يلي يهدف النمذجة القياسية إىل ما: أهداف النمذجة القياسي .3

 ؛وحتليل وتفسري الظواهر االقتصادية اختبار 
 قياس املؤشرات واملعامالت وتقدير العالقات الدالية؛ 
 توصيف وحتليل النموذج القياسي؛ 
  النموذج القياسي باستخداماختبار: 
  معامل التحديد )القوة التفسرييةR

 ؛(2
  للنموذج  اإلمجاليةاملعنوية(إحصائية F)؛ 

                                                           

 .32: ، ص3002األردن، -ار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، داالقتصاد القياسي التحليلي بين النظرية والتطبيقوليد امساعيل السيفو، أمحد حممد مشعل، 1
، 3002األردن، -عمان والتوزيع والطباعة،ملسرية للنشر ، دار اEviews 7االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامج حسام علي داود، خالد حممد السواعي، 2

 .01:ص
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  املعنوية اجلزئية للنموذج(إحصائية t)؛ 
   ؛جتكوين فرتات ثقة للمعلمات املقدرة يف النموذ 
 ؛تفسري وحتليل النتائج املستخرجة 
  يساعد متخذي القرار على رسم السياسات االقتصادية للدولةالتنبؤ بقيم الظاهرة يف املستقبل مما. 

النموذج القياسي هو عبارة عن جمموع العالقات اليت ختص االقتصاد أو أحد  :مكونات النموذج القياسي-ثانياا 
ولدراسة وحتليل خواص النموذج يتم التعبري عنه مبتغريات يف شكل . مكوناته، فهو ملخص للوضع الواقعي

 :وتنقسم النماذج إىل نوعني .ياضيةمعادالت ر 
 اليت حتتوي فيه املتغريات على عنصر الزمن بشكل واضح :لنماذج الساكنةا. 
 وهي النماذج اليت يعترب فيها الزمن عنصرا ضروريا وحيويا يف توصيف النموذج :النماذج الحركية. 

بني هذا األخري والنموذج االقتصادي، فعند بناء  القياسي جيب التفريققبل احلديث عن مكونات النموذج 
النموذج يتم إدخال كل املتغريات االقتصادية اليت هلا عالقة سببية قوية مع الظاهرة املدروسة، أما بقية املتغريات 

عنصر )فسيتم وضعها يف متغري واحد وتسمى مبتغري احلد العشوائي ( أو ال تتوفر بيانات عليها)غري املعروفة 
 (.طأاخل

وعليه فإن أهم ميزة يف منوذج القياس االقتصادي للعالقات االقتصادية أنه حيتوي على احلد العشوائي الذي 
 .خيضع لقوانني االحتمال، والذي يكون مهمال يف النظرية االقتصادية

وجيز لبعض  تعريفيكون هناك سقبل التطرق ملنهجية االقتصاد القياسي، : منهجية االقتصاد القياسي -ثالثاا 
 :املفاهيم اليت ترتكز عليها هذه املنهجية

 :Specification stage مرحلة تحديد أو صياغة النموذج .1

يتم حتديد الظاهرة املراد دراستها ومن مث حتديد املتغريات أو العوامل اليت تساعد على تفسري يف هذه املرحلة 
سلوك هذه الظاهرة ليتم وضع الفرضيات متهيدا لصياغة النموذج املفسر، ويتم التعبري عن هذه املتغريات 

 1:هذه املرحلة تنطوي على خطوة عديدة أمهها فإنلذا والعالقات يف صورة رياضية، 
  من واقع النظرية االقتصادية (املفسرة)حتديد متغريات النموذج سواء املتغري التابع أو املتغريات املستقلة ،

 .أي معلومات عن الظاهرة
 كانت العالقات خطية أو غري خطية؛  حتديد الشكل الرياضي للنموذج فيما إذا 

                                                           

 .30: ، صبق ذكرهمرجع سود، خالد حممد السواعي، حسام علي دا1
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   والقيم املتوقعة للمعلمات؛ اإلشاراتحتديد 
  املتغري العشوائي والسبب يف إضافته يرجع إىل  بإدخالحتويل النموذج الرياضي إىل منوذج إحصائي

 :العوامل اآلتية
 خطأ حذف املتغريات ذات العالقة؛ -
 اخلطأ يف توصيف النموذج؛ -
 أخطاء التجميع؛ -
 .أخطاء ناجتة عن عنصر العشوائية املرافق للسلوك البشري -

ويتم يف هذه املرحلة القياس والتقدير بعد انتهاء من  :Estimation stage النموذج مرحلة تقدير معلمات.3
املرحلة األوىل، وتعد هذه املرحلة الفنية حبتة تعتمد أساسا على البيانات الواقعية اليت مت مجعها عن املتغريات، 

 1:أمهها وعلى طرق وأساليب االقتصاد القياسي، وتنطوي هذه املرحلة على خطوات عدة
 جتميع البيانات عن املتغريات الداخلة يف النموذج؛ 
 دراسة االرتباط بني املتغريات املستقلة أو التفسريية؛ 
  دراسة الشروط اخلاصة باحلالة التمييزيةIdentificationللمعادالت املكونة للنموذج ،. 
 رةيف حالة املعادالت املميزة فقط تستخدم طريقة املربعات الصغرى غري مباش. 
 تستخدم طرق عدة على كل معادلة على حدة مثل طريقة املربعات : يف حالة املعادالت فوق املميزة

 .الصغرى، اختيار طريقة القياس املالئمة، طرق املعادالت املتعددة
بأن ينتهي الباحث من تقدير القيم الرقمية ملعلمات  :Evaluation of Estimatesتقييم التقديرات .2

تقييم املعلمات املقدرة، واملقصود بتقييم املعلمات املقدرة  النموذج من خالل بيانات واقعية، فإنه يشرع يف
Estimate وما إذا كان  2،هو حتديد ما إذا كانت قيم هذه املعلمات هلا مدلول أو معىن من الناحية االقتصادية

 :، ويوجد هنالك عدد من املعايري اليت متكننا من إمتام عملية التقييم أمههااإلحصائيةهلا داللة من الناحية 
 املعايري االقتصادية Economic Criteria؛ 
  اإلحصائيةاملعايري Statistical Criteria؛ 
 املعايري القياسية Econometric Criteria. 

                                                           

 .33: ، صسبق ذكرهمرجع حسام علي داود، خالد حممد السواعي، 1
 .10: ، ص3002مصر، -اإلسكندريةالدار اجلامعية،   الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،عبد القادر حممد عبد القادر عطية، 2
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للنموذج املقدر باعتماد طرق  اختبار قوة ومعنويةيف هذه املرحلة يتم  :Testing Stageمرحلة االختبار .2
لباحث هنا عدة مشاكل منها اج وقدرته على التنبؤ، وقد يواجه لنموذ اإحصائية معينة للتأكد من صالحية 

الباحث أن يعاجل مشكلة تغاير حد اخلطأ أو االرتباط الذايت أو االزدواج اخلطي وغريها من املشاكل، وعلى 
 1.هذه املشاكل قبل البدء بعملية التقييم

أكثر مشوال من التنبؤات مبعىن  predictionsالتنبؤات مبعىن : Prediction Stage مرحلة التنبؤ.2
Forcasting،  فاألخرية تعين وضع توقعات مستقبلية فقط عن قيم املتغريات االقتصادية اليت قد تسود

من يعرتض على ضرورة التنبؤ باملستقبل، والتعرف عليه مسبقا قبل قدومه وعلى  يوجد ال حيث، 2مستقبال
، ويف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وملختلف املدد القصرية -الكلية واجلزئية -خمتلف املستويات

ة، ولكن قبل تقديرات مستقبلية للمتغريات املدروس إعدادواملتوسطة والطويلة، وعليه يتم يف هذه املرحلة 
وميكن توضيح منهجية . استخدام النموذج املقدر يف التنبؤ جيب التأكد من جودة األداء العام للنموذج املقدر

 :لتايلالبحث يف االقتصاد القياسي يف الشكل ا
 منهجية البحث في االقتصاد القياسي (:41-42) رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .20: ، ص3001اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  دار االقتصاد القياسي،حسني علي خبيت، سحر فتح اهلل، :المصدر

 
                                                           

 .31: ، صمرجع سبق ذكرهحسني علي خبيت، سحر فتح اهلل،  1
 .01: ، ص3003، مصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، مقدمة في مبادئ االقتصاد القياسينعمة اهلل جنيب إبراهيم، 2

 النظرية االقتصادية

 بناء النموذج القياسي

 تجميع البيانات

 تقدير وتقييم النموذج القياسي

رفض أو تعديل نظرية اقتصادية قائمة أو التوصل إلى 
 .جديدة نظرية اقتصادية

 قبول النظرية

 بؤنالت
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 تحليل السالسل الزمنية  :المطلب الثاني
، إضافة إىل خمتلف اختبارات مكوناهتاإىل ماهية السالسل الزمنية و  يتم التطرقمن خالل هذا املطلب س

 .االستقرارية
مث اختيار  ،Modelإن مصطلح حتليل السالسل الزمنية يشري إىل إجياد النموذج : ماهية السالسل الزمنية -أوالا 

القيم املعروفة هلذه السلسلة الزمنية، بعد ذلك سيتم  Fit املناسبة له واليت تناسب Paramètresاملعامالت 
دة ما يتم توصيف البيانات اليت يتم حتليلها عاو التوقع واحملاكاة،  جلأاستخدام هذا النموذج يف املستقبل من 

السالسل الزمنية، البيانات املقطعية والبيانات الطولية، فالسلسلة الزمنية هي جمموعة  هيو  ،أنواعإحصائيا إىل ثالثة 
لفرتة لأكثر ت املقطعية هي بيانات املتغري أو من املشاهدات ملتغري معني مأخوذة يف فرتات زمنية متتالية، أما البيانا

 .، يف حني هي عبارة عن مزج للسالسل الزمنية مع البيانات املقطعيةنفسها الزمنية
وتعرف السلسلة الزمنية على أهنا جمموعة من املشاهدات مرتبة وفق حدوثها عرب الزمن كالسنني والفصول 

 1.لبناء توقعات مستقبليةأو األشهر أو األيام أو أي وحدة زمنية، فهي بذلك عبارة عن سجل تارخيي يتم بناءه 
 :سل الزمنية بأربع مكونات أساسيةبشكل عام تتأثر السال: مكونات السالسل الزمنية -ثانياا 

 ميل التوجه Trend؛ 
 التكرار Cyclical؛ 
 املومسية Seasonal؛ 
 مكونات غري منتظمة Irregular components. 

 الركود لفرتة طويلة من الزمن يوصف بأنه ميل يفالتوجه العام للسالسل الزمنية باالزدياد أو التناقص أو 
 .(Trend)توجه السلسلة الزمنية 

، هي عبارة عن تقلبات خالل موسم معني يف السنة، (Seasonal)التغريات املومسية يف السالسل الزمنية 
 .والتقاليداملناخ، أحوال الطقس، العادات  العوامل األساسية اليت تسبب هذه التقلبات ميكن أن تكون

تعرب عن تغريات تطرأ بسبب الظروف واليت تتكرر بشكل دوري، : التغريات الدورية يف السالسل الزمنية
ميكن أن تكون هذه الدورة عدة سنوات، العديد من السالسل الزمنية يف جماالت خمتلفة مثل االقتصاد واالستثمار 

 . تظهر نوعا من التغري

                                                           

1
G.bresson et A. pirrotte, économetrie des séries tomporelles. PUF. 1995, p:13 
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يقصد باستقرارية السالسل الزمنية هي تلك السالسل اليت ال تتغري :  السل الزمنيةاختبارات استقرارية الس-ثالثاا 
 E(x)=Uـثابت عرب الزمن أي أن ل x خصائصها عرب الزمن، وتكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا كان املتوسط ل

var(x)=δuوالتباين ثابت عرب الزمن 
دالة بداللة طول الفرتة بينما  نمتباطئ تكو  (xt, xt-1) أي أن القيمتني ،2

 . تكون مستقلة عرب الزمن، أي أن الزمن يلعب دورا يف حتديد العالقة بينهما
وتعترب اختبارات استقرارية السالسل الزمنية من املواضيع املهمة يف التحليالت االقتصادية، وملعرفة أن السلسلة 

 :االختبارات التالية من خاللمستقرة، مستقرة أو غري 
 اختبار دالة االرتباط الذاتي Auto correlation Function (ACF):  تقيس درجة  دالةهي

أو العملية العشوائية، خالل فرتات زمنية  نفسها السلسلةاالرتباط اخلطي بني املتغريات اليت تقع على 
اخلصائص اهلامة للسلسلة الزمنية، يعرب عن دالة االرتباط الذايت  بعض إبرازبالغة يف  أمهيةخمتلفة، وهي ذات 

 :كما يلي  Kعند الفجوة 

   
        

     

    
 
      

أو                                =  

  
 

عدد  :nمتوسط العينة،  :y، كما هو حمدد من قبل التباين k ،y0التغاير عند الفجوة  yt: حيث أن
 .k=0 ،p0=1 :املشاهدات، ونالحظ أنه ملا

، 0-تباط الذايت بني ر ترتاوح قيمة معامل اال حيث، (Corrélogramme)متثل دالة االرتباط الذايت بالبيان 
كان معامل االرتباط الذايت يساوي الصفر أو قريب من الصفر أو   إذا ،السلسلة الزمنية مستقرة نفإ وبذلك، 0+و

 .Kقريب منه ألي فجوة أكرب من الصفر، يف هذه احلالة جيب أن تنخفض االرتباطات الذاتية بسرعة كلما ارتفع 
اختبار مشرتك ملعنوية معامالت االرتباط الذايت كمجموعة، وذلك باالعتماد على  إجراءميكن 

 . (ljung-Box)ةحصائيإ
 صيغة االختبار : 

H0= p1= p1 =p1=……. 

H1= يوجد على األقل معامل واحد خيتلف عن الصفر 
 إحصائيةيتم حساب  :تكوين االختبار (LB )انطالقا من القانون اآليت : 
xتوزيع كاي تربيع  اإلحصائيةتتبع هذه 

 .hبدرجات حرية  2
 فرضية العدم  رفضيتم  :القرارH0:  إذا كانQ> x

الفرضية البديلة، مما يعين أنه يوجد  وقبول، 2
 .، أي أن السلسلة غري مستقرة0على األقل معامل واحد لالرتباط الذايت خيتلف عن 
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  الستقراراالوحدة اختبارات جذر (Unit Root Test :) هتدف اختبارات جذر الوحدة إىل فحص
، وهي ال 1ىحدمتغري على  كل التكاملخواص السالسل الزمنية، والتأكد من مدى سكوهنا، وحتديد رتبة 

، ولكن حتدد كذلك نوع عدم االستقرارية، وبالتايل الكشف عن وجود صفة عدم االستقرارتسمح فقط ب
اختبار ديكي فولر املطور  :ذكر منهاي  وهي متعددة . السلسلة مستقرة إلرجاعهي حتدد أحسن طريقة 

(ADF)اختبار فيليبس بريون  ؛(PP) ،إىل اختبار  باإلضافةKPSS. 
 الذايت لألخطاء ة االرتباط لكوير اختبار ديكي فولر ملعاجلة مشمت تط: اختبار ديكي فولر المطور

، ألن هذا األخري يعين أن طريقة املربعات الصغرى غري فعالة يف عملية التقدير، ويتم ذلك (احلد العشوائي)
 :هذا االختبار على السلسلة الزمنية كالتايل إجراء، ويتم ى بالفرق املختلف للمتغري التابعبإضافة ما يسم
 صيغة االختبار: 

H0= 1-1=0 

H1=  1-1<0 

 يرتكز اختبار ديكي فولر املطور على الفرضية البديلة، وعلى التقدير بطريقة : تكوين االختبار
 :كالتايل املربعات الصغرى

 :    النموذج األول

   :النموذج الثاني

 : النموذج الثالث
نذكر  إحصائيةميكننا االعتماد على عدة معايري  pعدد التأخريات، ولتحديد العدد األمثل للتأخريات  :p حيث

ئمة اليت توافق أقل قيمة هلذا الاخل، حيث يتم اختبار الفرتة امل...، Schwarz، معيار Akaikeكيك أمنها معيار 
 2.املقدر اإلحصائياملعيار 

من أشهر االختبارات اخلاصة باختبار وهو  Phillips-Perron (PP) (1288:) فيليبس وبيروناختبار -
بكونه ال حيتوي على قيم  (ADF) استقرارية السالسل الزمنية والتأكد من درجة تكاملها، وخيتلف عن اختبار

 دون-الصيغة األوىل  نفسها عدا (DF)البسيط يعتمد يف تقديره على معادلة ديكي فولر  حيث متباطئة للفروق،

                                                           

، جملة مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأعابد بن عابد العبديل، 1
 .01: ، ص3002، مصر، 32، جامعة األزهر، العدد اإلسالمي

 .921: ص ،3003مصر، -، الدار اجلامعية، االسكندريةاتجاهات حديثة في التنمية االقتصاديةعبد القادر حممد عبد القادر عطية، 2
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كما جانس،  ، وخيتلف عنه يف طريقة معاجلة وجود االرتباط الذايت من الدرجة األعلى وكذلك عدم الت-ثابت واجتاه
يف حالة التباين املتغري  λ للمعلمة tcalحصاءة لإل( non paramétrique)معلمية يقوم بعملية تصحيح غري 

يواجه مشكلة االرتباط الذايت بعملية تصحيح معلمية من  (DF) ديكي فولر واالرتباط الذايت، يف حني اختبار
 :يلاحدود الفروق املبطأة للمتغري على ميني املعادلة، ومت إجراء هذا االختبار كالت إضافةخالل 

 صيغة االختبار: 
 H0: λ= 0 

H1: λ= 1 

 .Mackinnonفيليبس بريون وتقارن مع القيم احلرجة املوجودة يف جدول ماكينون  إحصائيةيتم حساب 
الفرضية البديلة، وبالتايل تكون السلسلة الزمنية  قبولو  tcal < ttabإذا كانت H0 فرضية العدم يتم رفض :القرار

ض الفرضية البديلة، رفت  و فرضية العدم،  قبلفت   tcal > ttab، أما إذا كانت (الحتتوي على جذر الوحدة)مستقرة 
 (.حتتوي على جذر وحدة)وبالتايل تكون السلسلة الزمنية غري مستقرة 

 اختبار KPSS (1223:) اقرتح كل من (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin)،  استخدام
مثلة يف امل، الختبار فرضية العدم اليت تقرر االستقرارية للسلسلة ضد الفرضية البديلة (LM)مضاعف الغرونج 

 :كالتايل KPSS، وجيري اختبار عدم االستقرارية للسلسلة
 صيغة االختبار: 

 H0: λ= 

H1: λ < 0 

 
أكرب من القيمة احلرجة املستخرجة من  LMاحملسوبة  اإلحصائيةذا كانت إ H0 فرضية العدم يتم رفض :القرار

 .الزمنية غري مستقرة، وبالتايل السلسلة Kwiatkowski et allاجلدول املعد من طرف 
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 Auto regrissiveنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة : المطلب الثالث

distributed lag (ARDL) 
مناذج االحندار الذايت  :ARDL االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة التعريف بمنهجية -أوالا 

 ShinandandSun (1998)، Pesaran (1997)، Pesaran et اليت طورها كل من ARDL املطورلإلبطاء املوزع 

al (2001 ، يتم من خالهلا حتديد العالقة حيث تسمح بتقدير النماذج القياسية، هي مناذج سلسلة زمنية خطية
متباطئة أو )القيم التارخيية التكاملية للمتغري التابع مع املتغريات املستقلة ليس فقط يف الوقت نفسه ولكن عرب 

 :، أي يف املديني الطويل والقصري، وتكون معادلة النموذج كما يلي(متخلفة

 
من فصل تأثريات األجل القصري عن األجل الطويل، حيث يستطيع من خالل هذه  ميكن ARDL منوذج

، هانفساملعادلة ملديني الطويل والقصري يف املنهجية، حتديد العالقة التكاملية للمتغري التابع واملتغريات املستقلة يف ا
إىل حجم تأثري كل من املتغريات املستقلة على املتغري التابع، أيضا يف هذه املنهجية نستطيع تقدير  باإلضافة

 .املعلمات املتغريات املستقلة يف املديني القصري والطويل
  :ARDLالموزعة المتباطئةاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية مميزات نموذج  -ثانياا 

 :فيما يلي ARDLتتمثل أهم مميزات منوذج 
  فيما إذا كانت (هادرجة تكامل املتغريات في)ميكن تطبيقه بغض النظر عن خصائص السالسل الزمنية ،

، ننيأو فيما إذا كانت خليطا من االث I(1)األوىل أو متكاملة من الدرجة  ،I(0) مستوى الرتبةمستقرة عند 
ولكن ال جيب أن تكون إحدى السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة  ،النظر عن االستقرارية أي بغض

 .1أو أعلى، I(2)الثانية 
  يأخذ عدد كايف من فرتات التباطئ الزمين(Lags ) للحصول على أفضل جمموعة من البيانات من منوذج

 .2اإلطار العام

                                                           

، الموزعة المتباطئةدراسة قياسية لمحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية عبد القادر،  ، ناصورادرويش دمحاين حممد 1
 .02: ، ص3002مارس  00/03سطيف،  ،تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي، جامعة فرحات عباسامللتقى الدويل 

2
Lauranceson, J. and chai, J.C.H. Financial Reform and Economic Development in china, Cheltenham, UK, 

Edward Elgar, 2003, p :15 
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  ،واختبارات التشخيص ميكن االعتماد عليها بشكل  يعطي نتائج أفضل للمعلمات يف األجل الطويل
 .1كبري
  مقارنة ( إذا كان حجم العينة صغريا)يتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل الزمنية قصرية األجل

لكي  اكبري بالطرق املعتادة األخرى التقليدية يف اختبار التكامل املشرتك، اليت يتطلب أن يكون حجم العينة  
 .تكون النتائج أكثر كفاءة

 فإن منوذج تصحيح اخلطأ طأ بطريقة التحويل اخلطي البسيطيتم احلصول على منوذج تصحيح اخل ،
 .يساعدنا يف قياس العالقة قصرية األجل بني متغريات النموذج

  تأثريات األجل كل آين وبالوقت نفسه، كذلك فصل بش األجلميكن تقدير املركبات قصرية وطويلة
 األجل الطويل عن األجل القصري، حيث يتم حتديد العالقة التكاملية للمتغري التابع واملتغريات املستقلة يف

إضافة إىل حتديد حجم أثر كل من املتغريات املستقلة على املتغري  ،هانفسباملعادلة يل جل الطو القصري واأل
 . التابع
  الطرق األخرى كطرق  أكثر اتساقا من يل واألجل القصريتعد معلماته املقدرة يف األجل الطو

 2.جوهانسون وجراجنر
  يساعد يف التخلص من املشكالت املتعلقة حبذف املتغريات ومشكالت االرتباط الذايت، وبالتايل فإن

 3.املعلمات الناجتة عنه تكون غري متحيزة وكفؤة
 :ARDL المتباطئةاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة خطوات بناء نموذج  -ثالثاا 

 :اخلطوات التالية ARDLيتضمن بناء منوذج  
أي التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة واليت  ،هي اختبار وجود عالقة طويلة األجل :األولىخطوة ال -

 لتحليل معنوية املستويات املختلفة للمتغريات، ونظرا ألن اختبار F-Statisticsاختربت بواسطة احتساب 
 F-Statisticsفقد قدم له توزيع غري معنوي ،(Narayan, 2004) (Pesaran et all 1999) نوعني من

اجلدولية ألعداد خمتلفة من املتغريات، حيث أن قيمة احلد األدىن تفرتض أن مجيع القيم احلرجة أو 
 0 متكاملة من الرتبة، مما يعين أهنا (أي يف مستواها)مستقرة يف قيمها األصلية  ،ARDLمتغريات النموذج 

                                                           

1
 Gerrard W J & Godfrey, L G , Diagnostic checks for single – Equation Error -Correction and autoregressive 

Distributed Lag Models, the Manchister Schoolof of economic & social Studies, Blackwell publiching , vol 66, 

N2, March 1988, p:45. 
 .203: ص، 3002/3009، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، أثر التحرير التجاري على النمو االقتصادي في الجزائرزيرمي نعيمة، 2
تحليل العالقة التوازنية طويلة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا ونماذج توزيع االبطاء حسن علي، شومان عبد اللطيف، 3

ARDL 021: ، ص3002العراق،  -، جامعة بغدادواالقتصاد اإلدارة، كلية 03، العدد 01، جملة العلوم االقتصادية، جملد. 
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يف مستواها، بل مستقرة يف ض أن مجيع املتغريات غري مستقرة بينما قيمة احلد األعلى تفرت  ، I(0)أي
على ثالث حاالت  بناء  ويتم اختاذ القرار  ،I(1) الفروق األوىل لقيمها مبعىن أهنا متكاملة من الرتبة واحد

 : وهي
  إذا كانت قيمةF  احملسوبة أكرب من قيمة احلد األعلى لقيمةF  ،اجلدولية عند مستوى حمدد من املعنوية

 تغريات، واالستنتاج يكون بأنه الفسوف يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني امل
ني املتغريات، وجد عالقة زائفة طويلة األجل مع املتغري التابع، وهذا يعين وجود عالقة تكامل مشرتك بت

 .قة طويلة األجل مع املتغري التابعاليوجد ع وبالتايل فإن االستنتاج يكون بأنه ال
  إذا كانت قيمةF لقيمة  (احلد األدىن)من قيمة قل احملسوبة أF  اجلدولية فيتم قبول فرضية العدم القائلة

طويلة األجل  بأنه ال يوجد عالقةإن االستنتاج يكون ، وبالتايل فوجود تكامل مشرتك بني املتغريات بعدم
 .مع املتغري التابع

 أما إذا كانت قيمة إحصائية F  احملسوبة تقع ما بني املستويني األعلى واألدىن لقيمF فإن اجلدولية ،
، وبالتايل عدم القدرة على اختاذ قرار خبصوص وجود تكامل مشرتك (غري حمددة)النتيجة تكون غري حامسة 

مع ضرورة االنتباه إىل أنه إذا كانت كل املتغريات متكاملة من الرتبة  I(1)فإن ومنه  .املتغرياتمن عدمه بني 
واحد صحيح أي القرار الذي يتم اختاذه لتحديد وجود تكامل مشرتك بني املتغريات من عدمه يبىن على 

انت كل املتغريات متكاملة احملسوبة بالقيمة اجلدولية للحد األعلى، أما إذا ك F إحصائيةأساس مقارنة قيم 
بالقيمة اجلدولية للحد  F إحصائيةفسوف يتخذ القرار على أساس مقارنة  I(0)من الرتبة صفر أي 

 .1األدىن
 يرتكز اختبار التكامل املشرتك على اختبار الفرضيتني التاليتني: 

 H0=α1= α2= α3= α4= α5=0    ال يوجد تكامل مشرتك بني املتغريات
 H1=E αi≠0 تكامل مشرتك بني املتغرياتيوجد   

  وهو عبارة عن اختبار املعنوية املشرتكة ملعلمات األجل الطويل بواسطة اختبارwald  أو إحصائية
 :على النحو التايل F-statistique، وحتسب قيمة F-Statistiqueاختبار 

 F-Statistique= 
 
    

    
   

          
 

                                                           

: ، ص3000، العراق، 02، اجمللد 91 ، العددواإلدارية، جملة العلوم االقتصادية تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في العراققياس تأثير خلف عمار محد،  1
301. 
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 :حيث أن
 SSER:  ؛(تطبيق الفرضية العدمية)جمموع مربعات البواقي للنموذج املقيد  
 SSEU:  ؛(تطبيق الفرضية البديلة)جمموع مربعات البواقي للنموذج غري املقيد 
 M: عدد معلمات النموذج املقيد؛ 
 N: عدد املشاهدات؛ 
 K: عدد معلمات النموذج. 

االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL االختبارات المستخدمة لبناء نموذج :ثانيةالخطوة ال 
 ARDL المتباطئة

 :  ARDLإختبارات قبلية لبناء نموذج.1

وهو استقرار السالسل الزمنية،  ختباريتم اكمرحلة أوىل (: Unit Root Test) اختبارات جذر الوحدة 1.1
حتديد مدى استقرارية  ، وتعد اختبارات جذور الوحدة أهم طريقة يفشرط من شروط التكامل املشرتك

اإلحصائية وكذا معرفة خصائص السالسل الزمنية حمل الدراسة من حيث السل الزمنية، ومعرفة اخلصائص الس
يف مجيع  االستقرارية، الختبار وجود جذر الوحدة أو فولر املطور درجة تكاملها، لقد مت استخدام اختبار ديكي

العدم بأن املتغري املعين حيتوي على جذر الوحدة أي أنه غري  هذا االختبار يفحص فرضية متغريات الدراسة،
 .مستقر، مقابل الفرضية البديلة بأن املتغري املعين ال حيتوي على جذر الوحدة أي أنه مستقر

 الزمني ( التباطئ)تحديد عدد فجوات التأخر(Lags )لتحديد عدد درجات التأخر  :للنموذج
، حيث أنه يف منوذج (SBC)أو معيار شوارتز  (AIC)عيار أكايكا الزمين للنموذج نستخدم م( التباطؤ)

ARDL  قد ختتلف درجات التباطؤ الزمين بني السالسل الزمنية، مبعىن أنه ليس شرطا أن تكون كافة
 .نفسها درجة التباطؤ الزمينالسالسل الزمنية من 

 : القياسي ARDLالموزعة المتباطئةالذاتي للفجوات الزمنية االنحدار  تشخيصية لنموذجالختبارات اال.3

حيث يتطلب بناء النموذج خضوع البواقي للتوزيع (: البواقي)لألخطاء ( الطبيعي)التوزيع االحتمالي  3.1
( الصفرية)، حيث أن الفرضية العدمية (Jarque -Bera)الطبيعي، وللتأكد من ذلك يتم استخدام اختبار 

خيضع للتوزيع الطبيعي، فيتم قبول الفرضية العدمية يف حالة كون ( األخطاء)تنص على أن توزيع البواقي 
 .%02 أكرب من مستوى الداللة  Prob(Jarque -Bera)احتمالية 
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كذلك يتطلب بناء : LM Test (للبواقي)لألخطاء ( التسلسلي)وجود مشكلة االرتباط الذاتي اختبار  3.3
 Breuch -Godgrey اختبارويتم ذلك من خالل تطبيق  ،عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاءنموذج ال

تنص على أنه ال ( الصفرية)، حيث أن الفرضية العدمية (التسلسلي للبواقي)للكشف عن االرتباط الذايت 
 Prob (F-Statistic) احتماليةيوجد ارتباط ذايت تسلسلي لألخطاء، إذ تقبل الفرضية العدمية يف حالة كون 

 .%05أكرب من مستوى الداللة 
ويلزم أيضا لبناء النموذج، أن يكون تباين األخطاء : Heteroskedasticity Test إختبار تباين األخطاء 2.3

يتم الكشف عن تباين األخطاء،  Brusch-Pagan-Godfreyمتجانس، إذ أنه من خالل تطبيق اختبار 
تنص على أن تباين األخطاء متجانس، وبالتايل فإن الفرضية العدمية ( الصفرية)حيث أن الفرضية العدمية 

 .%05أكرب من مستوى الداللة  Prob (F-Statistic)  احتماليةتقبل يف حالة كون ( صفريةال)
لكي يتم التأكد من أن البيانات املستخدمة يف الدراسة خالية  :القياسيARDL اختبارات بعدية لنموذج  .2

من وجود أي تغريات هيكلية، البد من استخدام أحد االختبارات املناسبة لذلك وهي اجملموع الرتاكمي 
، (CUSUM of Squares)أو اختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة ، (CUSUM)املعاودة للبواقي 

 : يوضح أمرين مهمني مها ألنهإذ يعترب هذان االختباران من أهم االختبارات يف هذا اجملال 
 ARDLاهليكلي للمعامالت املقدرة بصيغة تصحيح اخلطأ لنموذج  يتحقق االستقرار يناالختبار  ينوفقا هلذ

داخل اخلطوط البيانية احلرجة  ،CUSUM ،CUSUM of Squares ييتالبياين إلحصائ التمثيل عندما ينحصر
باالستقرارية يف حالة خروج اخلط البياين  تتسم يف حني تكون هذه املعامالت ال %05 عند مستوى معنوية

 .عند مستوى املعنوية نفسه ةلإلحصائية خارج اخلطوط البيانية احلرج
 األخطاءوتباين  ،الذايت التسلسليوبعد التأكد من سالمة النموذج من املشاكل اهليكلية اخلاصة باالرتباط 

وجود عالقة توازنية طويلة  اختبارتم إجراء يختضع للتوزيع الطبيعي، وكذلك استقرار النموذج،  األخطاءوأن 
وجود عالقة قصرية األجل بني  اختباراألجل بني متغريات النموذج، وكذلك منوذج تصحيح اخلطأ من أجل 

 . تلك املتغريات
ملعرفة وجود عالقة توازنية طويلة األجل : اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات النموذج.1.2

، من أجل اختبار فرضية العدم (ARDL Bound test)احلدود  اختباربني متغريات النموذج، فإنه يتم تطبيق 
القة طويلة األجل تتجه من جهة أي عدم وجود ع)القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج 

قيم احلرجة ل لقيم احلد األعلىاحلد األعلى أكرب من قيمة  F، فإذا كانت قيم (املتغريات املستقلة باجتاه املتغري التابع
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، %02.5، %01عند املستويات  Pesaran يف النموذج والقيم احلرجة مت احلصول عليها من اجلداول اليت اقرتحها 

أي وجود عالقة توازنية طويلة )وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج نتاج استفعندها يتم ، 00%، 05%
 (.األجل تتجه من املتغريات املستقلة باجتاه املتغري التابع

من أجل قياس العالقة قصرية األجل، (:Error correction model)اختبار نموذج تصحيح الخطأ  .3.2
، حيث أن مفهوم منوذج تصحيح اخلطأ هو طريقة Error correction model يستخدم منوذج تصحيح اخلطأ

املتغري التفسريي عن  احنرافلتصحيح املتغري التابع الذي ال يعتمد فقط على مستوى املتغريات التفسريية، وإمنا 
أ بعد التأكد من أن وتأيت مرحلة حتديد وتقدير منوذج تصحيح اخلط نطاق العالقة التوازنية بالنسبة للمتغري التابع،

 .هانفس الدرجةكل املتغريات متكاملة من 
حيث يتم إدخال حد تصحيح اخلطأ من أجل دراسة السلوك احلركي للنموذج، ويشري حد تصحيح اخلطأ إىل أهنا 
تقيس سرعة التعديل إلعادة التوازن يف النموذج الديناميكي، وينبغي أن تكون إشارة معامل إبطاء حد تصحيح 

 . ، وأن يكون معنويا أي دال إحصائيا0-و  0، وأن تقع قيمته مابني سالبة ECM(-1)اخلطأ 
إن التباطؤ الزمين أو الفرق يف السالسل الزمنية من شأنه خلق القدرة التنبؤية بني املتغريات، : إختبار السببية.2.2

املستخدمة تساعد يف تفسري التغريات يف وأن وجود عالقة سببية يعين بأن املتغريات املستقلة للنماذج القياسية 
، مما %02أقل من p  ـعندما تكون القيمة االحتمالية ل( الصفرية)املتغري التابع، حيث يتم رفض الفرضية العدمية 

 .يعين وجود عالقات سببية بني املتغريات
تساعد يف التنبؤ بالقيمة  xم إذا كانت القيم املاضية لقي y ـل( مسببة)تكون يف سببية جراجنر  xوميكن القول أن 

 .حيث أنه كلما زادت فرتات التباطؤ تكون النتائج أفضل .yاحلالية ل 
 :وميكن ايضاح اختبار سببية جراجنر من خالل املعادلة اآلتية

Yt= α0+ α0yt-1+ α1yt-1+ α2yt-2+ α3yt-3+εt 

، قة سببيةالتوجد ع مبعىن آخر ال ،yال تسبب   xعندها ميكن القول بأن β1=β3=β2=4وعندما تكون 
أي يوجد عالقة سببية بني املتغري  yيسبب  x، فهذا يعين أن صفرالتساوي  ال βبينما إذا كانت معامالت 

 .املستقل واملتغري التابع
توازنية بني متغريين يف األجل التكامل املشرتك إىل وجود عالقة ، أنه إذا أشار اختبار وجيب األخذ بعني االعتبار

الطويل، فإن السببية جيب أن تكون موجودة على األقل يف اجتاه واحد، ولكن هذا ال ميكن دائما اكتشافه إذا  
 :ARDLيلخص مجيع مراحل بناء منوذج  تايلللسببية، والشكل ال Grangerكانت النتائج مبنية على اختبار 
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 ARDLاالختبارات المستخدمة لبناء نموذج (:43-42)رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Lauranceson, J. and chai, J.C.H. Financial Reform and Economic Development in 

china, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2003, p: 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDL 

 اختبارات بعدية تقدير النموذج  اختبارات قبلية 

Bound Test 

LM Test 

Hetroskasticity 

Test 

Stability Test 

 اشارة معامل التصحيح
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العام االجتماعي على بعض  اإلنفاقبار وقياس أثر الختARDL تطبيق منهجية : المبحث الثاني
 3412-1224خالل الفترة  في الجزائرمؤشرات االقتصادية الكلية ال

تستخدم النماذج القياسية لنمذجة الظواهر االقتصادية هبدف تفسري العالقات اليت تنص عليها النظرية 
 اليتيف هذه الدراسة  ARDLم منهجية استخديتم ا، ولذلك سوف  املتغريات وتأثريها فيما بينهابني االقتصادية

 اإلنفاقأثر  لدراسة ،ShinandandSun (1998)، Pesaran (1997)، Pesaran et al (2001) طورها كل من
، إذ أن منوذج (، التضخم والبطالةاإلمجايلالناتج احمللي )على بعض املؤشرات االقتصادية الكلية العام االجتماعي 

ARDL أفضل النتائج للمعلمات يف األمد الطويل، وأن اختبارات التشخيص ميكن االعتماد عليها بشكل   عطيي
 31مالئمة مع حجم العينة املستخدمة يف هذه الدراسة والبالغة  أكثر النماذجARDL كبري، لذا يعترب منوذج 

واختبار ومصادرها،  حيث سنقوم يف هذا املبحث بتحديد متغريات الدراسة.3002-0110مشاهدة ممتدة من 
وتقدير العالقة التوازنية يف املدى ، ARDL- Bound Test))التكامل املشرتك باستخدام مناهج احلدود للنموذج 

 .(ARDL-UECM) الطويل وكذا تقدير منوذج تصحيح اخلطأ الغري مقيد
 الشكل العام لنموذج الدراسة ومصادر البيانات المستخدمة في النمذجة القياسية : المطلب األول

إن تصميم الدراسة القياسية مير بعدة مراحل، حيث يتم حتديد الشكل العام لنموذج الدراسة من خالل 
له من خالل هذا  طرقيتم التسما  املتغريات الدراسة، وهذ اإلجرائيتعريف الحتديد املتغريات التابعة واملستقلة، و 

 .املطلب
املؤشرات بعض على إن دراسة أثر اإلنفاق العام االجتماعي : الشكل العام لنموذج الدراسة القياسية -أوالا 
املتمثلة يف  االجتماعيةباستخدام املتغريات تفسري اإلنفاق العام  يكون من خاللالكلية يف اجلزائر،  قتصاديةاال

، السكن، العمل والتشغيل (لعايلالتعليم االتعليم االبتدائي، الثانوي و ) اإلنفاق على قطاع الصحة، التعليم
، ولقد حددت هذه املتغريات متغيرات مستقلةالضمان االجتماعي، باإلضافة إىل التحويالت االجتماعية وهي و 

 المتغير التابعقة مع مراعاة الواقع اجلزائري، أما فيما خيص والدراسات الساب االقتصاديةاعتمادا على النظرية 
مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل : الكلية فقد مت حتديدها بثالث مؤشرات وهي االقتصاديةاملؤشرات  بعض املتمثل يف

(PIB )لة املتغريات املستقمن وسيتم دراسة أثر كل . كمؤشر للنمو االقتصادي، مؤشر البطالة، ومؤشر التضخم
نموذج الدراسة لوعليه ميكن توضيح الشكل العام مناذج،  ةثالث يتم دراسةسوبالتايل  ،ثةعلى املتغريات التابعة الثال

 :لتايلمن خالل الشكل ا
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 الشكل العام لمتغيرات الدراسة القياسية(: 42-42)رقم شكل

 المتغيرات التابعة                                                               المتغيرات المستقلة

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 .الباحثةمن إعداد  :المصدر

 :اإلجرائية لمتغيرات الدراسةالتعريفات -ثانياا 
استخدم هذا املتغري للتعبري عن النمو االقتصادي الذي يعترب من أهم املؤشرات : اإلجمالي الناتج المحلي .1

اليت تعكس احلالة االقتصادية للبلد، والذي يعترب متغريا تابعا يف الدراسة القياسية، حيث أن النمو االقتصادي 
اليوم من تغريات يف  يف اجلزائر يشهد تقلبات من فرتة إىل أخرى، وذلك راجع لألوضاع اليت يشهدها العامل

 .الدويل االقتصادأسعار النفط وما شابه ذلك، وبالتايل النمو االقتصادي يتأثر مبعطيات 
 .معربا عنه بالنسب املئوية ،INF ـيعرب عن مدى استقرار األسعار، ورمزنا له يف هذه الدراسة ب :التضخم .3
ويتم من  000تقاس البطالة من خالل قسمة عدد العاطلني عن العمل على قوة العمل مضروبا يف  :البطالة .2

 .خالهلا قياس جناعة وفعالية سياسة التشغيل من خالل الوصول إىل معدالت منخفضة لظاهرة البطالة
تمع منتج عن يدخل اإلنفاق على التعليم يف تكوين رأس املال البشري، وتكوين جم :على التعليم اإلنفاق .2

طريق تنمية عقول أفراده وبالتايل ميكن لالقتصاد احملافظة على قوته العاملة ورفع كفاءهتا، فتعميم التعليم وإتاحة 

 على الصحة اإلنفاق

 التعليم) على التعليماإلنفاق 
التعليم  االبتدائي، الثانوي،

 (العالي

 على السكن اإلنفاق

 العمل  االنفاق على
 التشغيل

تحويالت على الاإلنفاق 
 االجتماعية

مؤشر الناتج المحلي 
 االجمالي

 مؤشر البطالة

 مؤشر التضخم



نمذجة قياسية ألثر اإلنفاق العام االجتماعي على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر: الفصل الرابع  

 

 

241 

الفرصة للجميع ويؤثر على القوة والنشاط واحليوية وقدرة اإلبداع واالبتكار لدى األشخاص ومنه فإن اإلنفاق 
اإلنفاق العام على  ذلك أن. االقتصاديدرات ويساهم يف حتقيق النمو العام على التعليم يعمل على حتسني الق

من امليزانية ( االبتدائي، الثانوي، التعليم العايل)التعليم يتمثل يف جمموع املخصصات املرصودة لقطاع التعليم 
يف العقود األخرية وهذا يف صاحل حتقيق التنمية البشرية على الرغم من الضغوط  ا، وقد شهد تزايدالعامة للدولة

 .اليت يفرضها اإلنفاق العام على التعليم على امليزانية العامة للدولة
من  قطاع الصحةاملرصودة لموع املخصصات املالية ميثل اإلنفاق على الصحة يف جم :االنفاق على الصحة .2

والتأثري على صحة  بههو أحد املؤشرات اليت تعكس االهتمام  قطاعال هذا علىاإلنفاق امليزانية العامة، ف
املواطنني وإنتاجيتهم، وذلك الرتباط اإلنفاق جبودة اخلدمة واآلثار االقتصادية املباشرة وغري املباشرة يف 
االقتصاد من خالل تقدمي هذه اخلدمات، وينعكس اإلنفاق على الصحة من خالل جودة اخلدمات الصحية 

بينما متوسط اإلنفاق يف الدول  %12املتقدمة يتجاوز  املقدمة للمواطنني، حيث أن متوسط اإلنفاق يف الدول
، كما اإلنفاق على الصحة كنسبة من اإلنفاق احلكومي الذي يعكس اهتمام الدول بالرعاية %02النامية يبلغ 

بينما الدول النامية يقدر  %09الصحية كأولوية يف اإلنفاق احلكومي، فاملتوسط العاملي للدول املتقدمة يقدر بـ 
، خاصة أن حتسني الصحة يساهم يف النمو االقتصادي من خالل حتسني إنتاجية العمل وختفيض %01بـ 

 .الطلب على النفقات الصحية
يعد إمجايل املبالغ املستثمرة يف قطاع السكن أفضل مؤشر ملدى اهتمام الدول هبذا : اإلنفاق على السكن  .2

مسكن الئق  توفريف .إمجايل الناتج القومي القطاع، فقد زاد نصيب قطاع السكن يف الدول النامية من
 ،هباللمواطنني والسيما شرحية الفقراء وذوي الدخل الضعيف يعترب يف مقدمة املهام اليت تطلع الدول احلديثة 

األفراد فعلى املستوى  .املستوى االقتصادي أو االجتماعي وحىت على مستوى كبري علىأثر ذلك   نأل
جيعله على و حصوله على مسكن صحي والئق حيسن من حالته الصحية  نألرد االقتصادي تزيد إنتاجية الف

 .استعداد دائم للرفع من انتاجيتة ومن مث رفع اإلنتاج الوطين
متيزت سوق الشغل يف اجلزائر منذ النصف الثاين من الثمانينات إىل غاية سنة  :اإلنفاق على التشغيل .2

حيث انتقلت معدالت ،%20 وصلت يف بعض األحيان إىل أكثر منبارتفاع كبري يف نسب البطالة اليت  0111
هذا االرتفاع جاء نتيجة عدة ،0111سنة  %31.12و 0112سنة  %20.11إىل  0110سنة % 01.2البطالة من 

، واجلزائر كغريها من الدول تعاين من بطة، أبرزها سياسة إعادة اهليكلةعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية مرتا
معدل النمو السكاين  ارتفاعيف ظل  3000سنة  %32.20 األزمة حيث وصل معدل البطالة فيها إىلهذه 
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وارتفاع عدد خرجيي اجلامعات، فرغم مساعي الدولة اجلزائرية طيلة عقدين من الزمن للتقليل من ظاهرة البطالة، 
ائري، حيث شكلت وكاالت يف ظل طرح صيغ جديدة لتشجيع روح املبادرة الفردية واجلماعية للشباب اجلز 

وطنية متخصصة يف دعم وترقية الشباب، كما وفرت التمويل الالزم وخففت األعباء الضريبية وحماولة حتقيق 
التوازن اجلهوي وغريها هذا من جهة أخرى ربطت سياسات التشغيل بسياسات التضامن الوطين، كما عملت 

الشغل، كما  املباشر من أجل توفري املزيد من مناصب وكذا األجنيب ،احلكومة على تشجيع االستثمار احمللي
جل أمن  3001-3000اتيجية التنوع االقتصادي ضمن أولوياهتا يف املخطط اخلماسي وضعت احلكومة االسرت 

 .خلق تنوع يف مناصب الشغل
وإعادة توزيع الدخل وإىل رفع  هتدف التحويالت االجتماعية األساس إىل توزيع: التحويالت االجتماعية .8

املنعدم، حيث أن أغلب هذه النفقات تكون يف و مستوى معيشة الطبقات االجتماعية ذات الدخل احملدود 
اخل فإن دور ...التامني ضد البطالة و شكل إعانات ومسامهات ومساعدات اجتماعية كالضمان االجتماعي 

ة غنية إىل أخرى فقرية ما سريفع من دخل هذه الطبقة هذه النفقات يتمثل يف نقل الدخل من طبقة اجتماعي
يف مجلة املبالغ اليت وتلعب السياسة العامة للدولة دورا رئيسيا .من خالل إعادة التوزيع لصاحل الطبقات الفقرية

، فالدول اليت تطبق النظام الرأمسايل ال ميثل الدعم االجتماعي أمهية كبرية نظرا لعدم تدخلها ختصص الدعم
، التدخل املباشر عند حدود األزماتاضح يف التأثري على العرض والطلب وإمنا تدخلها يقتصر على التوجه و الو 

بالغ املرصودة له من امليزانية ما الدول اليت تطبق النظام اإلشرتاكي فان الدعم يلعب دورا رئيسيا حيث تزداد املأ
صول حبيث يستطيع األفراد األقل دخال من احل العامة للدولة، حيث تعمل الدولة على دعم اخلدمات والسلع

 .، وبالتايل يكون وسيلة لتقليل الفوارق بني الطبقات وإعادة توزيع الدخل القوميعليها بأمثان معقولة
 :التايل وميكن تلخيص متغريات الدراسة ومصادر البيانات املستخدمة يف اجلدول
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 ترميز بيانات الدراسة(: 41-42)رقم جدول
 مصدر السلسلة لسلسلةاإسم  رمز السلسلة

PIB  لإلحصائياتالديوان الوطين  المحلي اإلجمالي الناتج ONS + تقارير بنك
 اجلزائر

Chom لإلحصائياتالديوان الوطين  مؤشر البطالة ONS+ تقارير بنك
 تقارير البنك الدويل+اجلزائر

INF لإلحصائياتالديوان الوطين  مؤشر التضخم ONS + تقارير بنك
 اجلزائر

SANT قوانني املالية  على قطاع الصحة اإلنفاق 
LOGM قوانني املالية على قطاع السكن اإلنفاق 
TRAV التشغيل العمل و  على قطاع اإلنفاق

 والضمان االجتماعي
 قوانني املالية 

ENSG قوانني املالية  على قطاع التعليم اإلنفاق 
TRANSF قوانني املالية  االجتماعية االنفاق على التحويالت 

 .الباحثةمن إعداد  :المصدر

تشمل منهجية الدراسة القياسية على حدود الدراسة وكيفية معاجلة : وإجراءاتها منهجية الدراسة القياسية -ثالثاا 
 .البيانات املستخدمة

 حدود الدراسة ومنهجيتها.1
ق على اإلنفا: وهي يف اجلزائر االجتماعي لإلنفاققطاعات  02الدراسة على  اقتصرت: حدود الدراسة 1.1

التشغيل العمل و  ، قطاع السكن، قطاع(االبتدائي، الثانوي والتعليم العايل)قطاع الصحة، قطاع التعليم 
 2، يف حني مت حتديد املؤشرات اإلقتصادية الكلية يف االجتماعية، إضافة إىل التحويالت االجتماعيوالضمان 

 ،ادي، مؤشر البطالة، ومؤشر التضخمكمؤشر للنمو االقتص( PIB)اإلمجايل  لناتج احملليمؤشرات هي مؤشر ا
  .3002-0110 من خالل الفرتة املمتدة وهذا
قطاع الصحة، قطاع التعليم )البحثية حول متغريات الدراسة مت مجع البيانات لقد  :معالجة البيانات 3.1

، التحويالت االجتماعيطاع السكن، قطاع العمل والتشغيل والضمان ، ق(االبتدائي، الثانوي، التعليم العايل)
 املالية، أما البيانات اخلاصة باملؤشرات االقتصادية الكلية فتم احلصول عليها من خالل واننيمن ق( االجتماعية
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ملعاجلة  Eviews10كما مت االعتماد على برنامج .، وتقارير بنك اجلزائر(ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات
 .بيانات متغريات الدراسة، من أجل تقدير منوذج الدراسة

 استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة اختبار: ثانيالمطلب ال
استقرارية السالسل الزمنية للبيانات حمل الدراسة، واختبار فرتة اإلبطاء  اختباريتم سمن خالل هذا املطلب 

 .املثلى للفروق
يهدف اختبار جذر الوحدة إىل فحص : "اختبار جذور الوحدة لالستقرار"ة السالسل الزمني استقرارية -أوالا 

اختبار ديكي فولر  ماستخديتم اسوف  أنه اختبارات جذر الوحدة، إالئص السالسل الزمنية، ورغم تعدد خصا
للقطاعات حمل االجتماعي  العام اإلنفاقتطور مبالغ  سيتم توضيحوقبل القيام هبذا االختبار  ،ADFاملطور 

 :يوضح ذلكالتايل والشكل ، 3002-0110الدراسة خالل الفرتة 
 للقطاعات محل الدراسةاالجتماعي  العام اإلنفاقتطور مبالغ :(42-42)رقم شكل
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 .Eviews 10خمرجات برنامج من :المصدر

االجتماعي للقطاعات حمل الدراسة  العام لإلنفاقأن السالسل الزمنية ظ من خالل األشكال السابقة الحي
غري مستقرة على ، (االجتماعية والتحويالت، والضمان االجتماعي التشغيلالعمل و  التعليم، السكن، الصحة،)

 .تمثيل البياين للمتغريات التابعةيلي ال العموم، وفيما
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، البطالة المحلي اإلجماليالناتج )المؤشرات االقتصادية الكلية تطور  :(42-42) رقم شكل
 (.والتضخم
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 .Eviews 10خمرجات برنامج من :المصدر

، التضخم والبطالة، غري يلأن السالسل الزمنية للناتج احمللي اإلمجامن خالل األشكال السابقة  الحظي
 .ريات اإلحصائية ملتغريات الدراسةمستقرة على العموم، وفيما يلي وصف املتغ
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 لمتغيرات الدراسةوصف المتغيرات اإلحصائية (: 43-42)رقم  جدول
kurtosis Skewness St.Dev Median Mean  

  المتغيرات المستقلة

 قطاع الصحة 133.8851 62.46095 141.734 0.93935 2.258090
 قطاع السكن 11.07662 10.67518 2.102000 4.902903 25.03846
 قطاع التشغيل 21.22390 22.10222 11.13021 0.003029 3.902202
 قطاع التعليم 419.3819 272.9507 363.4064 0.746318 2.042876
التحويالت  826.7708 460.4800 691.0648 0.475644 1.6321

 االجتماعية
  المتغيرات التابعة

الناتج المحلي  2.839286 3.250000 2.030935 0.365533- 3.469945
 PIBاإلجمالي 

 مؤشر البطالة 2.94286 18.67500 7.831537 0.130689 1.372959
 مؤشر التضخم 9.217857 4.850000 9.614991 1.322123 3.224552

 .Eviews 10باالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثةمن إعداد :المصدر
 ،826.7708بقيمة  التحويالت االجتماعيةمن خالل اجلدول أن أكرب قيمة للمتوسط سجله قطاع  الحظي
قطاع  اله، يف حني أن أعلى قيمة للتذبذب فقد سج11.07662سكن بقيمة قيمة فقد سجلها قطاع ال أما أدىن

 .2.102000سكن بقيمة ما أدىن قيمة للتذبذب سجلها قطاع الأ 691.0648 التحويالت االجتماعية

 مؤشر التضخم اسجلهأكرب قيمة للمتوسط أن  وحظلاملتغريات التابعة فقد ما فيما خيص أ
أعلى قيمة ، يف حني أن 2.839286بقيمة اإلمجايل أدىن قيمة فقد سجلها مؤشر الناتج احمللي  أما، 9.217857بقيمة

سجلها مؤشر  حيث 2.030935 ـب رتقد فقددىن قيمة أما ، أ9.614991 للتذبذب سجلها مؤشر التضخم بقيمة
 .اإلمجايل الناتج احمللي

جذر الوحدة، الذي يهدف إىل التعرف على خصائص السالسل الزمنية  اختباريتم س لتايليف اجلدول ا
تايل يوضح اختبار ديكي فولر املطور، واجلدول ال يتم استخدامسوف  أنهدد اختبارات جذر الوحدة، إال ورغم تع

 .نتائج هذا االختبار
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 نتائج إختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة(: 42-42)رقم جدول
 DF  None Pr Intercept Pr Trend and اخلصائص

intercept 

Pr 

 املتغريات
 I(0) t 2.155268 0.9904 0.816746 0.9923 -1.859706 0.6461 الصحة

I(1) t -6.242926 0.0000 -7.270177 0.0000 -7.723452 0.0000 

 السكن
 

I(0) t -0.613741 0.4417 -1.785102 0.3791 -2.217541 0.4609 

I(1) t -4.943318 0.0000 -4.889459 0.0006 -4.770584 0.0042 

 I(0) t -1.042147 0.2598 -1.301941 0.6123 -3.907491 0.0272 التشغيل

I(1) t -9.124918 0.0000 -8.864247 0.0000 9.331570- 0.0000 

 I(0) t 2.881838 0.9982 0.707338 0.9898 -1.384434 0.8405 التعليم

I(1) t -1.751561 0.0759 -2.463806 0.0229 -2.788477 0.0117 

التحويالت 
 االجتماعية

I(0) t 0.611581 0.8412 -0.652659 0.8397 -2.264720 0.4349 

I(1) t -3.821928 0.0006 -4.613930 0.0015 -4.462865 0.0096 

الناتج 
 PIB I(0) t -4.944616 0.0000 -4.846445 0.0007 -4.962484 0.0027احمللي

 طالةمؤشر الب
I(0) t -2.980563 0.0045 -3.055128 0.0434 -2.832552 0.1996 

مؤشر 
 I(0) t -4.771547 0.0000 -4.968826 0.0005 -5.449896 0.0009 التضخم

 .Eviews 10باالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثةمن إعداد :المصدر
يف  لكل القطاعاتبالنسبة  %02من  كربأ probاالحتمال  أن نيالسابق نيدولاجليتضح من خالل 

متاما من القيم احلرجة  قلهي أ احملسوبة لديكي فولر املطور بالقيمة املطلقة اإلحصائياتالنماذج الثالثة، كذلك 
وعليه ميكن القول أن  %10 ،%02، %00 مستوى معنوية، فهي أكرب من القيم احلرجة عند Mackinnon لتوزيع

لكنها مستقرة عند كل الفروق من الدرجة األوىل ، ملتغريات الدراسة غري مستقرة عند املستوىالسالسل الزمنية 
التكامل املشرتك  اختبارومنه ميكن إجراء  ،I(1) 00هلذه املتغريات، مما يعين أن هذه املتغريات متكاملة من الرتبة 

 .باستخدام منهج احلدود
فرتة اإلبطاء املثلى للفروق األوىل لقيم املتغريات وذلك  اختباريتم : للفروقاختبار فترة اإلبطاء المثلى  -ثانياا 

ويتم ذلك باستخدام  ،Auto regressive Prediction Error املقيد غريام منوذج متجه االحندار الذايت باستخد
 :مخسة معايري خمتلفة لتحديد الفرتة وهي

  معيار خطأ التنبؤ النهائيFinal PredictionError (1969) (FPE)؛ 
  معيار معلومات أكيكيAkaike information Criterion (1973) (AIC)؛ 
  معيار معلومات شوارزShwarzeCriterion (1978) (SC)؛ 
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 معيار معلومات أنان وكوين (H-Q)؛Hannan and Quinn Criterion (1979) ؛ 
  معيار نسبة اإلمكان األعظمLikeLihood Ratio Test (LR). 

ولتحديد فرتة اإلبطاء املثلى للنموذج ككل يتم تقدير النموذج ولفرتات إبطاء متتالية واحدة تلوى األخرى 
ويكون العدد األمثل  ،(FPE, AIC, SC, H-Q, LR)حلني احلصول على أفضل فرتة إبطاء باالستناد إىل معايري 

 يث أن هذا العدد ميتلك أقل القيم جلميع املعايري،ي اجتمعت عليه معظم املعايري، حبللتباطؤات ذلك العدد الذ
فرتة إبطاء واحدة ملتغريات  اختبارتدل منه أن كل املعايري تشري ، الذي يسالتايلوالنتائج موضحة يف اجلدول 

 .الدراسة
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 للفروق اختيار فترة اإلبطاء المثلىمعايير (: 42-42)رقم جدول
SANT  

LR FPE H-Q SC AIC فترة اإلبطاء 
- 21423.47 12.81486 12.85900 12.80998 0 

30.39641
* 

3179.315
* 

10.91095
* 

10.99923
* 

10.90120
* 

1 

2.938908 2906.733 10.82354 10.95597 10.80893 2 

LOGM  
- 64.50163 7.018047 7.053280 7.004525 0 

19.52432
* 

29.90743* 6.262687
* 

6.333152
* 

6.235641
* 

1 

0.326671 31.94698 6.341360 6.447058 6.300793 2 

TRAV  
- 879.9247 9.643371 12.36767 12.31858 0 

61.26101
* 

879.9247
* 

9.643371
* 

9.715497
* 

9.617326
* 

1 

0.821563 920.5531 9.7006.5 9.808794 9.661537 2 

ENSG  
- 144741.6 14.73406 14.76929 14.72054 0 

82.20708
* 

4397.467
* 

11.25336
* 

11.32383
* 

11.22632
* 

1 

0.261992 4711.185 11.33498 11.44067 11.29441 2 

TRANSF  
- 487869.4 15.94804 15.98499 15.93563 0 

49.06461
* 

51469.01
* 

13.71100
* 

13.78491
* 

13.68617
* 

1 

0.010246 56175.38 13.80986 13.92072 13.77262 2 

PIB  
93.75065 269.9489 8.463673 8.532582 8.435805 0 

93.75065
* 

269.9489
* 

8.463673
* 

8.532582
* 

8.435805
* 

1 

0.344567 287.4079 8.539549 8.642912 8.497747 2 

CHOM  
- 68.64009 7.080650 7.115104 7.066716 0 

57.23248
* 

6.830376
* 

4.786820
* 

4.855729
* 

4.758952
* 

1 

2.222666 6.701913 4.781040 4.884403 4.739238 2 

INF  
- 88.92991 7.339622 7.374076 7.325688 0 

33.21103
* 

24.07672
* 

6.046686
* 

6.115595
* 

6.018818
* 

1 

0.224979 25.76752 6.127762 6.231124 6.085959 2 

 .Eviews 10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر
 .(%02)تشير إلى العدد األمثل لفترات اإلبطاء الذي يختاره كل معيار، هذه المعايير عند مستوى معنوية  *
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العام االجتماعي على الناتج المحلي الخام باستخدام منهجية  اإلنفاقوقياس أثر اختبار  :الثالث المطلب
ARDL ك ر لتكامل المشتل 
وذلك باستخدام منهجية  ،اإلمجايلالناتج احمللي العام االجتماعي على  اإلنفاقوقياس أثر  اختباريتم س
ARDL ،منوذج، وتقدير معلمات وذلك من خالل اختبار التكامل املشرتك  ARDLاألجلني الطويل وقصري  يف

 .األجل
هناك تكامل مشرتك بني يكون : (Bound-Test) اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود -أوالا 

شرتك بني التكامل امل قيملاحملسوبة أكرب من احلد األعلى  Fمتغريات الدراسة وفقا ملنهج احلدود، إذا كانت قيمة 
، ةالبديل يةرفض الفرضه يتم فإنمتغريات الدراسة، أما إذا كانت القيمة احملسوبة أقل من احلد األدىن للقيم احلرجة، 

أي غياب العالقة التوازنية يف األجل الطويل، ويوجد تكامل مشرتك بني متغريات  يف املقابل، فرضية العدم قبولو 
 .الدراسة، وفقا ملنهج احلدود

ألن متغريات الدراسة عبارة عن مخسة متغريات مستقلة وثالث متغريات تابعة، فإن إجراء اختبار ونظرا 
يتم من خالل منوذج تصحيح اخلطأ لكل متغري من هذه  ،UCEM ـالتكامل املشرتك بني هذه املتغريات طبقا ل

 :كما يلي  ايلاإلمجاملتغريات على اعتباره متغري تابع، وعليه يكون منوذج دالة الناتج احمللي 
PIB=f(SANT, LOGM , TRAV, ENSG , TRANSF) 

يف النموذج األول اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات  ARDLيتضمن اختبار منوذج 
النموذج، وإذا تأكدنا من وجود هذه العالقة ننتقل بعدها إىل تقدير معلمات األجل الطويل، وكذا معلمات 

 Waldمن خالل اختبار  Fاملتغريات املستقلة يف األجل القصري، وألجل ذلك نقوم حبساب إحصائية 

(WaldTest)حيث يتم اختبار فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج ،: 
H0=β1= β2= β3= β4= β5 

 :مقابل الفرض البديل بوجود عالقة تكامل مشرتك يف األجل الطويل بني مستوى متغريات النموذج
H0≠β1≠ β2≠ β3≠ β4≠ β5 

 :يوضح نتائج االختبارالتايل واجلدول 
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 نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود(: 42-42)رقم جدول
القيمة المحسوبة 

 F-statisticالختبار
 الحد األدنى مستويات المعنوية

 
 النتيجة الحد األعلى

وجود عالقة تكامل  3 2.08 10% 5.258136
 3.38 2.39 %5 مشترك

2.5% 2.7 3.73 

1% 3.06 4.15 

 .Eviews10باالعتماد على نتائج  الباحثةمن إعداد : المصدر
احملسوبة كانت أكرب من قيمة احلد األعلى للحدود F خالل اجلدول السابق أن قيمة إحصائية  يتضح من
(bounds test)  اليت حددهاPesaran رفض  ميكنعام للدالة، مما يعين أنه  يف ظل عدم وجود حد ثابت واجتاه

 ،لتعليمعلى قطاع الصحة، ا اإلنفاقوكل من  اإلجماليالناتج المحلي بأن  ةالبديل يةالفرضفرضية العدم، وقبول 
هي متغريات متكاملة معا وتتحقق بينهم  االجتماعية، والتحويالت والضمان االجتماعي العمل والتشغيلالسكن، 

 .%10، %02، %00عالقة توازن يف األجل الطويل عند مستوى معنوية 

بعد التأكد من وجود عالقة توازنية طويلة  :ARDLالعالقة التوازنية في األجل الطويل لنموذج  تقدير -ثانياا 
 على قطاع الصحة، اإلنفاق)واملتغريات املفسرة ( PIB اإلمجايلمؤشر الناتج احمللي )األجل بني املتغري التابع 

، فيما يلي سيتم تقدير (التحويالت االجتماعيةو التشغيل والضمان االجتماعي، العمل و  السكن،التعليم، 
 .تنادا إىل فرتات اإلبطاء احملددةيف األجل الطويل اس ARDLمعلمات منوذج 

مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي ومؤشر  بينARDL  لنموذج تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل .1
 ةدراسالالنماذج مالئمة مع حجم العينة املستخدمة يف  أكثرARDL  منوذجيعترب : اإلجمالي الناتج المحلي

من فصل تأثريات األجل  كنمي ARDL منوذجكما أن . 3002-0110 مشاهدة ممتدة من عام 31 والبالغة
يد العالقة التكاملية للمتغري التابع تحدل من خالل هذا النموذج هناك إمكانيةالقصري عن األجل الطويل، إذ 

إىل حتديد تأثري كل من املتغريات املستقلة على املتغريات التابعة، وتعد معلماته املقدرة يف  باإلضافةواملستقل 
، (0112) األجل القصري والطويل أكثر اتساقا من تلك اليت حتصل عليها من الطرق األخرى مثل اجنل وجراجنر

كما  ARDLذج و منة وعليه تكتب معادل (.0110) وكذلك جوهانسن جسيليوس( 0111) وطريقة جوهانسن
  :يلي
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املعادلة العام االجتماعي من خالل  اإلنفاقومؤشرات اإلمجايل الناتج احمللي مادام هناك تكامل مشرتك بني 
األمثل هو الذي يعطي  ARDLمنوذج فان  اإلطارويف هذا  ،PIB=f (sant, logm , trav, esng ,transf): التالية

 :تايلال شكلال يوضحهكما ARDL(2 ,2 ,2 ,2,2,1)وهو منوذج ( AIC)أدين قيمة ملعيار 
 للنموذج األولالنموذج المالئم لتقدير عالقة التوازن طويلة األجل (: 42-42)رقم شكل
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

  Eviews10  من خمرجات برنامج: المصدر

قياس العالقة طويلة األمد بني  يتمفيما يلي س: في األجل الطويل ARDLتقدير معلمات نموذج  .3
وتتضمن هذه  ،ARDLيف إطار منوذج  اإلمجايلمؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي ومؤشر الناتج احمللي 

اجلدول ج، كما هو موضح يف هلذا النموذ  املعلمات يف األجل الطويل املرحلة احلصول على مقدرات
، واحملددة بفرتة (Schwarz Bayesian Criterion)وفق معيار  ؤعلى فرتات التباط مت االعتماد ، وقدالتايل

 :نتائج التقدير  يوضحلتايلواحدة، واجلدول ا
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نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (: 42-42)رقم  جدول
ARDL(2 ,2 ,2,2,2,1) 

 Prob االحتمال المعلمات المقدرة المتغيرات
D(Sant) 0.421662 0.0000 

 D(Logm) 0.823244 0.0000 

D(Trav) -0.148717 0.0002 

D(Ensg) 0.141025 0.0001 

   D(Transf) -1.258649 0.0000 

R
2 

0.999911 

DW 2.140676 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

 :ه ميكن استنتاج املعادلة اآلتيةاجلدول أعالمن 
-0.1487*TRAV+0.1410*ENSG-PIB=0.4217*SANT+0.8232*LOGM

1.2586*TRANSF+27.4395 

الحظ أن املرونات املقدرة كلها معنوية، ما يدل على القدرة التفسريية حملددات يمن خالل اجلدول السابق 
الناتج المحلي االجمالي من التغريات يف  %11حيث أن  ،3002-0110اإلنفاق العام االجتماعي خالل الفرتة 

 العمل السكن،، (التعليم العايلو  والثانوي االبتدائي)نفاق على قطاع الصحة، التعليم اإل يف بالتغري اميكن تفسريه
النموذج، كما وهي نسبة مرتفعة تدل على جودة توفيق . التحويالت االجتماعيةوالتشغيل والضمان االجتماعي و 

 .أن نتائج هذا النموذج تتوافق إىل حد ما مع النظرية االقتصادية والتوقعات القبلية
 الناتج إىل ارتفاع حجم  %00 ـالتعليم بو  قطاع الصحة، السكن تؤدي زيادة اإلنفاق على كل من

، %01.00 ،%13.23، %13.02ـب يقدر إيجابي أثر، وبالتايل وجود (النمو االقتصادي) اإلجماليالمحلي 

 .على الرتتيب
 التشغيل والضمان االجتماعي، التحويالت االجتماعية، العمل و  بينما زيادة اإلنفاق على كل من قطاع

يف املدى وبالتايل وجود أثر سليب  يف اجلزائر الناتج المحلي اإلجماليحجم  اخنفاضإىل  يؤدي %00 ـب
 .على الرتتيب 125.86%، %01.12ـالطويل ب

يف اجلزائر هو  اإلجماليالناتج المحلي احملدد األول لتغري حجم  فإنوبالنظر إىل مرونة املتغريات املفسرة، 
، فاإلنفاق على قطاع (0.13)اإلنفاق على قطاع السكن ، مث (0.32)التحويالت االجتماعية اإلنفاق على 

، وأخريا (0.011)جتماعي والضمان االالتشغيل العمل و ، وبعد ذلك يأيت اإلنفاق على قطاع (0.12) الصحة
 .(0.010) اإلنفاق على قطاع التعليم
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هي  ARDLاخلطوة األخرية يف حتليل : UECM-ARDL مقيدالغير تصحيح الخطأ  ذجو تقدير نم -ثالثاا 
واإلنفاق االجتماعي على القطاعات  اإلمجايلتقدير منوذج تصحيح اخلطأ الذي ميثل العالقة بني الناتج احمللي 

-ECMمنوذج تقدير  ا يلي نتائجموفي ،ARDL(2 ,2 ,2 ,2,2 ,1)اخلمسة حمل الدراسة من خالل النموذج األول 

ARDL: 
 UECM-ARDLنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير:(42-42)رقم  جدول

 Probاالحتمال  المعلمات المقدرة المتغيرات 
D(PIB) -0.524173 0.0660 

D(Sant) 0.408687 0.0144 

 D(Logm) 0.721879 0.0278 

D(Trav(-1)) 0.292179 0.0095 

D(Ensg) 0.265691 0.0000 

   D(transf(-1)) 0.092239 0.0016 

CointEq(-1) -0.120020 0.0002 

R
2 

0.9980 

DW 2.4146 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

ويأخذ  ةمعنويخالل اجلدول السابق أن سرعة تعديل النموذج حنو التوازن أو حد تصحيح اخلطأ  يتضح من
حيث يتم تعديل االختالل يف ( 0.120020-)اإلشارة السالبة كما هو متوقع، فضال عن ارتفاع قيمته، إذ بلغت 

تقيس املعلمة سرعة العودة إىل وضع )األجل القصري، وهذا يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل 
، وأن كل حمددات اإلنفاق العام االجتماعي هلا أثر معنوي يف األجل القصري، ويف (التوازن يف األجل الطويل

وحمددات  اإلمجايلجل الطويل هي اليت يعتمد عليها يف دراسة العالقة بني الناتج احمللي حقيقة األمر العالقة يف األ
اإلنفاق العام االجتماعي، إلثبات فرضيات البحث ألن العالقة قصرية األجل قد تنحرف أو تتذبذب فاملهم هو 

 .العودة إىل التوازن أي العالقة يف األجل الطويل
 :يتضح أنحيح اخلطأ يف األجل القصري، من خالل نتائج تقدير منوذج تص

أي أن . ومعنوي اإلمجايلعلى الناتج احمللي  تأثير إيجابي على قطاع الصحة يف اجلزائر لديه اإلنفاق -
 .%10.19 ـب اإلمجايليؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %00 ـزيادة اإلنفاق على قطاع الصحة ب

أي أن  .اإلمجايل ومعنويعلى الناتج احمللي  تأثير إيجابيعلى قطاع السكن يف اجلزائر لديه  اإلنفاق -
 .%23.01 ـب اإلمجايليؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %00 ـعلى قطاع السكن ب اإلنفاقزيادة 
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تأثير يف اجلزائر لديه التشغيل والضمان االجتماعي املبطئ بفرتة واحدة العمل و  على قطاع اإلنفاق -
العمل والتشغيل والضمان اإلنفاق على قطاع أي أن زيادة  .ومعنوي اإلمجايلعلى الناتج احمللي  إيجابي

 .%31.30ـب اإلمجايليؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %00 ـاالجتماعي ب

أي أن زيادة . ومعنوي اإلمجايلعلى الناتج احمللي  تأثير إيجابييف اجلزائر لديه  على قطاع التعليم اإلنفاق -
 .%39.92ـب اإلمجايليؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %00 ـعلى قطاع التعليم ب اإلنفاق

على الناتج احمللي  تأثير إيجابيالتحويالت االجتماعية مبطئة بفرتة واحدة يف اجلزائر لديه على  اإلنفاق -
 اإلمجايليؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %00 ـبالتحويالت االجتماعية على  اإلنفاقأي أن زيادة  .ومعنوي اإلمجايل

 .%01.33ـب

 ARDLالعام االجتماعي على مؤشر البطالة باستخدام منهجية  اإلنفاقوقياس أثر اختبار : لرابعالمطلب ا
 ك ر لتكامل المشتل

 ،ARDLالعام االجتماعي على مؤشر البطالة وذلك باستخدام منهجية  اإلنفاقأثر  اختبار وقياسيتم س

 .يف األجلني الطويل وقصري األجل ARDLمنوذج ، وتقدير معلمات وذلك من خالل اختبار التكامل املشرتك
العالقة التوازنية يف األجل الختبار  :(Bound Test) اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود -أوالا 

. وفقا ملنهج احلدود العام االجتماعي ومؤشر البطالة اإلنفاقمؤشرات تكامل مشرتك بني بالتايل وجود الطويل، و 
يتم من خالل منوذج تصحيح اخلطأ  UECM ـوعليه فإن إجراء اختبار التكامل املشرتك بني هذه املتغريات طبقا ل

 : يه يكون منوذج دالة مؤشر البطالة كما يليلكل متغري من هذه املتغريات على اعتباره متغري تابع، وعل
Chom =f(sant, logm , trav, esng , Transf) 

يف النموذج الثاين اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات  ARDLيتضمن اختبار منوذج 
بعدها إىل تقدير معلمات األجل الطويل، وكذا  يأيت االنتقالمن وجود هذه العالقة  مت التأكدوإذا النموذج، 

 Waldمن خالل اختبار  Fمعلمات املتغريات املستقلة يف األجل القصري، وألجل ذلك نقوم حبساب إحصائية 
(Wald Test)، يوضح نتائج االختبار تايلواجلدول ال: 
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 الحدودنتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج (: 48-42)رقم جدول
 احلد األدىن مستويات املعنوية F-statisticالقيمة احملسوبة الختبار

 
 النتيجة احلد األعلى

وجود عالقة تكامل  3 2.08 10% 4.322434
 3.38 2.39 %5 مشترك

2.5% 2.7 3.73 

1% 3.06 4.15 

 Eviews10 من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج: المصدر
أكرب من قيمة احلد األعلى للحدود  احملسوبة كانتF ل اجلدول السابق أن قيمة إحصائية خال من الحظي

(bounds test)  اليت حددهاPesaran رفض يعين أنه ميكنعام للدالة، مما  يف ظل عدم وجود حد ثابت واجتاه 
العمل وكل من اإلنفاق على قطاع الصحة، السكن، مؤشر البطالة بأن  الفرض البديلفرضية العدم، وقبول 

هي متغريات متكاملة معا وتتحقق بينهم عالقة  االجتماعيةالتشغيل والضمان االجتماعي، التعليم، والتحويالت و 
 .%10، %02، %00توازن يف األجل الطويل عند مستوى معنوية 

بعد التأكد من وجود عالقة توازنية طويلة  :ARDLالعالقة التوازنية في األجل الطويل لنموذج  تقدير -ثانياا 
لى قطاع الصحة، قطاع السكن، ع اإلنفاق)واملتغريات املفسرة ( Chom مؤشر البطالة)األجل بني املتغري التابع 

، فيما يلي (على التحويالت االجتماعية واإلنفاق التشغيل والضمان االجتماعي، قطاع التعليم،العمل و  قطاع
 .يف األجل الطويل استنادا إىل فرتات اإلبطاء احملددة ARDLسيتم تقدير معلمات منوذج 

العام االجتماعي ومؤشر  اإلنفاقمثل لتقدير العالقة التوازنية بين مؤشرات األARDL  تحديد نموذج.1
 :- كما يليARDLذج و من ةتكتب معادل: البطالة

                                   

  

   

  

   

  

   
        

                                     
  

   

  

   

  

   
       

                                                

: التالية الدالة ومؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي من خالل مؤشر البطالةتكامل مشرتك بني مادام هناك 
Chom=f(sant, logm , trav, esng ,transf)،  فان منوذج  اإلطارويف هذاARDL  األمثل هو الذي يعطي

 :لتايلا شكلال ضحهيو كما ARDL(2,1,0,0,1,1)منوذج وهو  (AIC) أدين قيمة ملعيار
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 النموذج المالئم لتقدير عالقة التوازن طويلة األجل(: 42-42)رقم شكل
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 Eviews10 من خمرجات برنامج: المصدر
العالقة طويلة األمد بني  قياس يتمسفيما يلي : في األجل الطويل ARDLج وذ تقدير معلمات نم .3

وتتضمن هذه املرحلة احلصول على  ،ARDLالعام االجتماعي ومؤشر البطالة يف إطار منوذج  اإلنفاقمؤشرات 
، وقد اعتمدنا على فرتات ، كما هو موضح يف اجلدول التايلللنموذج املعلمات يف األجل الطويل مقدرات

 يوضح لنا نتائج لتايل، واحملددة بفرتة واحدة واجلدول ا(Schwarz Bayesian Criterion)التباطئ وفق معيار 
 :التقدير

 ARDL(2,1,0,0,1,1)نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (: 42-42)رقم  جدول
 Probاالحتمال  المعلمات المقدرة المتغيرات

D(Sant) 0.305735 0.0002 

 D(Logm) 0.399062 0.0008 

D(Trav) -0.062808 0.0100 

D(Ensg) -0.073401 0.0007 

   D(Transf) -0.030192 0.0000 

R
2 

0.975918 

DW 2.594828 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر
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 :من اجلدول أعاله ميكن استنتاج املعادلة اآلتية
-0.0734*ENSG-0.0628*TRAV-CHOM=0.3057*SANT+0.3991*LOGM

0.0302*TRANSF+29.5964 

للنموذج الثاين املتعلق بأثر  ARDLتقدير منوذج  يوضح نتائجالذي  من خالل اجلدول السابقحظ الي
يف اجلزائر، إىل أن املرونات املقدرة كلها معنوية، حيث أن  بطالةالالعام االجتماعي على  اإلنفاقمؤشرات 

 من قطاع الصحة، السكن،ميكن تفسريه بالتغري يف اإلنفاق على كل  البطالة من التغريات يف مؤشر 12.21%
وهي . ، التحويالت االجتماعية(االبتدائي والثانوي، التعليم العايل)التشغيل والضمان االجتماعي، التعليم العمل و 

نسبة مرتفعة تدل على جودة توفيق النموذج، كما أن نتائج هذا النموذج تتوافق إىل حد ما مع النظرية االقتصادية 
 .والتوقعات القبلية
  يف  %00 ـلكل من اإلنفاق على قطاعي الصحة والسكن يف املدى الطويل، فالزيادة ب أثر إيجابييوجد

 .%21.10، %20.22: ـب البطالةزيادة حجم  ؤدي إىلت، اإلنفاق على قطاعي الصحة والسكن
   التشغيل والضمان االجتماعي، التعليم، العمل و  لإلنفاق على كل من قطاع سلبي أثروجود

العمل  يف اإلنفاق على قطاع %00 ـاالجتماعية، على البطالة يف اجلزائر، أي أن الزيادة بالتحويالت 
البطالة إىل اخنفاض يف مؤشر  ؤديت. التشغيل والضمان االجتماعي، التعليم، التحويالت االجتماعيةو 

أهنا قد هذه النتيجة إن كانت مقبولة إحصائيا، إال على الرتتيب،  %02.03، %02.21، %09.31بنسبة 
 .تأخذ بتحفظ من اجلانب االقتصادي

اخلطوة األخرية يف حتليل : UECM-ARDL في األجل القصير ARDL ذجو نمتقدير معلمات  -ثالثاا 
ARDL  واإلنفاق االجتماعي على  مؤشر البطالةهي تقدير منوذج تصحيح اخلطأ الذي ميثل العالقة بني

منوذج تقدير  يلي نتائج اموفي ،ARDL(2,1,0,0,1,1)الثاينالقطاعات اخلمسة حمل الدراسة من خالل النموذج 
UECM-ARDL: 
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 UECM-ARDLنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير(:14-42)رقم  جدول

 Probاالحتمال المعلمات المقدرة المتغيرات
D(Chom(-1)) -0.595808 0.0022 

D(Sant) 0.150662 0.0005 

 D(Sant(-1)) -0.031103 0.0193 

D(Ensg) -0.004506 0.0138 

D(Ensg(-1)) 0.052606 0.0003 

D(Transf) -0.007048 0.0048 

   D(Transf(-1)) 0.010757 0.0156 

CointEq(-1) -0.939135 0.0002 

R
2 

0.9980 

DW 2.4146 

  Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

خالل اجلدول السابق أن سرعة تعديل النموذج حنو التوازن أو حد تصحيح اخلطأ معنوي ويأخذ  يتضح من
حيث يتم تعديل االختالل يف  (0.939135-)اإلشارة السالبة كما هو متوقع، كم أن قيمته منخفضة، إذ بلغت 

األجل القصري، وهذا يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل، وأن كل حمددات اإلنفاق العام 
االجتماعي هلا أثر معنوي يف األجل القصري، من خالل نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصري، 

 :يتضح أن
 اإلنفاقأي أن زيادة . البطالة ومعنوي علىتأثير إيجابي   اجلزائر لديهعلى قطاع الصحة، يف اإلنفاق 

 .%02.09ـيؤدي إىل زيادة البطالة ب %0 ـعلى قطاع الصحة ب
 على البطالة ومعنوي ـ أي  تأثير إيجابييف اجلزائر لديه  املبطئ بفرتة واحدة على قطاع التعليم اإلنفاق

 .%02.39ـيؤدي إىل زيادة البطالة ب %00 ـعلى قطاع التعليم ب اإلنفاقأن زيادة 

 على البطالة  تأثير إيجابييف اجلزائر لديه  التحويالت االجتماعية مبطئة بفرتة واحدةعلى  اإلنفاق
 .%00.02ـيؤدي إىل زيادة البطالة ب %00 ـبعلى التحويالت االجتماعية  اإلنفاقأي أن زيادة  .ومعنوي
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  منهجيةوقياس أثر اإلنفاق العام االجتماعي على مؤشر التضخم باستخدام اختبار : الخامس المطلب
ARDL للتكامل المشترك 
 ،ARDLوذلك باستخدام منهجية  التضخم،مؤشر أثر اإلنفاق العام االجتماعي على  اختبار وقياسيتم س

 .الطويل وقصري األجل يف األجلني  ARDLمنوذج، وتقدير معلمات وذلك من خالل اختبار التكامل املشرتك
العالقة التوازنية يف األجل الختبار : (Bound Test)اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود -أوالا 

. وفقا ملنهج احلدود العام االجتماعي ومؤشر التضخم اإلنفاقمؤشرات تكامل مشرتك بني بالتايل وجود الطويل، و 
يتم من خالل منوذج تصحيح اخلطأ  UECM ـاملشرتك بني هذه املتغريات طبقا لإجراء اختبار التكامل  يتموعليه س

 : لكل متغري من هذه املتغريات على اعتباره متغري تابع، وعليه يكون منوذج دالة مؤشر التضخم كما يلي
Inf=f(sant, logm , trav, esng , Transf) 

 باستخدام منهج الحدودنتائج اختبار التكامل المشترك : (11-42) رقم جدول
القيمة المحسوبة 

 F-statisticالختبار
 الحد األدنى مستويات المعنوية

 
 النتيجة الحد األعلى

وجود عالقة تكامل  3 2.08 10% 1.120913
 3.38 2.39 %5 مشترك

2.5% 2.7 3.73 

1% 3.06 4.15 

 Eviews10 نتائجباالعتماد على  الباحثةمن إعداد : المصدر
احملسوبة كانت أكرب من قيمة احلد األعلى للحدود  Fخالل اجلدول السابق أن قيمة إحصائية  حظ منالي

(bounds test) رفض فرضية العدم، وقبول  كنعام للدالة، مما يعين أنه مي يف ظل عدم وجود حد ثابت واجتاه
التشغيل والضمان العمل و  وكل من اإلنفاق على قطاع الصحة، السكن،مؤشر التضخم بأن الفرض البديل 

هي متغريات متكاملة معا وتتحقق بينهم عالقة توازن يف األجل  االجتماعيةاالجتماعي، التعليم، والتحويالت 
 .%10، %02، %00الطويل عند مستوى معنوية 

طويلة عالقة توازنية بعد التأكد من وجود  :ARDLالعالقة التوازنية في األجل الطويل لنموذج  تقدير -ثانياا 
قطاع  التعليم، على قطاع الصحة، اإلنفاق)واملتغريات املفسرة  ،(INF مؤشر التضخم)األجل بني املتغري التابع 

، فيما (التحويالت االجتماعيةباإلضافة إىل  التشغيل والضمان االجتماعي، قطاع التعليم،العمل و السكن، قطاع 
  .األجل الطويل استنادا إىل فرتات اإلبطاء احملددة يف ARDLيلي سيتم تقدير معلمات منوذج 
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العام االجتماعي ومؤشر  اإلنفاقمثل لتقدير العالقة التوازنية بين مؤشرات األ ARDLتحديد نموذج .1
 :- كما يلي ARDLذج و من ةتكتب معادل: التضخم

                                  

  

   

  

   

  

   
        

                                     
  

   

  

   

  

   
       

                                                

 التاليةاملعادلة العام االجتماعي من خالل  اإلنفاقومؤشرات  مؤشر البطالةمادام هناك تكامل مشرتك بني 
Inf=f(sant, logm , trav, esng , transf)،  فان منوذج  اإلطارويف هذاARDL هو الذي يعطي أدين  األمثل

 :تايلال شكلال يوضحهكما ARDL (2,1,0,0,0,2)وهو منوذج  (AIC)قيمة ملعيار 
 لتوازن طويلة األجلعالقة االنموذج المالئم لتقدير (: 48-42) رقم شكل
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 Eviews10 من خمرجات برنامج: المصدر
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العالقة طويلة األمد بني  قياس يتمسفيما يلي : في األجل الطويل ARDLج وذ تقدير معلمات نم2.
املرحلة احلصول وتتضمن هذه  ،ARDLمنوذج العام االجتماعي ومؤشر التضخم يف إطار  اإلنفاقمؤشرات 

على  حيث مت االعتماد، التايل، كما هو موضح يف اجلدول للنموذج املعلمات يف األجل الطويل على مقدرات
 :التقدير  يوضح نتائجالتايلددة بفرتة واحدة واجلدول ، واحملSBCوفق معيار  ؤالتباطفرتات 

 (2,1,0,0,0,2)نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (: 12-42)رقم  جدول

 Probاالحتمال  المعلمات المقدرة المتغيرات
D(Sant) -0.001012 0.2113 

 D(Logm) -0.999012 0.0010 

D(Trav) 0.000123 0.1220 

D(Ensg) 0.001130 0.2312 

   D(Transf) 0.922032 0.0209 

R
2 

0.906732 

DW 2.789393 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

 :من اجلدول أعاله ميكن استنتاج املعادلة اآلتية
5.1724-Transf0.6662*LOGM+0.0010*TRAV+0.0194*ENSG+0.6750*-0.0142*SANT-INF= 

املتعلق بأثر  لثالثا للنموذج ARDLمنوذج تقدير  يوضح نتائجالذي  من خالل اجلدول السابق الحظي
يف اجلزائر، أن املرونات املقدرة معنوية بالنسبة لإلنفاق على  تضخمالالعام االجتماعي على  اإلنفاقمؤشرات 

ميكن تفسريه  التضخممن التغريات يف مؤشر  %10.92قطاع السكن والتحويالت االجتماعية فقط، كما أن 
وهي نسبة مرتفعة تدل على جودة توفيق . التحويالت االجتماعيةقطاع السكن و  من بالتغري يف اإلنفاق على كل

 .النموذج، كما أن نتائج هذا النموذج تتوافق إىل حد ما مع النظرية االقتصادية والتوقعات القبلية
  على يف اإلنفاق %00ـلتحويالت االجتماعية يف املدى الطويل، فالزيادة بل أثر إيجابيوجود 

لإلنفاق على قطاع أثر سلبي و ، %92.2 ـب التضخميؤدي إىل زيادة حجم  التحويالت االجتماعية
يف  ،%66.61ب  التضخمحجم فيض ختيؤدي إىل على قطاع السكن يف اإلنفاق  %00ـفالزيادة ب السكن
ليس هلا ( العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، التعليم ،الصحة)نفاق على باقي القطاعات أن اإلحني 

يف اجلزائر، هذه النتيجة إن كانت مقبولة إحصائيا، إال أهنا قد تأخذ بتحفظ  التضخمأي تأثري على مؤشر 
 .االقتصاديمن اجلانب 

منوذج  تقديريتم يلي س فيما : UECM-ARDLالقصير في األجل ARDL ذجو تقدير معلمات نم -ثالثاا 
االجتماعي على القطاعات اخلمسة حمل  العام واإلنفاق مؤشر التضخمتصحيح اخلطأ الذي ميثل العالقة بني 

 :UECM-ARDLمنوذج تقدير  ا يلي نتائجموفي ،ARDL(2,1,0,0,0,2) لثاينالدراسة من خالل النموذج ا
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 UECM-ARDL نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير (:13-42)رقم  جدول

 Probاالحتمال  المعلمات المقدرة المتغيرات  
D(Sant) 0.013934 0.1867 

 D(Logm) 0.382848- 0.0012 

D(Logm(-1)) -0.337042 0.0032 

D(Transf) 1.093875 0.0002 

   D(Transf(-1)) 0.983057 0.0012 

CointEq(-1) -0.346007 0.0000 

R
2 

0.8217 

DW 2.6167 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

اجلدول السابق أن سرعة تعديل النموذج حنو التوازن أو حد تصحيح اخلطأ معنوي ويأخذ  يتضح من خالل
حيث يتم تعديل االختالل يف  (0.346007-)اإلشارة السالبة كما هو متوقع، فضال عن اخنفاض قيمته، إذ بلغت 

ات اإلنفاق العام حمددازنية يف املدى الطويل، وأن كل األجل القصري، وهذا يزيد من دقة وصحة العالقة التو 
التشغيل والضمان على قطاع الصحة، قطاع العمل و  اإلنفاقاالجتماعي هلا أثر معنوي يف األجل القصري ماعدا 

ي، ويف حقيقة األمر العالقة يف األجل الطويل هي اليت يعتمد عليها يف دراسة االجتماعي، والتعليم فلم يكن معنو 
العام االجتماعي، من خالل نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل  اإلنفاقالعالقة بني التضخم وحمددات 

 :فإنالقصري، 
 غري معنوي عند املستوى ألنه على التضخم، ال يؤثرعلى قطاع الصحة، يف اجلزائر  إلنفاقا. 
 ومعنوي ـ أي  التضخمعلى  سلبي تأثيرلديه املبطئ بفرتة واحدة على قطاع السكن يف اجلزائر  اإلنفاق

 .%22.22ـبالتضخم اخنفاض  يؤدي إىل  %00 ـعلى قطاع السكن ب اإلنفاقأن زيادة 
  التضخمعلى  تأثير إيجابييف اجلزائر لديه  التحويالت االجتماعية مبطئة بفرتة واحدةعلى  اإلنفاق 

 .%11.2ـب التضخميؤدي إىل زيادة  %00 ـبالتحويالت االجتماعية على  اإلنفاقأي أن زيادة  .ومعنوي
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 وتحليل دوال االستجابة المقدرة ARDLنماذج تقييم  :المبحث الثالث
، اإلمجايلالعام االجتماعي على كل من الناتج احمللي  اإلنفاقالختبار وقياس أثر  ةالنماذج الثالثبعد تقدير 

من خالل  يتمساألجلني القصري والطويل،  يف ARDLمناذج مؤشر البطالة، ومؤشر التضخم، وتقدير معلمات 
 .، إحصائيا وقياسيااقتصاديااملقدرة  تقييم النماذجهذا املبحث 

 تقييم النماذج المقدرة إقتصاديا: المطلب األول
وهذا راجع الرتفاع : اإلجماليالعام على قطاع الصحة على الناتج المحلي  لإلنفاقوجود أثر إيجابي -

خمصصات القطاع ضمن الربامج التنموية وتفسري دور الدولة يف تنمية النشاطات االجتماعية بصفة عامة 
احملرك األساسي للنمو إلنفاق على الصحة جزء من اإلنفاق العام للدولة فهو اوالصحية بصفة خاصة ف

وهو ما يتوافق مع النظرية  االقتصادي وهذا من خالل تأثريه يف زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين،
العام يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي من خالل املضاعف الكينزي   اإلنفاقالكينزية اليت ترى أن  االقتصادية
التوزيع و  اإلنفاقالكفاءة يف ة و فيه جودة اخلدمات الصحية املقدمعلى الصحة أصبح يراعي  اإلنفاقكما أن 

 التحديات غري أن باجلودة نفسهاالدولة لتصبح يف متناول اجلميع و على مستوى العادل للخدمات الصحية 
اليت تواجه اجلزائر من شأهنا التأثري على اجنازاهتا حيث سيشهد اإلنفاق على الصحة ارتفاعا يف السنوات املقبلة 

  .وبالتايل الوقوع يف إشكالية تنامي اإلنفاق الصحي يف اجلزائر واملتزايدة االحتياجات املتغريةبسبب 
وهو ما يؤكد صحة عدم فعالية السياسة  :البطالةوجود أثر سلبي لإلنفاق العام على قطاع الصحة على  -

، فزيادة الطلب على اخلدمة الصحية من خالل السياسة التوسعية  توسعية يف حتقيق األهداف املرجوةاملالية ال
مل يقابله زيادة يف اإلنتاج حيث أن امتصاص وتغيري يف اخلريطة املرضية و  غرايفو الدميزيادة النمو  كان بسبب

تصاديني أن  أكد االقو  ،ما يشكل تضخم مستوردوهو ( واردات)اخلارجي هذا الطلب مت على حساب القطاع 
مان استمرارية التجريبية تشري إىل أن دور احلكومة جيب أن يكون عند حد معني لضكل الدالئل النظرية و 

دائمة، فضخامة اإلنفاق على قطاع الصحة ميكن أن يؤثر جديدة منتجة و  إجياد فرص عملالنمو االقتصادي و 
  .على خلق مناصب الشغلدى الطويل على النمو االقتصادي و سلبا يف امل

على الناتج ( التعليم العاليو االبتدائي، الثانوي )العام على قطاع التعليم  لإلنفاقوجود أثر إيجابي  -
كبرية لقطاع التعليم باعتباره مصدرا هاما يف تراكم رأس املال مبالغ هامة و ختصص احلكومة : المحلي اإلجمالي

البشري الذي يعترب من حمركات النمو االقتصادي، واجلزائر من الدول اليت اهتمت برأس املال البشري من 
دائي، االبت التعليم) مستوياتهعلى التعليم بكافة  اإلنفاقميزانيات معتربة لتحسني الغ و خالل ختصيص مب
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حتسني لبة املسجلني يف مراحل التعليم و العام يعمل على زيادة الط اإلنفاقفزيادة  (التعليم العايلالثانوي، و 
احملافظة على معدل و  اإلمجايلزيادة الناتج احمللي العامل و  إنتاجيةزيادة كفاءة القوى العاملة و   ززعيمما  نوعيتهم

ما تؤكده النظرية االقتصادية على وجود عالقة طردية بني التعليم و االقتصادي دائم يف األجل الطويل وهو من
 .والنمو االقتصادي، أي أن زيادة التعليم سيؤدي إىل زيادة معدالت النمو

: على البطالة( التعليم العاليو االبتدائي، الثانوي )العام على قطاع التعليم  لإلنفاقوجود أثر سلبي  -
فهو يعترب قطاع اسرتاتيجيا بالنظر  اجلزائرية مكانة اسرتاتيجية بالغة األمهية يف عمل احلكومة التعليمقطاع ل

تعليم خاصة املتكفل به وكذلك ثقل موظفيه وكثافة شبكته فقد ساهم قطاع ال واجلامعي ألمهية التعداد املدرسي
يف  %00، فزيادة كل كبريالبطالة بشيف ختفيض معدالت ( االبتدائي، الثانوي التعليم) الوطنيةقطاع الرتبية 

هو ما أكدته نظرية رأس و  %02.21ؤدي إىل ختفيض بطالة بنسبة بكافة مستوياته يعلى قطاع التعليم  اإلنفاق
ا قادرون أكثر تعلم األفراداملال البشري أن التعليم يضفي املهارات اليت تعمل على زيادة إنتاجية الفرد حيث أن 

حسب هذه فرص عمل أفضل، وبالتايل و أعلى و الذي يرتجم بشكل طبيعي إىل أجور و على توليد إنتاج أعلى 
  .األرباح املستقبلية حتسيني احلصول على فرص العمل و النظرية فالتعليم يلعب دورا مباشرا يف

على الناتج المحلي  الضمان االجتماعيلإلنفاق العام على قطاع العمل والتشغيل و  وجود أثر سلبي -
البرتولية هذه  اإلراداتراجع إىل أن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ريعي العتماده بصورة كبرية على  :اإلجمالي

فقات اليت توجه بشكل  أن هذه اإلرادات توجه لتغطية الن التساعد على تغطية نفقات الدولة، إ األخرية اليت
رات ختلق قيمة مضافة عكس االستثماال تجة اليت ال ختلق منو اقتصادي و كبري حنو االستثمارات الغري املن

كما أن االستثمارات العمومية ال تؤثر مباشرة على النمو االقتصادي خاصة إذا وجهت إىل قطاعات ،املنتجة
 .ال تساهم يف توظيف نسبة كبرية من األيدي العاملة المتصاص البطالةو  غري منتجة

من  :على البطالة الضمان االجتماعيو  العام على قطاع العمل والتشغيل لإلنفاقوجود أثر سلبي  -
وهذا من  لكن يف فرتة قصرية اجلزائرية أثر على البطالة االتفاقية سياسةللخالل عرض واقع التشغيل تبني أن 

جمموعة من اإلجراءات والتدابري ضمن أطر مؤسساتية ختضع ألحكام تشريعية بإنشاء جمموعة من  إتباعخالل 
األجهزة اخلاصة بعمليات التشغيل املسرية من قبل وكاالت التنمية االجتماعية أو الصندوق الوطين للتأمني أو 

الربامج على سياسة التشغيل  ، غري أن تأثري هذهأجهزة دعم الشباب واليت تساهم يف ختفيض معدالت البطالة
ال تتالئم مع متطلبات و حمدود باملقارنة مع املخصصات املالية املعتمدة فأغلبية املناصب املستحدثة ظرفية 

  .السوق
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يرجع ذلك إىل : اإلجماليقطاع السكن على الناتج المحلي  العام على لإلنفاقوجود أثر إيجابي  -
اإلنفاق على قطاع السكن فأمهية للقطاع السكن  إعطاءاجلهود التنموية اليت تبذهلا الدولة من خالل 

يهدف إىل زيادة الطلب الفعال يف السوق، ومن مث بعث التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد وباإلضافة 
اجلزائر و  ،بشكل عادل بني املواطننيإىل ذلك فإن دعم السكن يشكل إحدى صور إعادة توزيع الثروة 

 السكن أزمة على القضاء حتقيق حنو اهلادفة سياستها السكنية إطار يف نوعية قفزة حتقيقاستطاعت 
 سكن مليون اجناز التوايل على يشمالن خمططني ديجتس حنو وهذا اجلزائري املواطن معيشة ظروف وحتسني

الثاين، وذلك من خالل ختصيص مبالغ مالية معتربة  للخماسي سكنية وحدة ومليوين األول للخماسي
وتشري بعض الدراسات أن كل دوالر يستثمر يف هذا القطاع يسمح بإنتاج دوالرين يف  للقطاع السكن،

 .القطاعات االقتصادية األخرى
 العوامل الرئيسية يف االستقرار االقتصادي فإن االهتمام به سيؤدي حتما إىل حدأيعترب قطاع السكن و  

هكذا تصبح . الزيادة يف الطلب على السكن وهذا بدوره سيشجع املقاولني على بناء السكنات جديدة
مبا يف ذلك . كل سكن ينجز سيجر ورائه عدة نشاطات أخرى  نألالدورة االقتصادية يف تفاعل مستمر 

حتريك العمالة وحتريك املصانع اليت تصنع املواد األولية واملواد املصنعة مما يساهم بشكل كبري يف حل أزمة 
البطالة، كما أن اقتطاع األفراد جزء من مداخليهم رغبة منهم يف احلصول على سكن يف املستقبل، هذا 

 .وتوفري السيولة لتمويل املشاريع املطلوبة. ر لدى البنوكيزيد االدخا
 زيادة إىل بوضوحتشري هذه األرقام : قطاع السكن على البطالة وجود أثر ايجابي لإلنفاق العام على -

هذا يف ظل امتناع الكثري من ومل حتقق املطلوب و  لني يف القطاع، لكنها غري كافيةالسنوية املعتربة لعدد العام
ادية والبشرية والتقنية امل اإلمكانياتبسبب حمدودية  شاركة يف اجناز املشاريع السكنيةاملؤسسات اجلزائرية امل

احمللية فبهدف اجناز املشاريع  العمالة باإلضافة إىل االمتيازات اليت تقدم للعمالة األجنبية على حساب
 اد اليد العاملة األجنبية اليت أصبحت تزاحمالكربى للمشاريع السكنية باجلزائر جلأت السلطات إىل استري 

جنسية حبيث تأيت  032ألف عامل من  010العمالة احمللية وقد قدر عدد العمال األجانب املصرح هبم 
 . ألف عامل ينشط أغلبهم يف قطاع السكن 10ـالعمالة الصينية يف املرتبة األوىل بتعداد يقدر ب

: وأثر إيجابي على التضخم اإلجماليوجود أثر سلبي للتحويالت االجتماعية على الناتج المحلي  -
من التحويالت تؤدي  %00فزيادة  اإلمجايلج احمللي على وجود استجابة عكسية على الناتوهو يدل 

التحويالت ذلك لكون أغلب والعكس و  %032.19 ـبالضرورة إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل ب
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م الكهرباء دعم معاشات التقاعد وهي قطاعات االجتماعية تتمثل يف دعم الصحة، دعم اجملاهدين، دع
ال تكون هلا آثار على االقتصاد بصورة عامة وعلى ، بالتايل الدعم املوجه هلا بدون فائدة اقتصاديةغري منتجة و 

 .النمو االقتصادي بصورة خاصة
تتطابق مع  اسة معممة يستفيد منها األغنياء بقدر أكرب من الفقراء فهي الفسياسة الدعم يف اجلزائر سي

مبدأ حتقيق العدالة االجتماعية فعدم إتباع سياسة الدعم املستهدف جعل منها سياسة مكلفة للدولة 
 تستنزف موارد امليزانية العامة، وتبقى هذه التحويالت االجتماعية غري كافية يف ظل ارتفاع األسعار

تؤدي  من التحويالت االجتماعية %00زيادة نإففاض القدرة الشرائية للمواطنني وحسب هذا النموذج واخن
الدخول خاصة أصحاب الدخل الثابت  كلآت، فتدهور أحوال املعيشة و  %92.20ىل زيادة التضخم ب إ

 .وحيدث نتيجة ذلك ارتفاع مستويات األسعار بشكل كبري مما يقلل من القيمة الشرائية للنقود
ستحقيه فعال وعليه ميكن القول أن املعلمة السالبة تدعو إىل ترشيد التحويالت االجتماعية أو ختصيصه مل

 .كل أسرة بالتدقيق  إمكانياتاقة وطنية حتدد فيها وذلك برقمنة التحويالت االجتماعية عن طريق بط
هو أكرب عقبة تنتظر سياسة  فرتشيد التحويالت االجتماعية خلدمة هدفها العام وهو توجيه الدعم ملستحقيه

 الدعم يف اجلزائر
 تقييم النماذج المقدرة إحصائيا: المطلب الثاني

 بالنسبة للمتغريات التابعة الثالث ARDLمن خالل هذا املطلب سنقوم بتقييم مقدرات معلمات مناذج 
 .شر البطالة، ومؤشر التضخم، يف األجلني القصري والطويلؤ ، ماإلمجايلمؤشر الناتج احمللي 

 :لقصيروا طويلول في األجلين التقييم مقدرات معلمات النموذج األ -أوالا 
فق إىل حد كبري من حيث اأهنا تتو  )01-01(لقصري يف اجلدول رقم ايتضح من تقديرات معلمات منوذج األجل 

ن تباينت قيم املعلمات بنسب متفاوتة، كما أن إ، و مع نتائج مقدرات األجل الطويل واإلشاراتمستوى املعنوية 
القصري إىل األجل الطويل، وهو ما  يعرب عن سرعة التكييف من األجل Coint Eq (-1)معامل تصحيح اخلطأ 

يستلزم أن يكون سالبا ومعنويا حىت يقدم دليال على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات، ومن خالل نتائج 
معنوية وتأخذ قيمة سالبة، أي أن االحنرافات يف  ECM، تظهر قيمة معامل تصحيح اخلطأ (40-40) اجلدول رقم

األجل القصري يتم تصحيحها يف األجل الطويل لوضع التوازن، إذ كانت معلمة تصحيح اخلطأ تأخذ اإلشارة 
 طويلا يعين أن االختالل يف التوازن ، مم%00السالبة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

، كما أظهرت تقديرات معلمات األجل القصري أن كل املعلمات املقدرة  %012ل األجل يصحح بسرعة تعدي
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تقديرات معلمات منوذج األجل الطويل تقيس األثر الكلي أي األثر املباشر وغري املباشر  علما أنكانت معنوية، 
، يف حني أن (عتمدم)يف كل متغري داخلي ( خارجية كانت أو داخلية مرتدة زمنيا)للتغري يف املتغريات املستقلة 

يف التغري املعتمد ( داخليا أو خارجيا)تقديرات معلمات األجل القصري تقيس األثر املباشر فقط للمتغري املستقل 
التايل ول ملعتمد، واجلدايهم واضع السياسة هو األثر الكلي لتغريات املتغريات التوضيحية يف املتغري  ، وما(داخلي)
مؤشر الناتج احمللي )ودرجة تأثريمها يف املتغري التابع  قصري والطويل،منوذج األجل الوضح النسبة بني معلمات ي

 :(اإلمجايل
 ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج (: 12-42) رقم جدول

مقدرات معلمات األثر قصير  مقدرات معلمات األثر طويل األجل المتغيرات
 األجل

قصير األجل إلى األثر  نسبة األثر
 %طويل األجل

SANT 0.421662 -0.524173 124- 

LOGM 0.823244 0.408687 49 

TRAV -0.148717 0.721879 485- 

ENSG 0.141025 0.292179 207 

TRANSF  -1.258649 0.265691 21- 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

يف األجل  اإلجمالي الناتج المحليعلى التعليم على  اإلنفاقمن خالل اجلدول أعاله أن تأثري يتضح 
الناتج على قطاع السكن على  اإلنفاق، أعلى من تأثري (األجل الطويل)من األثر الكلي  %302القصري والبالغ 

من األثر الكلي  %-30على التحويالت االجتماعية نسبة  اإلنفاق، يف حني بلغ %11والبالغ  جمالياإل محليال
على قطاع  اإلنفاقاملعلمة يف األجل القصري عنها يف األجل الطويل، وأن نسبة تأثري  إشارةوذلك بسبب اختالف 

من التأثري الكلي، يف حني بلغت نسبة تأثري  %031-والبالغ  اإلمجايلالصحة يف األجل القصري على الناتج احمللي 
 .من التأثري الكلي %112-التشغيل والضمان االجتماعي نسبة العمل و  على قطاع اإلنفاق

 :في األجلين القصير والطويل لثانيتقييم مقدرات معلمات النموذج ا -ثانياا 
فق إىل حد كبري من حيث ا، أهنا تتو (02-01)رقم لقصري يف اجلدول ايتضح من تقديرات معلمات منوذج األجل 

مع نتائج مقدرات األجل الطويل، وإن تباينت قيم املعلمات بنسب متفاوتة، كما أن  واإلشاراتمستوى املعنوية 
يعرب عن سرعة التكييف من األجل القصري إىل األجل الطويل، وهو ما  Coint Eq (-1) معامل تصحيح اخلطأ

يال على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات، ومن خالل نتائج يستلزم أن يكون سالبا ومعنويا حىت يقدم دل
معنوية وتأخذ قيمة سالبة، أي أن االحنرافات يف  ECM، تظهر قيمة معامل تصحيح اخلطأ (02-01) اجلدول رقم

األجل القصري يتم تصحيحها يف األجل الطويل لوضع التوازن، إذ كانت معلمة تصحيح اخلطأ تأخذ اإلشارة 
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، مما يعين أن االختالل يف التوازن الطويل %00السالبة، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 
، كما أظهرت تقديرات معلمات األجل القصري أن كل املعلمات املقدرة كانت %29عديل األجل يصحح بسرعة ت

على قطاع السكن،  العمل والتشغيل والضمان االجتماعي واإلنفاق اإلنفاق على قطاعمعنوية، باستثناء معامل 
مؤشر )املتغري التابع  يوضح النسبة بني معلمات منوذج األجل القصري والطويل ودرجة تأثريمها يفالتايل واجلدول 

 (:البطالة
 ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج (: 12-42) رقم جدول

مقدرات معلمات األثر طويل  المتغيرات
 األجل

مقدرات معلمات األثر 
 قصير األجل

نسبة األثر قصير األجل إلى 
 %األثر طويل األجل

SANT 0.305735 -0.595808 194- 

LOGM 0.399062 0.150662 37 

TRAV -0.062808 -0.031103 47- 

ENSG -0.073401 0.292179 398- 

TRANSF -0.030192 0.052606 174- 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  %22 يف األجل القصري والبالغ البطالةالسكن على  إنفاقمن خالل اجلدول أعاله أن تأثري يتضح 
 البطالةالتشغيل والضمان االجتماعي على العمل و لقطاع  اإلنفاق، أعلى من تأثري (األجل الطويل)األثر الكلي 

من األثر الكلي وذلك بسبب   %021-على التحويالت االجتماعية نسبة  اإلنفاق، يف حني بلغ %12-والبالغ 
لقطاع الصحة يف األجل  اإلنفاقاملعلمة يف األجل القصري عنها يف األجل الطويل، وأن نسبة تأثري  إشارةاختالف 

–لقطاع التعليم نسبة  اإلنفاقمن التأثري الكلي، يف حني بلغت نسبة التأثري  %011-والبالغ البطالة القصري على 

 .من التأثري الكلي 211% 
 :في األجلين القصير والطويل ثالثالتقييم مقدرات معلمات النموذج  -ثالثاا 

فق إىل حد كبري من حيث ا، أهنا تتو (04-16)رقم لقصري يف اجلدول ايتضح من تقديرات معلمات منوذج األجل 
مع نتائج مقدرات األجل الطويل، وإن تباينت قيم املعلمات بنسب متفاوتة، كما أن  واإلشاراتمستوى املعنوية 

يعرب عن سرعة التكييف من األجل القصري إىل األجل الطويل، وهو ما   Coint Eq (1-)معامل تصحيح اخلطأ 
يستلزم أن يكون سالبا ومعنويا حىت يقدم دليال على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات، ومن خالل نتائج 

االحنرافات يف معنوية وتأخذ قيمة سالبة، أي أن  ECM، تظهر قيمة معامل تصحيح اخلطأ (09-01) اجلدول رقم
إلشارة اخذ أاألجل القصري يتم تصحيحها يف األجل الطويل لوضع التوازن، إذ كانت معلمة تصحيح اخلطأ ت

 طويلا يعين أن االختالل يف التوازن ، مم%00السالبة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 
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، كما أظهرت تقديرات معلمات األجل القصري أن كل املعلمات املقدرة كانت %12األجل يصحح بسرعة تعديل 
على قطاع السكن،  واإلنفاقالتشغيل والضمان االجتماعي العمل و  على قطاع اإلنفاقمعنوية، باستثناء معامل 

مؤشر )التابع  ودرجة تأثريمها يف املتغريقصري والطويل وضح النسبة بني معلمات منوذج األجل ال يالتايلول واجلد
 :(التضخم

 ARDLنسبة األثر قصير األجل إلى األثر طويل األجل في مقدرات نموذج  (:12-42) رقم جدول
مقدرات معلمات األثر طويل  المتغيرات

 األجل
مقدرات معلمات األثر 

 قصير األجل
نسبة األثر قصير األجل إلى 

  %األثر طويل األجل
SANT -0.001012 0.013934 98- 

LOGM -0.999012 0.333742- 50 

TRAV 0.000123 -0.015178 15- 

ENSG 0.001130 0.003207 16 

Transf 0.922032 0.983057 145 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

من خالل اجلدول أعاله أن تأثري إنفاق التحويالت االجتماعية على التضخم يف األجل القصري يتضح 
، %20قطاع السكن على التضخم والبالغ  إنفاق، أعلى من تأثري (األجل الطويل)من األثر الكلي  %012والبالغ 

على قطاع التشغيل  اإلنفاقمن األثر الكلي، وأن نسبة تأثري  %09على قطاع التعليم نسبة  اإلنفاقيف حني بلغ 
من التأثري الكلي، يف حني بلغت نسبة التأثري  %02-يف األجل القصري على التضخم والبالغ  االجتماعيوالضمان 

 .من التأثري الكلي %11-على قطاع الصحة نسبة  اإلنفاق
 تقييم النماذج المقدرة قياسيا: المطلب الثالث

بعد التأكد من وجود عالقة وحدة التكامل املشرتك بني املتغريات يتم قياس : االختبارات التشخيصية -أوالا 
وتتضمن هذه املرحلة احلصول على مقدرات املعلمات يف األجل  ،ARDLالعالقة طويلة األجل يف إطار منوذج 

بالنسبة للنموذج حمل  (Schwarz Bayesian Criterion)وفق معيار  ؤطعلى فرتات التبا مت االعتمادوقد الطويل، 
لذلك ينبغي التأكد  يف تقدير منوذج األجل الطويل،SBC املختار بواسطة  ARDLمنوذج  تمادالدراسة، وقبل اع

 :من جودة أداء هذا النموذج، ويتم ذلك بإجراء االختبارات التشخيصية التالية
  اختبار مضروب الجرانج لالرتباط التسلسلي بني البواقيBG؛ 
  اختبار عدم ثبات التباين املشروط باالحندار الذايتARCH؛ 
  اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائيةJarque-Bera؛ 
 يل هلذا النموذج قدر من حيث الشكل التااختبار مدى مالئمة حتديد أو تصميم النموذج املRamsey. 
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هذه االختبارات  إجراء يتمسفيما يلي : ختبارات التشخيصية لفحص مالئمة النموذج األول المقدراال .1
العام  اإلنفاقألثر ذج املستخدم يف قياس املرونات املقدرة و والقياسية للحكم على مدى مالئمة النم اإلحصائية

 : تايليف اجلدول الل، كما هي مبينة يف األجل الطوي اإلجماليالناتج المحلي االجتماعي على 
 نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج األول: (04-17) جدول رقم

 االحتمال القيمة اإلحصائية االختبار
-Breuschاالرتباط الذايت

Godfrey 
F-statistic 0.517622 0.9999 

Chi-Square 4.116791 0.1277 

 Jarque-Bera Jarque-Bera 2.179191 0.3363التوزيع الطبيعي

 ARCH F-statistic 0.057824 0.8123عدم ثبات التباين

Chi-Square 0.063157 0.8016 
-Ramseyاستقرار النموذج

Reset 
T-statistic 0.196781 0.8505 

F-statistic 0.038723 0.8505 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

يعاين من وجود ارتباط ذايت من درجات  السابق أن بواقي النموذج املقدر ال ظ من خالل اجلدولالحي
أعلى من الدرجة األوىل، وأهنا تتوزع توزيعا معتدال، وتباينها ثابت، فضال عن عدم وجود أخطاء يف تعيني النموذج 

ما تشري إحصائية إىل خلو النموذج من مشكلة االرتباط التسلسلي، ك LM(BG)عند املستوى، إذ تشري إحصائية 
ARCH طأ العشوائي يف النماذج املقدرةإىل قبول فرضية العدم أي ثبات تباين حد اخل. 

إىل عدم رفض الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا يف ( JB)كذلك تشري إحصائية 
أي تشري  ذج،و املستخدم يف النمإىل صحة الشكل   Ramsey-Resetالنموذج حمل التقدير، كما تشري إحصائية 

وعليه من خالل االختبارات التشخيصية للنموذج املقدر، ميكن اختاذ قرار  إىل استقرار النموذج املستخدم
 .اإلمجايلبصالحية النموذج يف تقدير العالقة طويلة األجل بني اإلنفاق العام االجتماعي والناتج احمللي 

هذه االختبارات  إجراء يتمسفيما يلي : االختبارات التشخيصية لفحص مالئمة النموذج الثاني المقدر .3
العام  اإلنفاقألثر قياس املرونات املقدرة  ذج املستخدم يفو والقياسية للحكم على مدى مالئمة النم اإلحصائية

 : تايلدول ال، كما هي مبينة يف اجليف األجل الطويلمؤشر البطالة االجتماعي على 
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 نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج الثاني: (04-18) رقم جدول
 االحتمال القيمة اإلحصائية االختبار

-Breuschاالرتباط الذايت

Godfrey 
F-statistic 0.217405 0.992967 

Chi-Square 4.600871 0.1002 

 Jarque-Bera Jarque-Bera 4.88398 0.5850التوزيع الطبيعي

 ARCH F-statistic 0.000174 0.98960عدم ثبات التباين

Chi-Square 0.000191 0.9890 

-Ramseyاستقرار النموذج

Reset 
T-statistic 1.031189 0.3228 

F-statistic 1.063351 0.3228 

 Eviews10باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

السابق أن بواقي النموذج املقدر ال يعاين من وجود ارتباط ذايت من درجات  دولاجلمن خالل  الحظي
أعلى من الدرجة األوىل، وأهنا تتوزع توزيعا معتدال، وتباينها ثابت، فضال عن عدم وجود أخطاء يف تعيني النموذج 

ما تشري إحصائية إىل خلو النموذج من مشكلة االرتباط التسلسلي، ك LM(BG)عند املستوى، إذ تشري إحصائية 
ARCH إىل قبول فرضية العدم أي ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي يف النماذج املقدرة. 

إىل عدم رفض الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا يف ( JB)كذلك تشري إحصائية 
ذج،أي تشري إىل و صحة الشكل املستخدم يف النم إىل Ramsey-Reset النموذج حمل التقدير، كما تشري إحصائية

وعليه من خالل االختبارات التشخيصية للنموذج املقدر، ميكن اختاذ قرار بصالحية  استقرار النموذج املستخدم
 .مؤشر البطالةوالجتماعي االعام  اإلنفاقالنموذج يف تقدير العالقة طويلة األجل بني 

هذه االختبارات  إجراء يتمس فيما يلي :المقدر ثالثمالئمة النموذج الاالختبارات التشخيصية لفحص -نياا ثا
العام  اإلنفاقألثر قياس املرونات املقدرة ذج املستخدم يف و والقياسية للحكم على مدى مالئمة النم اإلحصائية

 : تايلمبينة يف اجلدول ال يف األجل الطويل، كما هيتضخم مؤشر الاالجتماعي على 
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 نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج الثالث: (04-19) رقم جدول
 

 االحتمال القيمة اإلحصائية االختبار
-Breuschاالرتباط الذايت

Godfrey 
F-statistic 0.199122 0.231003 

Chi-Square 03.22312 0.2134 

 Jarque-Bera Jarque-Bera 0.191111 0.2139التوزيع الطبيعي

 ARCH F-statistic 0.101220 0.3113عدم ثبات التباين

Chi-Square 0.112313 0.3310 

-Ramseyاستقرار النموذج

Reset 
T-statistic 0.85381 0. 1213 

F-statistic 0.26722 0.1213 

 

 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

يعاين من وجود ارتباط ذايت من درجات سابق أن بواقي النموذج املقدر ال حظ من خالل اجلدول الالي
أعلى من الدرجة األوىل، وأهنا تتوزع توزيعا معتدال، وتباينها ثابت، فضال عن عدم وجود أخطاء يف تعيني النموذج 

تشري إحصائية إىل خلو النموذج من مشكلة االرتباط التسلسلي، كما  LM(BG)عند املستوى، إذ تشري إحصائية 
ARCH إىل قبول فرضية العدم أي ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي يف النماذج املقدرة. 

إىل عدم رفض الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا يف ( JB)كذلك تشري إحصائية 
أي تشري  ذج،و املستخدم يف النمإىل صحة الشكل  Ramsey-Reset النموذج حمل التقدير، كما تشري إحصائية

وعليه من خالل االختبارات التشخيصية للنموذج املقدر، ميكن اختاذ قرار  إىل استقرار النموذج املستخدم
 .تضخممؤشر الوالجتماعي االعام  اإلنفاقبصالحية النموذج يف تقدير العالقة طويلة األجل بني 

وللتأكد من خلو البيانات يف هذه : المقدرة ARDL ذجااختبار االستقرار الهيكلي لمعامالت نم -ثالثاا 
الدراسة من وجود تغريات هيكلية فيها ومدى استقرار وانسجام املعامالت طويلة األجل مع تقديرات معلمات 

 :ية التاليةفإن نتائج اختبار االستقرارية موضحة يف األشكال البيان ،ةالثالثقصرية األجل للنماذج 
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-ARDLالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج : (42-42) رقم شكل

UECM– النموذج األول 
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 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج  (:14-42) رقم شكل
ARDL-UECM– النموذج األول 
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، واجملموع الرتاكمي CUSUMيتضح من الشكلني البيانيني أن اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة 
مما  ،%02 يقع داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنويةأنه ، هلذا النموذج CUSUM Qملربعات البواقي املعاودة 

يشري إىل أن هناك استقرارا وانسجاما يف تقديرات النموذج بني نتائج األجلني الطويل والقصري، أي أن املعامالت 
 .املستخدم مستقرة هيكليا خالل فرتة الدراسة  UECM املقدرة لنموذج تصحيح اخلطأ

العام  اإلنفاقأثر للنموذج الثاين املتعلق ب CUSUM ،CUSUM Qيوضحان اختباري  والشكلني التاليني
 :االجتماعي على مؤشر البطالة

-ARDLالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج : (04-11) رقم شكل

UECM– ثانيالالنموذج- 
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 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر
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المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج (:04-12) رقم شكل
ARDL-UECM– الثانيالنموذج- 
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 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

مستقرة هيكليا خالل فرتة الدراسة، نظرا  يتضح من خالل الشكلني أن املعامالت املقدرة للنموذج هي
 .%02داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية  CUSUM ،CUSUM Q لوقوع الرسم البياين لالختباري

العام  اإلنفاقاملتعلق بأثر  لثللنموذج الثاCUSUM، CUSUM Qيوضحان اختباري التاليني والشكلني 
 .تضخماالجتماعي على مؤشر ال

-ARDLالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج : (04-13) رقم شكل

UECM– ثالثالالنموذج- 
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 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر
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المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة الختبار استقرارية معامالت نموذج  (:04-14) رقم شكل
ARDL-UECM–  الثالثالنموذج- 
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 Eviews10 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثةمن إعداد  :المصدر

يتضح من خالل الشكلني أن املعامالت املقدرة للنموذج هي مستقرة هيكليا خالل فرتة الدراسة، نظرا 
 .%02داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية  CUSUM ،CUSUM Q البياين لالختباريلوقوع الرسم 

 تحليل دوال االستجابة: المطلب الرابع
العالقات املتشابكة والتفاعالت اليت حتدث بني  يفيد حتليل دوال االستجابة يف الكشف عن خمتلف

ئج حدوث صدمات حتليل نتا علىيف هذا اجلزء من الدراسة  وبالتايل سوف يتم الرتكيز، املتغريات املعنية بالدراسة
والضمان  والتشغيل عملالسكن، ال التعليم،كل من اإلنفاق على قطاع الصحة،  يف( التخفيض)سلبية 

 .التضخم والبطالة ،احمللي اإلمجايل الناتج: على كل من والتحويالت االجتماعيةالجتماعي، ا
  :المحلي اإلجمالي نفاق العام االجتماعي على الناتجأثر الصدمات في مؤشرات اإل -أوالا 

يتضمن متثيالت بيانية ألثر الصدمات السلبية يف الناتج احمللي  لتايلالشكل ا: التمثيل البياني ألثر الصدمة .1
الضمان االجتماعي، والتحويالت و  العمل والتشغيل السكن، التعليم، على كل من قطاع الصحة،اإلمجايل 

 :االجتماعية



نمذجة قياسية ألثر اإلنفاق العام االجتماعي على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر: الفصل الرابع  

 

 

222 

 العام االجتماعي على الناتج اإلنفاقتمثيالت بيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات (: 12-42) رقم شكل
  اإلجماليالمحلي 

Response to cholesky one S.D (d.f adjusted) Innovation 
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 Eviews10خمرجات برنامج إعداد الباحثة باالعتماد على من : المصدر
  على  اإلنفاقإن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف : على قطاع الصحة اإلنفاقأثر الصدمة في

حيث يكون سالب  اإلمجايلاحمللي الناتج ، سيكون له أثر معنوي سليب على بوحدة واحدةقطاع الصحة 
 .طيلة العشر سنوات

 على قطاع  اإلنفاقإن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف : قطاع التعليم اإلنفاق في أثر الصدمة
الناتج  على بوحدة واحدة سيكون له أثر موجب ولكن متناقص (والتعليم العايل االبتدائي والثانوي)التعليم 
حقة طيلة العشر سنوات خالل الفرتة األوىل وبعدها متناقص سالب خالل الفرتات الال اإلمجايلاحمللي 

 .هبا أتنبامل
  إن حدوث صدمة هيكلية  :الضمان االجتماعيأثر الصدمة في اإلنفاق قطاع العمل والتشغيل و

الضمان االجتماعي بوحدة واحدة سيكون له أثر يل و التشغالعمل و  اإلنفاق على قطاعسلبية واحدة يف 
، وبعدها طردي متزايد خالل الفرتة الثانية، مث اإلمجايلاحمللي خالل الفرتة األوىل على الناتج  طردي متناقص

 .هبا أالالحقة املتنبيكون طردي متناقص خالل الفرتات 
 على قطاع  اإلنفاقإن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف  :قطاع السكن اإلنفاق في أثر الصدمة

، وبعدها اإلمجايلاحمللي خالل الفرتة األوىل على الناتج  السكن بوحدة واحدة سيكون له أثر طردي متزايد
 .هبا أاملتنبطردي متناقص خالل الفرتتني الثانية والثالثة، مث يكون عكسي متناقص خالل الفرتات الالحقة 
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  لتحويالت إن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف ا: التحويالت االجتماعيةفي أثر الصدمة
حيث يكون سالب  اإلمجايلاحمللي  ون له أثر معنوي سليب على الناتج، سيكاالجتماعية بوحدة واحدة

 .طيلة العشر سنوات
 :العام االجتماعي على البطالة اإلنفاقأثر الصدمات في مؤشرات  -ثانيا

 العام االجتماعي على البطالة اإلنفاقتمثيالت بيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات : (12-42)رقم شكل
ncholesky one S.D (d.f adjusted) Innovatio Response to 
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 Eviews9من خمرجات برنامج  :المصدر
  قطاع على  اإلنفاقإن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف : الصحي اإلنفاقأثر الصدمة في

سيكون له أثر معنوي سالب لكن متناقص على البطالة طيلة العشر سنوات املتنبؤ  ،الصحة بوحدة واحدة
 .هبا
 على قطاع  اإلنفاقإن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف : قطاع التعليم اإلنفاق في أثر الصدمة

بوحدة واحدة سيكون له أثر موجب ولكن متناقص على  (التعليم العايلبتدائي والثانوي و اال)التعليم 
 .هبا أملتنبالبطالة خالل الفرتة األوىل وبعدها متناقص سالب خالل الفرتات الالحقة طيلة العشر سنوات ا

 إن حدوث صدمة هيكلية  :الضمان االجتماعياإلنفاق قطاع العمل والتشغيل و  في أثر الصدمة
الضمان االجتماعي بوحدة واحدة سيكون له أثر العمل والتشغيل و  على قطاع اإلنفاقسلبية واحدة يف 

 .سليب متزايد خالل الفرتة األوىل على البطالة، وبعدها سليب متناقص خالل الفرتات الالحقة املتنبؤ هبا
  على قطاع  اإلنفاقيكلية سلبية واحدة يف إن حدوث صدمة ه :قطاع السكن في اإلنفاقأثر الصدمة

السكن سيكون له أثر معنوي موجب متزايد على التضخم خالل الفرتة األوىل، وبعدها يتناقص خالل 
 .هبا أالالحقة املتنبالفرتة الثانية ليصبح سالب متناقص على البطالة خالل الفرتات 

  لية سلبية واحدة يف التحويالت إن حدوث صدمة هيك :التحويالت االجتماعيةفي أثر الصدمة
سليب متزايد خالل الفرتة األوىل على البطالة، وبعدها سليب ماعية بوحدة واحدة، سيكون له أثر االجت

 .هبا أالالحقة املتنبمتناقص خالل الفرتات 
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 :أثر الصدمات في مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على التضخم-ثالثا
بيانية توضح أثر الصدمات في مؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي على تمثيالت (: 12-42) رقم شكل

 التضخم
Response to cholesky one S.D (d.f adjusted) Innovation 
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 Eviews9من خمرجات برنامج : المصدر
 إن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف اإلنفاق على : أثر الصدمة في اإلنفاق على قطاع الصحة

سيكون له أثر معنوي موجب لكن متناقص على التضخم طيلة العشر  ،قطاع الصحة بوحدة واحدة
 .هبا أاملتنبسنوات 
 إن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف اإلنفاق على : أثر الصدمة في اإلنفاق على قطاع التعليم

بوحدة واحدة سيكون له أثر موجب ولكن متناقص على ( التعليم العايلو االبتدائي والثانوي )قطاع التعليم 
 .هبا أسنوات املتنبعشر التضخم خالل الفرتة األوىل وبعدها متناقص سالب خالل الفرتات الالحقة طيلة ال

 إن حدوث صدمة  :قطاع العمل والتشغيل والضمان االجتماعي على أثر الصدمة في اإلنفاق
بوحدة واحدة سيكون له  تشغيل والضمان االجتماعياللعمل و هيكلية سلبية واحدة يف اإلنفاق على قطاع ا

 .هبا أاملتنبأثر سليب متناقص خالل الفرتة األوىل على التضخم، وبعدها سليب متزايد خالل الفرتات الالحقة 
 إن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف اإلنفاق على قطاع  :أثر الصدمة في اإلنفاق قطاع السكن

خالل الفرتة األوىل، وبعدها سليب متناقص السكن سيكون له أثر معنوي موجب متناقص على التضخم 
 .هبا أاملتنبخالل الفرتات الالحقة 

 إن حدوث صدمة هيكلية سلبية واحدة يف التحويالت :أثر الصدمة في التحويالت االجتماعية
 ون سالب متزايدمتناقص على التضخم، مث يك ة واحدة، سيكون له أثر معنوي سليباالجتماعية بوحد

 .طيلة العشر سنوات
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 :خالصة الفصل
: املتمثلة يف العام االجتماعي على بعض املؤشرات االقتصادية الكلية اإلنفاقمن خالل اختبار وقياس أثر 

وحتليل العالقة القصرية والطويلة بينهما باستخدام  ، باستخدام منهجية، البطالة والتضخماإلمجايلالناتج احمللي 
مت ، (ARDL) منهجية منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعةالنماذج القياسية احلديثة املستندة إىل 

 :النتائج التالية إىل التوصل
  العام االجتماعي على الناتج احمللي  اإلنفاقأثبتت نتائج تقدير النموذج القياسي األول املتعلق بأثر

الناتج لإلنفاق على كل من قطاع الصحة، السكن، والتعليم على  ومعنوي أثر إيجابيوجود ، عن اإلمجايل
التشغيل والضمان العمل و  لكل من قطاع أثر سلبي جلس  يف اجلزائر، يف حني  إلجمالياالمحلي 

 .االجتماعي، والتحويالت االجتماعية يف األجل الطويل
  تبني من نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذجARDL ،وجود أثر إجيايب ومعنوي  لألجل القصري

التشغيل والضمان االجتماعي، والتحويالت العمل و  السكن، التعليم، على كل من قطاع الصحة،لإلنفاق 
 .االمجايلاالجتماعية على الناتج احمللي 

  كما البطالة،  العام االجتماعي على  اإلنفاقاملتعلق بأثر  الثاينأثبتت نتائج تقدير النموذج القياسي
يف  البطالةقطاعي الصحة والسكن على  لإلنفاق على كل من أثر إيجابيبينت نتائج الدراسة وجود 

 .يف األجل الطويل البطالةعلى باقي القطاعات لديه أثر سليب على  اإلنفاقاجلزائر، أما 
  تبني من نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذجARDL ،لإلنفاق  أثر إيجابيوجود  لألجل القصري

أما باقي القطاعات ليس لديها  البطالةعلى كل من قطاع الصحة، التعليم والتحويالت االجتماعية على 
 .أثريأي ت
  تضخم الالعام االجتماعي على  اإلنفاقاملتعلق بأثر  لثالثاأثبتت نتائج تقدير النموذج القياسي

يف  التضخمالتحويالت االجتماعية على  على لإلنفاق أثر إيجابيوجود ، ARDLباستخدام منوذج 
أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثري فحني وجود أثر سليب لإلنفاق على قطاع السكن،  اجلزائر،

 .وذلك يف األجل الطويل
  تبني من نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذجARDL  لإلنفاقجيايب إأثر لألجل القصري، وجود 

على كل من قطاعي السكن والتحويالت االجتماعية، أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثري على 
 .التضخم يف اجلزائر



نمذجة قياسية ألثر اإلنفاق العام االجتماعي على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر: الفصل الرابع  

 

 

222 

  00 مستوى معنوية أقل من ، عندةالثالثمعلمة تصحيح اخلطأ ذات داللة إحصائية بالنسبة للنماذج % 

وإشارهتا سالبة، مما يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل، وأن آلية تصحيح اخلطأ موجودة 
يف النموذج، وتقيس املعلمة سرعة العودة إىل وضع التوازن يف األجل الطويل، مما يعين أن االختالل يف 

 .التوايل على ةالثالثبالنسبة للنماذج  %21.9، %12، %012التوازن يف طويل األجل يصحح بسرعة تعادل 
  خلوه و والقياسية، حيث أثبتت اختبارات مالئمة النموذج  اإلحصائيةقبول النموذج املقدر من الناحية

وأثبتت نتائج التحليل مقدرته العالية على التنبؤ وفقا الختبار ثايل إذ كانت من كافة املشاكل القياسية، 
ستقرار اهليكلي ملعامالت النموذج يف األجلني الطويل والقصري عن حتقق االقيمته قريبة من الصفر، فضال 

 .CUSUMمبوجب اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة 
قطاع العمل على كل من القطاع الصحة، قطاع السكن،  اإلنفاقأخريا مت دراسة أثر الصدمات السلبية يف 

االقتصادية الكلية ، التحويالت االجتماعية، على بعض املؤشرات التشغيل والضمان االجتماعي، قطاع التعليمو 
 ما النتائج توهي الناتج احمللي اإلمجايل، التضخم، البطالة، واليت أظهرت نتائجها حدوث أثر عكسي حيث أظهر 

 :يلي

  والضمان العمل والتشغيل  ،على قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع السكن اإلنفاقحدوث صدمة يف
 ؛اإلجماليمحلي الالناتج حجم  اخنفاضيؤدي إىل  ، التحويالت االجتماعيةاالجتماعي

  التشغيل والضمان قطاع الصحة، السكن، قطاع العمل و على كل من  اإلنفاقحدوث صدمة يف
 ؛التضخماالجتماعي، التعليم والتحويالت االجتماعية أثر سالب على 

 السكن، العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  التعليم، قطاع الصحة، حدوث صدمة يف كل من
 .البطالة على أثر سالب تؤدي إىل  والتحويالت االجتماعية
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على ميزانية  االجتماعيلإلنفاق يف الثقل االقتصادي يكمن  االجتماعيالعام  اإلنفاقالدافع لدراسة 
على قطاع الصحة، التعليم  اإلنفاقاالجتماعي من خالل العام  فة إىل مدى مسامهة اإلنفاقالدولة، باإلضا

وباإلضافة إىل الضمان االجتماعي قطاع العمل والتشغيل و  ،السكن( التعليم االبتدائي، الثانوي والتعليم العايل)
الصحة،  كال من االجتماعي، وأيضا بالنظر إىل أنحتسني وتزكية الواقع االقتصادي و  التحويالت االجتماعية يف

وتقدم حق التعليم ، ولذلك بات لزاما على الدول أن تكفل اإلنسانقوق السكن، التعليم أصبح حقا من ح
 .ال يأيت ذلك إال من خالل نفقة اجتماعية وطنيةلجميع و والصحة والسكن ل

 :نتائج الدراسة النظرية
 :إىل النقاط التالية ميكن التوصلبعدما مت عرض أهم ما تناولته الفصول النظرية هلذه الدراسة، 

 عامال أساسيا ومهما للنهوض عد يإذ أمهية بالغة يف االقتصاد الوطين ألي جمتمع العام  اإلنفاقتل حي
عترب أداة مهمة من أدوات السياسة ييف مستوى االستهالك العائلي واحلكومي و  هتأثي و ، مبعدل االستثمار

 .ق أهدافهاملالية يف حتقي
 ا يليب احتياجات اإلنفاق العام مباإليرادات العامة  زيادة أفضل السياسات املالية هي اليت حتافظ على

 .ملا هلا دور يف التنمية البشرية اليت تعد دافع لعملية التنمية االقتصادية االجتماعية االحتياجاتمن أمهها و 
  ويف ،هامة يف إعادة توزيع الدخل أداة لناحية االقتصادية يف كونهاالجتماعي من ا اإلنفاقتكمن أمهية  

 .حتقيق االستقرار من خالل مسامهته الفعالة يف حتقيق النموأيضا عامال مهما يف دعم و كونه 
  األهداف  البطالة والناتج احمللي اإلمجايل مناالقتصادية الكلية واملتمثلة يف التضخم و تعترب املؤشرات

القوة الشرائية اليت حبوزة املتعاملني فالتضخم دليل على قيمة العملة و  ،الكلية االقتصاديةاألساسية للسياسة 
الناتج  اأمللبلد يف توفي فرص العمل االجتماعية  للحالة ياحلقيقومعدل البطالة يعكس الوجه االقتصاديني 

فهو  لألفراداملستوى املعيشي ليت تبني مدى صحة االقتصاد ككل و يعترب من بني املقاييس ااحمللي اإلمجايل  
 .قتصادي للمجتمعاتمؤشر لقياس الرفاه اال

  يف اجلزائر هلا داللة كبية يف استخالص  لإلنفاق على التعليم النوعيحتليل مؤشرات التطور الكمي و
على مر ( الثانوي والتعليم العايلالتعليم االبتدائي و )ع التعليم اجلهد الذي تبذله اجلزائر من أجل ترقية قطا 

التعليم من خالل املبالغ  الرتكيز الكبي على قطاعالعقد األخي حيث ظهر جليا يف سياسة احلكومة 
يف اهلائل  تزايدالهذا ملواجهة الضغوطات اليت يواجهها واملتمثلة يف و  ،عضخمة اليت صرفت على هذا القطا ال

تزايد املقاعد البيداغوجية وتزايد أجور العمال واهليئة التدريسية اليت تشكل أعداد الطلبة وعدد األساتذة و 
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بحث العلمي، وازدياد عدد الطلبة املقيمني أنشطة الو  ارتفاع خمابر البحثالقطاع و من ميزانية  زء  ج
على املصادر  والثانويات واجلامعات اجلزائرية املدارس حيث تعتمد ،)إطعامنقل و (اخلدمات املرافقة و 

ا مؤسسة نف قانونيا على أهنالعمومية لتمويل نفقاهتا املتزايدة وهذا باعتبارها من املرافق العمومية حيث تص
ثقايف فهي تدار من قبل الدولة وال وجود للقطاع اخلاص فيها، باعتبار أن عمومية ذات طابع علمي و 

دميقراطي وعلمي وعصري مرتبط زائر جما ي ووطين و التعليم العايل يف اجلوالثانوي و  التعليم االبتدائي
حيث قدرت االعتمادات املالية املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية سنة . باملخططات التنموية للدولة اجلزائرية

املالية  االعتمادات تفحني قدر  .امليزانية التسييية من %07.71دج أي ما يعادلمليار  247ـب 7102
من الناتج احمللي %7410.و من امليزانية العامة%7.27دج بنسبة مليار  001ـبلوزارة التعليم العايل  املخصصة

 .مجايلاإل
  مبلغإىل  7102سنة  ي اخلاصة بقطاع الصحة لتصليلوحظ تزايد لنفقات التس لقطاع الصحةبالنسبة 

راجع الرتفاع  هذاو  ،من الناتج احمللي اإلمجايل %17.11من ميزانية الدولة و %18.42مليار دج بنسبة  083
خمصصات القطاع ضمن الربامج التنموية وتفسي دور الدولة يف تنمية النشاطات االجتماعية بصفة عامة 

التسيي العامة  نفقاتل املنحى نفسهالصحة أخذت  تسييوما يالحظ أن نفقات  .والصحية بصفة خاصة
حة حبجم نفقات التسيي العامة الص قطاعالتسيي املوجهة  للدولة، وهو ما يرتجم بتأثر حجم نفقات

 الدميغرايفعلى الصحة يف تغي اخلريطة الصحية وتزايد النمو  اإلنفاقجع السبب يف زيادة ير و  .للدولة
تغيي كلي كذلك   .املعتربة يف أجور عمال السلك الطيب وشبه الطيب مع زيادة عدد املناصب الزيادةو 

 للمصاحل اإلدارية بإنشاء هياكل جديدة وجتهيزها وفتح ختصصات جديدة مثل مركز التصوير الطيب 
IRM طاع الصحة من سنة قلارتفاع نفقات التجهيز كذلك لوحظ   ع يف جماالت التغطية الصحيةتوسالو

على اخلدمات الصحية هذا لتغطية الطلب املتزايد و الطبية  األجهزةوهذا راجع القتناء خمتلف  ،ألخرى
 .التحتية اتساع البنيةو 
  70.7 ـب قدراخنفاضه مقارنة باإلنفاق العام، حيث   لوحظ اخلاص على الصحةبالنسبة لإلنفاق %

املنظومة  لتمويل العام القطاعوهو ما يؤكد عجز القطاع اخلاص على مساندة . العام لإلنفاق %28.8مقابل 
الصحية، وهذا نتيجة الرتفاع تكاليف الصحة لدى القطاع اخلاص رغم جودة اخلدمات الصحية املقدمة، 
وكذا غالبية األطباء العاملني يف القطاع العام يقومون أيضا بالعمل وتقدمي اخلدمات بصورة خاصة وهو ما 

 .م واخلاصيطرح اإلشكال حول إمكانية التكامل أو التعارض بني القطاع العا
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  يف  وهو سنويا %01سوق األدوية يف اجلزائر ثالث سوق إفريقي ينمو يف املتوسط بأكثر من يعترب
يف سنة  %48إىل  7100سنة  %07معدل التغطية يف اإلنتاج الوطين ارتفع من حيث أن حتسن مستمر 

يف السوق من اإلنتاج  %21، وهتدف احلكومة إىل معدل تغطية 0331يف  %01بينما كان حوايل  7107
وهذا من خالل تعزيز الشراكة القائمة مع املختربات األجنبية اليت مت إنشاؤها يف  7103الوطين حبلول 

 .اجلزائر
  تشكل التحويالت االجتماعية جزء من االجتماعي من خالل سياسة الدعم و متيزت اجلزائر بطابعها

من خالل  الضعيفةاملعيشي للفئات  ستوىاملحتسني ية و الفوارق االجتماعهذه السياسة اهلادفة إىل تقليل 
دعم الصحة، دعم معاشات دعم السكن، دعم األسر، دعم اجملاهدين، ) توجيهها إىل ست قطاعات

هو و  7102مليار دج سنة  0701.81االجتماعية حيث بلغت التحويالت  (دعم الفقراء واحملتاجني التقاعد،
 .من إمجايل النفقات % 70.21و اإلمجايل من الناتج احمللي %18.41ميثل  ما
  027وصلت إىل حيث  أخرىالسكن يف اجلزائر من سنة إىل ارتفاع خمصصات اإلنفاق على قطاع 

صور إعادة توزيع الثروة بشكل على قطاع السكن إحدى  اإلنفاقذلك لكون ، و 7102مليار دج سنة 
املبذولة  ةولالد جهودرغم كبية ولكن   ملةعايد وهو من القطاعات اليت تستوعب عادل بني املواطنني 

وارد الدولة اليت تستمد مب تبطمر على قطاع السكن  اإلنفاقازداد تراكما كون اإلجنازات احملققة فإن العجز و 
قطاع السكن حباجة  فإنبالتايل و  ،طبات سعر النفتقلبرجة كبية بد املرتبطةية العموم متويلها من اإليرادات

 .مصادرة قصد ختفيض الضغط على الدولة يفتنويع إىل 
  إىل تنشيط سوق الشغل يف اجلزائر الضمان االجتماعيالتشغيل و العمل و  على قطاع اإلنفاقيهدف 

حظ اخنفاض اإلنفاق يال 7104منذ بداية سنة غي أنه وهذا على أساس األداء امللحوظ لعائدات النفط 
استمرارية املوارد املالية املستخدمة يف متويل التشغيل واملعتمدة وهذا يف ظل عدم العمل على مستوى قطاع 

 على العائدات البرتولية فاخنفاض هذه العائدات أدى إىل اخنفاض اإلنفاق على قطاع العمل ااسأس
 مناصب الشغل يف اجلزائر مؤقتة أغلبوتوقف معظم املشاريع مع أن  والتشغيل والضمان االجتماعي

هذا من خالل اآلليات املتخذة من طرف الدولة واملوجهة  ،تطور حجم األجراء املؤقتنيبالنظر إىل وظرفية 
هيمنة القطاع اخلاص على سوق باإلضافة إىل   .لتشغيل الشباب عرب عقود ما قبل التشغيل وعقود اإلدماج

تطور العمالة غي الرمسية مبعدل أسرع بكثي  بذلك نماف ،العمل، الذي تسلم زمام األمور من القطاع العام
 .من منو العمالة املنظمة
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 بسبب النمو الدميغرايف واخنفاض عائدات النفط على اخلدمات االجتماعية زيادة الطلب االجتماعي 
شكل عبئا على امليزانية العامة وأصبح ي التحويالت االجتماعية االجتماعي وخاصة اإلنفاق العام أصبح ف

الواجب إعادة النظر يف سياسة التحويالت االجتماعية بشكل عام واالجتاه حنو وسائل بديلة أكثر  من 
  .كفاءة يف إيصاهلا ملستحقيها

  التزايد املستمر يف الطلب على اخلدمات االجتماعية، أدى إىل بروز حتديات أخرى وجب على الدولة
 .االجتماعيةدمات أن تضطلع هبا وهي مرتبطة بتحقيق النوعية يف تقدمي اخل

 توسعلة يف متمثأسباب داخلية حيت ترتكز على  عديدة ومتداخلة اجلزائر يف التضخم أسباب 
باإلضافة إىل اخلدمات وارتفاع الطلب على السلع و  زيادة النمو الدميغرايفو  العام واإلنفاق النقدي املعروض

 االقتصادتفرد  حيث، املوارد األولية املستوردةتكلفة و  األجور يف الزيادةنتيجة  اإلنتاجية التكاليف ارتفاع
متمثلة يف التضخم املستورد  جيةخار أسباب و  ،البرتولية الصادرات وهي اتالصادر  من وحيد بنوع الوطين

 .(اجلزائري الدينار) العملة الوطنية لتخفيضات املتتابعة السياسات إىل باإلضافة وارتفاع حجم الواردات،
  استقرار األسعار أحد أهم حيث وضعت  تضخمالآثار اجلزائر عدة سياسات للتخفيف من اتبعت

عمليات السوق عدل إعادة اخلصم و ماإلجباري و  االحتياطيواملتمثلة يف سياسة أهدافها اإلسرتاتيجية 
 باملناقصةبتطوير وسائل امتصاص فائض السيولة يف السوق النقدية كآلية اسرتجاع قامت  اكماملفتوحة  

تسهيلة القرض بالفائدة و  تسهيلة الوديعة املغلةساعة و  74 أيام، 12 أشهر، 10ـت لمؤقاستعماالت تنازل و 
 .كان اهلدف منا وقف الضغوطات التضخميةلك ترشيد النفقات العمومية و اهلامشي، وكذ

   كاعتماد االقتصاد حتدث البطالة يف اجلزائر نتيجة لعدة أسباب منها أسباب خارجة عن إرادة الدولة
الصادرات تتميز بعدم  الدولة فعائدات اجلزائري على قطاع احملروقات كمصدر أويل لتمويل إيرادات

دي إىل اخنفاض النمو الذي بدوره يؤ و  قتصادياالنكماش اإلإىل  يؤدي أن شأنهاستقرارية أسعارها ما من 
النمو الدميغرايف خاصة وأن  زيادةو  .والعمالةاخنفاض مستويات الدخل االقتصادي وظهور آثار انكماشية و 

 باإلضافة إىل. الزيادة السكانية يف اجلزائر ال تتناسب والزيادة يف عدد الوظائف املطروحة يف سوق العمل
أسباب نابغة عن إرادة الدولة كعدم مالئمة و . نقص مصادر التمويل إلنعاش ومتويل املشاريع االقتصادية

قوى مع سوء ختطيط تشريعات سوق العمل، يف كافية ونة غي  مر و السوق،  تطلباتملتعليمي اهليكل ال
 .اهلجرة الريفيةالنزوح الريفي و 

  قامت اجلزائر بتطبيق جمموعة من اإلجراءات والتدابي ضمن أطر مؤسساتية ختضع ألحكام تشريعية
ت التنمية االجتماعية أو بإنشاء جمموعة من األجهزة اخلاصة بعمليات التشغيل املسية من قبل وكاال

 .اليت تساهم يف ختفيض معدالت البطالةمني أو أجهزة دعم الشباب و الصندوق الوطين للتأ
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 احلد من ارتفاع معدالت  حد ما بنيوسعية أن توفق إىل الت ةفاقيناالفضل سياستها بئر استطاعت اجلزا
 وما مييز هذه، أخرى احلفاظ على معدالت التضخم يف مستويات مقبولة من جهة بطالة من جهة و ال
ال للسياسة املالية أن تلعب دورا مهما يف حتقيق التنمية يف يفتح اجمل هو ماو نسبيا  مقبولة أهناعدالت امل

حتسني تعمل على  أن على الدولة جيب  لذا  ..(البنية التحتيةالتعليم، الصحة، السكن و )مجيع امليادين 
  .طريق النمويف  ةلسائر يف كثي من الدول ا نشاط الدولة  ستقيتعترب من بني املعايي اليت   املالية اليت اإلدارة

 :نتائج الدراسة القياسية
العام االجتماعي على بعض املؤشرات  اإلنفاقأثر  وقياس إىل اختبارالتطبيقية  توصلت الدراسةيف حني 

تصميم الدراسة  توضيح متحيث ، 7102-0331االقتصادية الكلية يف اجلزائر وذلك خالل الفرتة املمتدة من 
العام االجتماعي على   اإلنفاقوقياس أثر  اختبارفيما بعد مث القياسية واملنهجية املستخدمة لتقدير منوذج الدراسة، 

ويف ، ARDLباستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات املوزعة . ، البطالة والتضخمإلمجايلكل من الناتج احمللي ا
وقياسيا من خالل اختبار القدرة التنبؤية هلا، وعليه  إحصائيا، اقتصادياالنماذج القياسية املقدرة  تقييم متاألخي 

 :بالتفصيل من خالل نتائج اختبار الفرضيات الفرعية تبىنإىل العديد من النتائج، ميكن أن  مت التوصلفقد 
 يؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على التنمية االقتصادية :  اليت تنص على أنه :قبول الفرضية األولى

االجتماعي  اإلنفاق العامحيث يعترب  حيث تم إثباتها في الجزء النظري،واالجتماعية في الجزائر، 
العام  اإلنفاقالتوسع يف  هاالجتماعية، حيث من شأنتأثي يف األوضاع االقتصادية و لل القناة املباشرة

حمدودة الدخل،  ا كفيل بتحسن عيش الفئات اهلشة و هذو (  احلقيقة)يرفع من قيمة الدخولاالجتماعي أن 
هامة يف إعادة توزيع الدخل،   ونه أداةاالجتماعي من الناحية االقتصادية يف ك اإلنفاقكما تكمن أمهية 

 .من خالل مسامهته الفعالة يف حتقيق النموويف كونه أيضا عامال مهما يف دعم وحتقيق االستقرار 
 يؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على الناتج المحلي  :اليت تنص على أنه :قبول الفرضية الثانية

مت إثبات صحة الفرضية من خالل اختبارات التكامل املشرتك، وتقدير وعليه فقد اإلجمالي في الجزائر، 
باإلضافة إىل االختبارات ، ECM-ARDLيف األجل الطويل، ومنوذج تصحيح اخلطأ  ARDLمنوذج 

 ومعنوي أثر إيجابي مت إثبات وجود التشخيصية الختبار مدى مالئمة النموذج املقدر قياسيا، حيث
يف اجلزائر، يف حني  جماليالناتج المحلي اإللإلنفاق على كل من قطاع الصحة، السكن، والتعليم على 

التشغيل والضمان االجتماعي، والتحويالت العمل و قطاع اإلنفاق على لكل من  أثر سلبيسجل 
لألجل  ARDLمن نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذج  كما تبني،  االجتماعية يف األجل الطويل

قطاع الصحة، السكن، التشغيل والضمان : القصي، وجود أثر إجيايب ومعنوي لإلنفاق على كل من
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كما أن معلمة تصحيح اخلطأ  .إلمجايلاالجتماعي، التعليم والتحويالت االجتماعية على الناتج احمللي ا
د من دقة وصحة العالقة وإشارهتا سالبة، مما يزي 10%، عند مستوى معنوية أقل من حصائيةذات داللة إ

التوازنية يف املدى الطويل، وأن آلية تصحيح اخلطأ موجودة يف النموذج، وتقيس املعلمة سرعة العودة إىل 
األجل يصحح بسرعة تعادل  التوازن طويلوضع التوازن يف األجل الطويل، مما يعين أن االختالل يف 

والقياسية، حيث أثبتت اختبارات مالئمة  اإلحصائيةقبول النموذج املقدر من الناحية  كما مت ،081%
وأثبتت نتائج التحليل مقدرته العالية على التنبؤ وفقا الختبار النموذج خلوه من كافة املشاكل القياسية، 

ثايل إذ كانت قيمته قريبة من الصفر، فضال عن حتقق االستقرار اهليكلي ملعامالت النموذج يف األجلني 
 .CUSUMوجب اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة الطويل والقصي مب

 يؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على مؤشر البطالة في : اليت تنص على أنه :قبول الفرضية الثالثة
 ARDLوعليه فقد مت إثبات صحة الفرضية من خالل اختبارات التكامل املشرتك، وتقدير منوذج  ،الجزائر

، باإلضافة إىل االختبارات التشخيصية الختبار ECM-ARDLيف األجل الطويل، ومنوذج تصحيح اخلطأ 
لإلنفاق على كل من   أثر إيجابينتائج الدراسة وجود حيث أثبتت  مدى مالئمة النموذج املقدر قياسيا،

على باقي القطاعات لديه أثر سليب على  اإلنفاقيف اجلزائر، أما  البطالةقطاعي الصحة والسكن على 
لألجل القصي،  ARDLنتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذج أثبتت كما   .يف األجل الطويل البطالة
أما  البطالةلإلنفاق على كل من قطاع الصحة، التعليم والتحويالت االجتماعية على  أثر إيجابيوجود 

كما أن معلمة تصحيح اخلطأ ذات داللة إحصائية، عند مستوى   .يثأباقي القطاعات ليس لديها أي ت
وإشارهتا سالبة، مما يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل، وأن آلية  10%معنوية أقل من 

تصحيح اخلطأ موجودة يف النموذج، وتقيس املعلمة سرعة العودة إىل وضع التوازن يف األجل الطويل، مما 
قبول النموذج املقدر من  كما مت ،%30األجل يصحح بسرعة تعادل  التوازن طويلاالختالل يف يعين أن 
والقياسية، حيث أثبتت اختبارات مالئمة النموذج خلوه من كافة املشاكل القياسية،  اإلحصائيةالناحية 

وأثبتت نتائج التحليل مقدرته العالية على التنبؤ وفقا الختبار ثايل إذ كانت قيمته قريبة من الصفر، فضال 
عن حتقق االستقرار اهليكلي ملعامالت النموذج يف األجلني الطويل والقصي مبوجب اختبار اجملموع 

 .CUSUMالرتاكمي للبواقي املعاودة 
 يؤثر اإلنفاق العام االجتماعي على مؤشر التضخم في   ى أنهاليت تنص عل :قبول الفرضية الرابعة

 ARDLمن خالل اختبارات التكامل املشرتك، وتقدير منوذج وعليه فقد مت إثبات صحة الفرضية ، الجزائر
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، باإلضافة إىل االختبارات التشخيصية الختبار ECM-ARDLيف األجل الطويل، ومنوذج تصحيح اخلطأ 
التحويالت  على لإلنفاق أثر إيجابيوجود حيث مت إثبات  املقدر قياسيا،مدى مالئمة النموذج 

  .يف اجلزائر، أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثي وذلك يف األجل الطويل التضخماالجتماعية على 
 لإلنفاقجيايب إأثر لألجل القصي، وجود  ARDLتبني من نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لنموذج كما 

على كل من قطاعي السكن والتحويالت االجتماعية، أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثي على 
 10%كما أن معلمة تصحيح اخلطأ ذات داللة إحصائية، عند مستوى معنوية أقل من   .التضخم يف اجلزائر

لية تصحيح اخلطأ موجودة وإشارهتا سالبة، مما يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل، وأن آ
يف النموذج، وتقيس املعلمة سرعة العودة إىل وضع التوازن يف األجل الطويل، مما يعين أن االختالل يف 

 اإلحصائيةقبول النموذج املقدر من الناحية كما مت  ،%04.7األجل يصحح بسرعة تعادل  التوازن طويل
وأثبتت نتائج التحليل والقياسية، حيث أثبتت اختبارات مالئمة النموذج خلوه من كافة املشاكل القياسية، 

مقدرته العالية على التنبؤ وفقا الختبار ثايل إذ كانت قيمته قريبة من الصفر، فضال عن حتقق االستقرار 
ار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة اهليكلي ملعامالت النموذج يف األجلني الطويل والقصي مبوجب اختب

CUSUM. 
 على  االجتماعيتؤثر الصدمات في اإلنفاق العام  :اليت تنص على أنه: قبول الفرضية الخامسة

ات صحتها يف اجلانب التطبيقي للدراسة، فحدوث صدمة يف حيث مت إثب المؤشرات االقتصادية الكلية،
قطاع العمل والتشغيل باإلضافة إىل التحويالت السكن و  كل من قطاع الصحة، التعليم، اإلنفاق على

وجود أثر  منهو التضخم ، البطالة و اإلمجايلحجم الناتج احمللي كل من  اخنفاضتؤدي إىل  االجتماعية
 . سليب

 :التوصيات

  :يليكما التوصيات   جلملة من مت التوصل ن خالل الدراسةم
  وفتح اجملال أمام القطاع اخلاصاالجتماعي  لإلنفاقحماولة إجياد مصادر متويلية أخرى غي حكومية. 
  صحة يادة اإلنفاق الرأمسايل على التعليم الالعام االجتماعي يف اجلزائر مبا يؤدي ز  اإلنفاقإعادة هيكلة

يف اخلدمات  قيق النوعيةتحب يسمحاالجتماعي مما  اإلنفاقختصيص  ةفاءك من تعزيزالو السكن 
 .االجتماعية املقدمة

  تهلتحقيق كفاء توجيه خمصصات اإلنفاق العام االجتماعيإعادة. 
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 شأنه من مستحقيه إىل وتوجيهه االجتماعية والتحويالت الدعم من احلقيقيني املستفيدين استهداف  
األكثر  هم دخال األعلى والفئات األغنياء أن الواقع أثبت أين االجتماعي، اإلنفاق ضغوط من التخفيف
 .مقابل دون املالية أعبائها من ويزيد االجتماعية الدولة وأهداف يتعارض ما وهو الدعم، من استفادة
  الجتماعي بأسلوب التكلفة والعائدا اإلنفاقترشيد سبل. 
  غي الرمسيةتشرتك فيه اجلهات الرمسية و  االجتماعيالعمل على إجياد بيئة إدارية جديدة للعمل. 
 قريبة معطيات على للحصول اإلحصائي اجلهاز تطوير على واحلرص الكلية باملعطيات أكثر االهتمام 
 .والرشيدة الصحيحة السياسات لتسيطر القياسيةالدراسات  يف تستخدم الواقع، من
 لة بالنسبة للتنمية من أجل حتقيق نتائج فعا سيلةو البحث العلمي على اعتبار التعليم و  التأكيد

بني املؤسسات الرتبوية املستمر وذلك من خالل التفاعل  ذاته ،للعلم يف حد غايةليس االقتصادية و 
وي النظام الرتبختطيط  ضرورةوبالتايل  التعليمية من جهة وبني القطاعات اإلنتاجية من جهة أخرىو 

 .رجاتهخمتوافق بني عمله و التعليمي و 

 :دراسةال أفاق
 واليت تشكلهذا البحث، أو مل يدقق فيها،  هايتوفال شك أن هنالك العديد من اجلوانب اليت مل يس

العام  اإلنفاقمن الضروري اخلوض فيها، خاصة أن موضوع  بنوامواضيع حبث مستقبلية، باإلضافة إىل أهنا ج
 :منها على سبيل املثال ال احلصر النقاط التالية ذكري  االجتماعي يعترب جماال خصبا للبحث، 

 الفائض لتمويل التنمية االجتماعية يف اجلزائرسياسة املالية يف تعبئة دور ال. 
  يف اجلزائر االجتماعيةالعام يف حتقيق التنمية  اإلنفاقمسامهة ترشيد. 
  يف اجلزائر االجتماعي اإلنفاقالعائد من. 
  االجتماعي من حيت التكلفة والعائد يف اجلزائر اإلنفاقحتليل. 
  على التنمية البشرية يف اجلزائر اإلنفاقواقع. 
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 .2012، أوت 02، العدد 05، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد ACPالتحليل إلى المركبات األساسية 
 . 2012جانفي ،06، جملة دفاتر السياسية والقانون، العدد الحق في الصحة في القانون الجزائريقنديل رمضان،  .71
دليل تجريبي على المدى : محددات المستوى العام ألسعار الستهالك في الجزائركاكي عبد الكرمي وآخرون،  .72

، 35، اجمللد1حوليات جامعة اجلزائر  ،(Toda-Yamamoto)وسببية ( johanson) البعيد باستخدام نموذج

 .2021، 01العدد
تحديد العالقة في األجل الطويل بين سياسة النقدية ومعدل التضخم في الجزائر كرميو دراجي وخملويف الزوبري،  .73

جملة  ،ARDLبإستعمال نموذج النحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة ، 2169-2111خالل الفترة 
 .2012جوان  جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، اجلزائر،، 07العدد 02اقتصاد املال واألعمال، اجمللد 

، جملة البحوث دور السياسات الصناعية في تطوير صناعة الدواء في الجزائرلزهر بن عبد الرزاق مجال خنشور،  .72
 .2018، جوان 1، العدد 5االقتصادية واملالية، جامعة أم البواقي اجمللد 
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 .1222، 12اجلزائر، عدد ، جملة جامعة منتوري قسنطينة،السياسة النقدية وأثار تخفيض العملة الوطنيةمبارك عشية،  .75
أثر اإلنفاق الجتماعي على النمو القتصادي في اليمن، تحليل العالقة التوازنية طويلة حممد أمحد احلاوري،  .76

 .2016ديسمرب  ،50جملة الدراسات االجتماعية، العدد  األجل باستخدام منهج التكامل المشترك،
التعليم العالي بمحيطها القتصادي مع اإلشارة إلى حالة سبل توطيد وتدعيم عالقة مؤسسات حممد بن موسى،  .77

 .2017، 02 ، العدد08التنمية البشرية، اجمللد ،  جملة االقتصاد و الجزائر
 ، إفريقياجملة اقتصاديات مشال  ،02، عدد ، الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقويمحممد راتول .78
تأثير الصدمات الهيكلية لسعر الصرف والكتلة النقدية على التضخم في الجزائر خالل الفترة مروان حايد،  .72

 10اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد ، eviews 10 باستخدام برنامج svar، مقاربة نماذج 6881-2161
 .2018سبتمرب 

جملة األستاذ  ،(2162-2116)البطالة التشغيل و أثرها على سياسة اإلنعاش القتصادي في الجزائر و مشوك المية،  .80
 .2018، جوان 02، اجمللد 10 الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد

جملة التنظيم  ،التشغيل في الجزائر، قراءة تحليلية للسياسات التشجيعيةمغراوي حمي الدين عبد القادر وأخرون،  .81
 .2018 ، مارس01، العدد 07والعمل، اجمللد 

، جملة العلوم اإلدارية واملالية، جامعة الشهيد محة خلضر بين الواقع والطموح في الجزائر اقتصاد السكنمميش سلمى،  .82
 .2017ديسمرب  ،07، العدد01بالوادي، اجلزائر، اجمللد 

، أثر الصدمات النفطية على الدعم الحكومي لقطاع السكن في الجزائرمميش سلمى، عيدودي فاطمة الزهراء،  .83

revue des réformes économique et intégration en économie mondiale, vol13,N26, 

Année2018. 

مؤسسة النقد دراسة وصفية مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي، مهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر،  .82
 .2016فيفري  إدارة األحباث االقتصادية،   العريب السعودي،

، 10عدد  ،جملة الباحث ،2166-2111تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر عبد الرزاق، موالي خلضر  .85

2012. 
 ، جملة دفاتر اقتصادية، اجمللدبرامج السياسة السكنية ودورها في معالجة أزمة السكن بالجزائراملومن عبد الكرمي،  .86

 .2013، 01،  العدد02
دراسة وتحليل دور الحكومة في أسواق الخدمات الصحية في البلدان النامية عموما وفي المنطقة نزار قنوع،  .87

جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسة العلوم االقتصادية والقانونية،  ،2110-6880العربية خصوصا 
 .2008، 01، العدد30اجمللد

( المجتمع العراقي نموذجا)وآثارها الجتماعية في المجتمعات المأزومة مشكلة البطالة نعيم حسن كزار البديري،  .88
 .2015، 02، العدد 23، جملة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية اجمللد دراسة تحليلية
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، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مركز جيل البحث العلمي، البطالة وآثارها على الفرد والمجتمعهاشم بريقل،  .82
 .2012، أكتوبر 03العدد 

جملة قراءة سوسيو تاريخية لقطاع السكن في الجزائر بين الخلفيات والتوجهات الجديدة،  هيشور حممد ملني، .20
 .2017، جويلية 25العلوم االجتماعية، العدد 

، جملة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الواقع والتحدياتياسر عبد الرمحان، براشن عماد الدين،  .21
 .2018، جوان 03مناء لالقتصاد والتجارة، العدد 

، جملة البحوث يف احلقوق تطبيق نظام ل م د  كأساس لتحقيق الجودة في التعليم العالي بالجزائرياسية سليمة،   .22
 .2018 ،02 ، العدد03 والعلوم السياسية، اجمللد

 ،2161-6881لقتصاد الجزائري للفترة نمذجة قياسية لمحددات التضخم في ا يوسف محيدي، وردة موساوي، .23
 .2012، 02اجمللد ، 22 جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد

 :الملتقيات والمؤتمرات والندوات -رابعاا 
، امللتقى العلمي الوطين حول ، واقع التشغيل في ظل أهداف النموذج القتصادي الجديد للنموبن شهرة حمجوب وآخرون .1

 جامعة مزيان عاشور اجللفة النقدية واملالية لالقتصاد اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية اإلقليمية و الدولية،التوجهات 
  .2012نوفمرب  12

، ملتقى دويل حتت عنوان أسباب انتشار البطالة وإجراءات مواجهتها في الجزائر براق حممد، بوسبعني تسعديت، .2
نوفمرب  16-15وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي ة على البطالإسرتاتيجية احلكومة يف القضاء 

2011. 
-2116، آليات ترشيد اإلنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر بلعاطل عياش ونوي مسيحة .3

مؤمتر دويل حول تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي  ،2162
 .جامعة سطيف 2013مارس  11/12، يف 2012-2001خالل الفرتة 

جممع  ،2162-6881فعالية وانعكاسات سياسات التشغيل على البطالة والفقر في الجزائر خالل الفترة بوزار صفية،  .2
، 2012ديسمرب  02-08من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة  اإلقاللمداخالت امللتقى الدويل حول تقييم سياسات 

 .3جامعة اجلزائر
، مداخلة مقدمة اصالحات النظام المصرفي الجزائري وانعكاساتها على فعالية السياسة المالية النقديةبقيق امسهان،  .5

 .2008مارس  12-11 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، حول االصالحات النظام املصريف اجلزائري،ضمن امللتقى الدويل 
، مداخلة ضمن ملتقى الوطين حتت ، التعليم اإللكتروني في التعليم العالي تطبيقاته وتحدياتهتوفيق برغويت ولويزة مسعودة .6

 .http://jilrc.com: الرابط متوفر على ،2016ديسمرب  20عنوان تقنيات التعليم احلديثة، اجلزائر،
ملتقى دويل حتت عنوان  ،(األثار القتصادية–األسباب -التعريف) ، البطالة في الجزائرمجال بن السعدي، زاوش رضا .7

نوفمرب  16-15وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي  إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة
2011. 
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تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب راكيل رولنك،  .8
 .2011ديسمرب  26املتحدة،  األمماجلزائر، اجلمعية العامة  البعثة إىل وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،

 ،(الحلول من خالل التطرق إلى تجارب دولية -باباألس) دراسة تحليلية لظاهرة البطالة في الجزائر، سنوسي علي .2
وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف،  ملتقى دويل حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة

 .2011نوفمرب  16-15املسيلة، يومي 
ملتقى  ،(المساهمة وأوجه القصور)الجزائر، التشغيل في  إجراءات وتدابير لدعم سياسةعامل عبد اهلل، محزة فيشوش،  .10

وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي  دويل حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة
 .2011نوفمرب  15-16

ملتقى وطين حول التحوالت السياسة جهود الجزائر في األلفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة، عمر وعبو هدى،  عبو .11
 .2013ديسمرب  13وإشكالية التنمية يف اجلزائر، واقع وحتديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

، ورقة مقدمة ضمن ندوة املركز العريب للبحوث التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعبد اهلل ركييب،  .12
 .1285 نوفمرب 21-13التعليم العايل، 

، ملتقى دويل حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة ، تجربة الجزائر في ميدان التشغيل ومحاربة البطالةغامن هاجر، بودراع أمينة .13
 .2011نوفمرب  16-15يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي 

، ملتقى دويل حتت عنوان مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات عالجهاأسباب ماضي بلقاسم، أمال خدادمية  .12
نوفمرب  16-15وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي  إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة

2011. 
احلادية والعشرون حول التنمية االقتصادية  ، ندوة الثالثاء االقتصاديةالبطالة والسياسات القتصاديةحممد جالل مراد، .15

 .2008دمشق،  مجعية العلوم االقتصادية السورية، واالجتماعية يف سوريا،
ملتقى املنظومة  تحولت الدينار الجزائري وإشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات،حممد راتول،  .16

-12، كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية،جامعة الشلف، لواقع والتحدياتا -املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية

  .2002سبتمرب  15
، 2116/2162القتصادي بالجزائر خالل الفترة  تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام في دعم النموحممد كرمي قروف،  .17

برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي  أحباث املؤمتر الدويل حول تقييم أثار
 .2013مارس  11/12يف ، جامعة سطيف، 2012-2001خالل الفرتة 

دراسة قياسية لمحددات الستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج النحدار دمحاين حممد، ناصوري عبد القادر،  .18
برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على  تقييم أثارحول  امللتقى الدويل  الزمنية الموزعة المتباطئة،الذاتي للفجوات 

 .2013مارس  11/12 ، جامعة سطيف،2012-2001التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 
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، نيالتحكم في اإلنفاق الصحي الوط وآلياتظاهرة تزايد النفقات الصحية في الجزائر ناصر بوعزيز حاجي أمساء،  .12
 11و10التسيري ورهانات التمويل  إشكالياتامللتقى الوطين األول حول الصحة وحتسني اخلدمات الصحية يف اجلزائر بني 

 .قاملة 1225ماي  08،  جامعة 2018أفريل 
املؤمتر اخلامس عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم ، الوثيقة الرمسية، ، تمويل التعليم العالي في الوطن العربينور الدين الدقي .20

ديسمرب  26-22اإلسكندرية  العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، أكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
2005. 

، ملتقى دويل حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء الواقع والتحديات :سياسة التشغيل في الجزائريوسفي كرمية،  .21
 .2011نوفمرب  16-15على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، يومي 

 :السالسل والدورياتالمحاضرات و  -خامساا 
، جلسة حتسسيسة حول جهاز دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مرافقة حاملي الفكر المقاولتي .1

 .2017نوفمرب  12القرض املصغر مبناسبة األسبوع العاملي للمقاوالتية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يوم 
، للنهوض بقطاع الفالحي في الجزائر ةاستراتيجيالمخطط الوطني للتنمية للفالحة أداة ، صويلح أمال بن .2

 .2018، أفريل 01اجلزء  ،23حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واالنسانية، العدد 
املعهد العريب للتخطيط بالكويت، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف الدول العربية،  تحليل البطالة،بلقاسم العباسن، .3

 .2006ديسمرب  ،05السنة  ،58العدد 
 :التقارير والمنشورات -سادساا 

، األمم املتحدة،  إطار رصد النفقات الجتماعية في الدول العربية أداة لدعم الميزنة و إصالح السياسة المالية .1
 .http://www.whoint/iris/handle/10665/1546 .2012 ،بريوت-االسكوا

 .2012 -2010 برنامج التنمية الخماسي .2
 .2013التطور االقتصادي والنقدي  للجزائر، نوفمرب  ،2102 التقرير السنوي ،بنك اجلزائر .3
 .2002، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمرب 2119التقرير السنوي  بنك اجلزائر، .2
 .2011النقدي للجزائر، جويلية  ،  التطور االقتصادي 2161 التقرير السنويبنك اجلزائر،  .5
 .2012 أكتوبرالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،2166التقرير السنوي بنك اجلزائر،  .6
 .2014 نوفمربالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،  ،2013التقرير السنوي بنك اجلزائر،  .7
 .2016التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمرب  ،2160التقرير السنوي  بنك اجلزائر، .8
 .2017التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمرب  ،2161التقرير السنوي  بنك اجلزائر، .2

 .2018، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، جويلية 2169التقرير السنوي بنك اجلزائر،  .10
 .22، رقم 2018جوان  ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر،  .11
 .05، رقم 2008جوان  ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر،  .12

http://www.whoint/iris/handle/10665/1546
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  .38رقم  2017جوان  ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر،  .13
 . 2012أمام الربملان، فرباير بيان السياسة العامة للحكومة .12
 ،وأثار األزمات القتصادية العالمية على تحقيقها 2161التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية  .15

 www.unescwa.org متوفر على املوقع

 .2008اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة، نوفمرب  .16
 .2015، النشاط القتصادي والتشغيل والبطالةالديوان الوطين لإلحصائيات،   .17
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 -اإلجماليالناتج المحلي -في األجل الطويل  ARDLنتائج تقدير نموذج (: 10)الملحق رقم 

 

0  

DependentVariable: D(PIB)   

Selected Model: ARDL(2, 2, 2, 2, 2, 1)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/17/20   Time: 15:58   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 24   
     
     ConditionalError Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C 42.36050 8.175413 5.181450 0.0013 

PIB(-1)* -1.543779 0.153315 -10.06934 0.0000 

SANT(-1) 0.650953 0.114780 5.671317 0.0008 

LOGM(-1) 1.270907 0.198120 6.414839 0.0004 

TRAV(-1) -0.229586 0.040210 -5.709680 0.0007 

ENSG(-1) 0.217712 0.023314 9.338367 0.0000 

AIDESF(-1) -1.943076 0.308191 -6.304773 0.0004 

D(PIB(-1)) 0.210514 0.088589 2.376298 0.0491 

D(SANT) 0.342794 0.027337 12.53937 0.0000 

D(SANT(-1)) -0.050860 0.045615 -1.114985 0.3017 

D(LOGM) 0.820056 0.129270 6.343752 0.0004 

D(LOGM(-1)) -0.264516 0.099627 -2.655059 0.0327 

D(TRAV) -0.075766 0.022752 -3.330034 0.0126 

D(TRAV(-1)) 0.038773 0.009472 4.093482 0.0046 

D(ENSG) 0.099186 0.012067 8.219293 0.0001 

D(ENSG(-1)) -0.061675 0.013449 -4.585839 0.0025 

D(AIDESF) -1.201909 0.274374 -4.380554 0.0032 
     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

     
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     SANT 0.421662 0.043690 9.651294 0.0000 

LOGM 0.823244 0.079789 10.31776 0.0000 

TRAV -0.148717 0.021172 -7.024092 0.0002 

ENSG 0.141025 0.017210 8.194434 0.0001 

AIDESF -1.258649 0.116187 -10.83292 0.0000 

C 27.43948 3.597978 7.626361 0.0001 
     
     EC = PIB - (0.4217*SANT + 0.8232*LOGM  -0.1487*TRAV + 0.1410*ENSG   

        -1.2586*AIDESF + 27.4395 )  
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 -مؤشر البطالة –في األجل الطويل  ARDLنتائج تقدير نموذج (: 10)الملحق رقم 

 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(CHOM)   

Selected Model: ARDL(2, 1, 0, 0, 1, 1)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/17/20   Time: 16:12   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 24   
     
     ConditionalError Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C 22.62131 5.435616 4.161682 0.0011 

CHOM(-1)* -0.764325 0.179294 -4.262983 0.0009 

SANT(-1) 0.233681 0.051662 4.523282 0.0006 

LOGM** 0.305013 0.083491 3.653256 0.0029 

TRAV** -0.048006 0.015532 -3.090749 0.0086 

ENSG(-1) -0.056102 0.014768 -3.798984 0.0022 

AIDESF(-1) -0.023076 0.004761 -4.847252 0.0003 

D(CHOM(-1)) 0.473069 0.188637 2.507825 0.0262 

D(SANT) 0.147140 0.031570 4.660713 0.0004 

D(ENSG) -0.005156 0.009808 -0.525761 0.6079 

D(AIDESF) -0.006120 0.002690 -2.274930 0.0405 
     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     SANT 0.305735 0.060078 5.088948 0.0002 

LOGM 0.399062 0.091337 4.369111 0.0008 

TRAV -0.062808 0.020853 -3.011927 0.0100 

ENSG -0.073401 0.016525 -4.441809 0.0007 

AIDESF -0.030192 0.004454 -6.778468 0.0000 

C 29.59644 1.240877 23.85122 0.0000 
     
     EC = CHOM - (0.3057*SANT + 0.3991*LOGM  -0.0628*TRAV  -0.0734*ENSG   

        -0.0302*AIDESF + 29.5964 )  
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 -مؤشر التضخم -في األجل الطويل  ARDLنتائج تقدير نموذج (: 10)الملحق رقم 

 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(INF)   

Selected Model: ARDL(2, 1, 0, 0, 0, 2)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/17/20   Time: 18:15   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 23   
     
     ConditionalError Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C -3.383654 4.990818 -0.677976 0.5106 

INF(-1)* -0.654173 0.172960 -3.782226 0.0026 

SANT(-1) -0.009286 0.032181 -0.288560 0.7778 

LOGM** -0.435805 0.203570 -2.140812 0.0535 

TRAV** 0.000636 0.019966 0.031844 0.9751 

ENSG** 0.012704 0.011604 1.094793 0.2951 

AIDESF(-1) 0.441583 0.239489 1.843854 0.0900 

D(INF(-1)) 0.387241 0.148385 2.609710 0.0228 

D(SANT) 0.028232 0.021257 1.328118 0.2088 

D(AIDESF) 0.787574 0.281313 2.799632 0.0161 

D(AIDESF(-1)) 0.423845 0.356710 1.188207 0.2577 
     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     SANT -0.014195 0.050694 -0.280019 0.7842 

LOGM -0.666193 0.187584 -3.551446 0.0040 

TRAV 0.000972 0.030524 0.031839 0.9751 

ENSG 0.019420 0.018896 1.027728 0.3243 

AIDESF 0.675025 0.275612 2.449186 0.0306 

C -5.172417 7.541055 -0.685901 0.5058 
     
     EC = INF - (-0.0142*SANT  -0.6662*LOGM + 0.0010*TRAV + 0.0194*ENSG + 

        0.6750*AIDESF  -5.1724 )  
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 اختبار التكامل المشترك(: 10)الملحق رقم 

     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  4.470692 10%   2.08 3 

k 5 5%   2.39 3.38 

  2.5%   2.7 3.73 

  1%   3.06 4.15 

     

ActualSample Size 23  
FiniteSample: 

n=35  

  10%   2.331 3.417 

  5%   2.804 4.013 

  1%   3.9 5.419 

     

   
FiniteSample: 

n=30  

  10%   2.407 3.517 

  5%   2.91 4.193 

  1%   4.134 5.761 
     
     

 
 

 

 ولنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ للنموذج األ(: 10)الملحق رقم 

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/19/20   Time: 11:21   

Sample: 1990 2017   

Includedobservations: 23   
     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(PIB(-1)) -0.524173 0.223556 -2.344706 0.0660 

D(SANT) 0.408687 0.111319 3.671307 0.0144 

D(SANT(-1)) 0.128873 0.076367 1.687555 0.1523 

D(LOGM) 0.721879 0.235244 3.068642 0.0278 

D(LOGM(-1)) -0.531238 0.207099 -2.565139 0.0503 

D(TRAV) -0.413748 0.088856 -4.656405 0.0056 

D(TRAV(-1)) 0.292179 0.071607 4.080313 0.0095 

D(ENSG) 0.265691 0.004372 60.76445 0.0000 

D(ENSG(-1)) -0.076244 0.032461 -2.348788 0.0657 

D(AIDESF) 0.050249 0.008265 6.079437 0.0017 

D(AIDESF(-1)) 0.092392 0.014985 6.165533 0.0016 

CointEq(-1)* -1.850107 0.202455 -9.138368 0.0003 
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 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ للنموذج الثاني(: 10)الملحق رقم 

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/19/20   Time: 20:13   

Sample: 1990 2017   

Includedobservations: 23   
     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(CHOM(-1)) 0.595808 0.141219 4.219034 0.0022 

D(SANT) 0.150662 0.028271 5.329193 0.0005 

D(SANT(-1)) -0.029902 0.010518 -2.842807 0.0193 

D(ENSG) -0.004506 0.001477 -3.050451 0.0138 

D(ENSG(-1)) 0.052606 0.009304 5.654434 0.0003 

D(AIDESF) -0.007048 0.001852 -3.806334 0.0042 

D(AIDESF(-1)) 0.010757 0.003617 2.973781 0.0156 

CointEq(-1)* -0.939135 0.150805 -6.227464 0.0002 
     
      

 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ للنموذج الثالث(: 10)الملحق رقم 

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/19/20   Time: 20:22   

Sample: 1990 2017   

Includedobservations: 23   
     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(SANT) 0.013934 0.009894 1.408360 0.1867 

D(LOGM) -0.384824 0.088733 -4.336859 0.0012 

D(LOGM(-1)) -0.337042 0.089709 -3.757049 0.0032 

D(AIDESF) 1.093875 0.195589 5.592708 0.0002 

D(AIDESF(-1)) 0.983057 0.227557 4.320045 0.0012 

CointEq(-1)* -0.346007 0.047436 -7.294134 0.0000 
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 للنموذج األول االختبارات التشخيصيةنتائج (: 10) الملحق رقم
 : Godfrey Breuschاالرتباط الذاتي -0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :  Jarque Beraاختبار التوزيع الطبيعي -0

0

1

2

3

4

5

6

7

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Series: Residuals

Sample 1994 2017

Observations 24

Mean       4.29e-14

Median  -0.168598

Maximum  2.598462

Minimum -1.452973

Std. Dev.   1.023991

Skewness   0.737216

Kurtosis   3.072418

Jarque-Bera  2.179191

Probability  0.336352


 
 

 : ARCHإختبار  -0
 

HeteroskedasticityTest: ARCH   

     

     

F-statistic 0.057824     Prob. F(1,21) 0.8123 

Obs*R-squared 0.063157     Prob. Chi-Square(1) 0.8016 

     

     

 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 0.517622     Prob. F(2,5) 0.6247 

Obs*R-squared 4.116791     Prob. Chi-Square(2) 0.1277 
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 :Ramsey اختبار-0

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: PIB   PIB(-1) PIB(-2) SANT SANT(-1) SANT(-2) LOGM LOGM( 

        -1) LOGM(-2) TRAV TRAV(-1) TRAV(-2) ENSG ENSG(-1) ENSG(-2) 

        AIDESF AIDESF(-1) C    

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.196781  6  0.8505  

F-statistic  0.038723 (1, 6)  0.8505  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.154647  1  0.154647  

Restricted SSR  24.11681  7  3.445259  

Unrestricted SSR  23.96217  6  3.993694  
     
     

 

 الثانينتائج االختبارات التشخيصية للنموذج (: 10) الملحق رقم

 : Godfrey Breuschاالرتباط الذاتي -0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 1.304429     Prob. F(2,11) 0.3102 

Obs*R-squared 4.600871     Prob. Chi-Square(2) 0.1002 
     
     

 

 :  Jarque Beraاختبار التوزيع الطبيعي -0

0

1

2

3

4

5

6

7

-1 0 1 2 3 4

Series: Residuals

Sample 1994 2017

Observations 24

Mean      -7.84e-15

Median  -0.209512

Maximum  4.091762

Minimum -1.468413

Std. Dev.   1.278227

Skewness   1.465715

Kurtosis   5.509123

Jarque-Bera  14.88898

Probability  0.000585
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 : ARCHإختبار  -0

 

HeteroskedasticityTest: ARCH   
     

     

F-statistic 0.000174     Prob. F(1,21) 0.9896 

Obs*R-squared 0.000191     Prob. Chi-Square(1) 0.9890 
     
     

     
 

 :Ramsey اختبار-0

 
 
 
 
 

  

Equation: UNTITLED   

Specification: CHOM   CHOM(-1) CHOM(-2) SANT SANT(-1) LOGM TRAV 

        ENSG ENSG(-1) AIDESF AIDESF(-1) C   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     
 Value df Probability  

t-statistic  1.031189  12  0.3228  

F-statistic  1.063351 (1, 12)  0.3228  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  3.058905  1  3.058905  

Restricted SSR  37.57888  13  2.890683  

Unrestricted SSR  34.51997  12  2.876664  
     
     
     
 

     
 

 ثالثنتائج االختبارات التشخيصية للنموذج ال(: 01) الملحق رقم

 : Godfrey Breuschاالرتباط الذاتي -0

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 5.801116     Prob. F(2,10) 0.0213 

Obs*R-squared 12.35295     Prob. Chi-Square(2) 0.0021 
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 :  Jarque Beraاختبار التوزيع الطبيعي -0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals

Sample 1995 2017

Observations 23

Mean       8.65e-15

Median  -0.393746

Maximum  4.713060

Minimum -3.080950

Std. Dev.   1.927239

Skewness   0.697889

Kurtosis   3.050307

Jarque-Bera  1.869448

Probability  0.392694


 

 : ARCHإختبار  -0

 

HeteroskedasticityTest: ARCH   
     
     F-statistic 1.408371     Prob. F(1,20) 0.2492 

Obs*R-squared 1.447292     Prob. Chi-Square(1) 0.2290 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 :Ramsey اختبار-0

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: INF   INF(-1) INF(-2) SANT SANT(-1) LOGM TRAV ENSG 

        AIDESF AIDESF(-1) AIDESF(-2) C   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  5.853821  11  0.0001  

F-statistic  34.26722 (1, 11)  0.0001  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  61.85703  1  61.85703  

Restricted SSR  81.71354  12  6.809462  

Unrestricted SSR  19.85651  11  1.805137  
     
          

   

 



 

 

 

 

 

 



العام االجتماعي على بعض املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاقهتدف هذه الدراسة إىل اختبار وقياس أثر  :ملخص

، وحتليل العالقة القصرية والطويلة بينهما باستخدام النماذج القياسية احلديثة املستندة إىل منهجية منوذج االحندار الذايت للفجوات 7102-0991املمتدة من 
 التشغيل والضمانالعمل و قطاع الصحة، السكن، : على كل من اإلنفاقوقد اعتمدت الدراسة على البيانات السنوية ملبالغ ، (ARDL)الزمنية املوزعة 

 .الناتج احمللي ، البطالة، والتضخم: االجتماعي، التعليم، باإلضافة إىل التحويالت االجتماعية، واملبالغ السنوية للمؤشرات االقتصادية الكلية املتمثلة يف
يف اإلجمالي الناتج المحلي لإلنفاق على كل من قطاع الصحة، السكن، والتعليم على  أثر إيجابيوقد بينت النتائج املتوصل إليها، وجود 

على  أثر إيجابيالتشغيل ، والتحويالت االجتماعية يف األجل الطويل، بينما كل املتغريات لديها و  العمل لكل من قطاع أثر سلبياجلزائر، يف حني سجل 
يف اجلزائر،  البطالةل من  قطاعي الصحة والسكن على لإلنفاق على ك أثر إيجابييف األجل القصري، كما بينت نتائج الدراسة وجود احمللي اإلمجايل  الناتج 

لإلنفاق على كل من قطاع  أثر إيجابي ُسجليف األجل الطويل، أما يف األجل القصري فقد  البطالةلديه أثر سليب على فعلى باقي القطاعات  اإلنفاقأما 
 لإلنفاق أثر إيجابيىل وجود إ قد مت التوصلأيضا هذا و ليس لديها أي تأثري، فأما باقي القطاعات  ،البطالةالصحة، التعليم والتحويالت االجتماعية على 

يف اجلزائر، أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثري وذلك يف األجل الطويل، أما يف  التضخمعلى كل من قطاعي السكن والتحويالت االجتماعية على 
ن قطاعي السكن والتحويالت االجتماعية، أما باقي القطاعات فليس لديها أي تأثري على على كل م لإلنفاقوجود أثر إجيايب  وحظاألجل القصري فل

 .يف اجلزائر لتضخما
 التضخم ناتج احمللي اإلمجايل، البطالة و اليف كل من أثر سلبي  تؤدي إىل حدوثكما بينت النتائج أن حدوث صدمات يف اإلنفاق االجتماعي 
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Abstract : This study aims to test and measure the impact of social public spending on some 

macroeconomic indicators in Algeria during the period from 1990-2017, and to analyze the short and 

long relationship between them using modern standard models based on the methodology of the 

Autoregressive Distributed Time Gap (ARDL) methodology, and the study has adopted on the annual data 

of spending amounts on: the health sector, housing, employment and social security, education, in 

addition to social transfers, and annual amounts for the macroeconomic indicators represented in: gross 

domestic product, unemployment, and inflation. 

The results showed that spending on the health, housing, and education sectors have a positive 

impact on the GDP in Algeria, while a negative impact was recorded for the employment and social 

security sectors, and social transfers in the long term, while all variables have a positive impact. on the 

gross product in the short term, as the results of the study showed that there is a positive impact of 

spending on both: the health and housing sectors on unemployment in Algeria, while spending on the rest 

of the sectors has a negative impact on unemployment in the long term, but in the short term we have 

recorded a positive impact. Spending on the health sector, education and social transfers on 

unemployment, while the rest of the sectors do not have any impact, we also found that there is a positive 

impact of spending on both the housing and social transfers sectors on inflation in Algeria, while the rest 

of the sectors do not have any effect in the long term In the short term, we noticed a positive effect of 

spending on both the housing and social transfers sectors, while the rest of the sectors do not have any 

impact on inflation in Algeria. 

The results also showed that the occurrence of shocks in social spending leads to a negative 

impact on GDP, unemployment and inflation. 
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