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 الكلي االقتصاد االستقرار حتقيق يف املالية السياسة مساهمة
 2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف

"Contribution of fiscal policy to macroeconomic stability in Algeria 

during the period 2000-2017" 
 (1) فاطمة ساجي: د

 
 -:لص امل

 البنك توصيات عىل بناءا االقتصادية اإلصالحات من جمموعة النامية الدول معظم تبنت

 يف اهليكلية االختالالت تعاين الدول هذه معظم كانت حيث الدويل، النقد وصندوق العاملي

 النتائج من جمموعة اإلصالحات هذه أفرزت وقد املوجه، اقتصادها ملخلفات كنتيجة اقتصادياهتا

 املتعلقة تلك نجد اإلصالحات بني ومن لة،دو كل وظروف طبيعة حسب ألخرى دولة من ختتلف

 السياسة هذه وترشيد التنموية، بالوظيفة للقيام الدولة يد يف الفعالة األداة باعتبارها املالية بالسياسة

 ألدوات اجليد بالتوظيف معينة واجتاهات أساليب وفق املرجوة األهداف لبلوغ األولويات من هو

 واالجتامعية؛ االقتصادية السياسة أهداف حتقيق يف ةكبري بدرجة يساهم املالية السياسة

 عىل كبري بشكل معتمدة االقتصادية، اإلصالحات مرحلة دخلت التي الدول أحد واجلزائر

 التنموية؛ أهدافها لتحقيق املالية السياسة

 داالقتصا استقرار عىل املالية السياسة أثر تقييم إىل البحثية الورقة هذه خالل من سنحاول لذا

 املالية السياسة إىل التطرق خالل دراستنا وسنبدأ ،2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف الكيل

ء تواجهها التي التحديات وأهم  املالية السياسة ألثر نتطرق ثم واخلارجي، الداخيل الصعيد عىل سوا

 .  اجلزائري لالقتصاد بالنسبة لكالدور السحري املربع متغريات عىل

 ميزان التضخم، املالية، السياسة كالدور، مربع االقتصادي، االستقرار: فتاحيةامل الكلامت

 .التضخم املدفوعات،

                                                             

(( ئر – تيارت – خلدون بنا جامعة - التسيري وعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية  .اجلزا
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Abstract: 

Most developing countries adopted a series of economic reforms 

based on the recommendations of the World Bank and the International 

Monetary Fund (IMF). Most of these countries suffered structural 

imbalances in their economies as a result of their targeted economies. 

And among the reforms we find those related to fiscal policy as an 

effective tool in the hands of the state to carry out the development 

function, and rationalizing this policy is a priority to achieve the desired 

goals in accordance with certain methods and trends in the good 

employment of financial policy tools that contribute significantly to the 

achievement of the objectives of economic and social policy؛ 

Algeria is one of the countries that has entered the stage of economic 

reforms, largely dependent on fiscal policy to achieve its development 

goals؛ 

In this paper, we will attempt to assess the impact of fiscal policy on 

macroeconomic stability in Algeria during the period 2000-2017. We 

will begin our study with regard to fiscal policy and its main challenges 

both internally and externally. Then we’ll touch on the impact of fiscal 

policy on the variables of the magic square of  Kaldor for the Algerian 

economy. 

Key words: economic stability, Kaldor’s Square, economic policy, 

inflation, balance of payments, inflation. 

  



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

79 
 

 :متهيد
 االقتصادية املتغريات كل عىل آثار لتحقيق الدولة يد يف مهمة وسيلة املالية السياسة تعترب

 املجتمع؛ ألهداف حتقيقا االتفاقية وبراجمها إيراداهتا لكذ يف مستخدمة والسياسية واالجتامعية

 أدواهتا خالل من االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل صور من صورة تعترب املالية فالسياسة

نية العامة والنفقات العامة اإليرادات يف املتمثلة  يف املتمثلة أهدافها حتقيق أجل من العامة، وامليزا

 التوزيع و االقتصادية للموارد األمثل والتخصيص االقتصادي واالستقرار ديةاالقتصا التنمية حتقيق

  القومي؛ للدخل العادل

ئب اإلنفاق حجم يف التحكم هبدف املالية السياسة أدوات الدولة وتستخدم  والدين والرضا

 كنيم املالية السياسة أدوات فبواسطة االقتصاد، يف االنكامش أو التضخم حماربة اجل من العام

ن ر استقرا  اخلام، الداخيل الناتج نمو معدالت  رفع البطالة، عىل تقيض أن للدولة . املدفوعات ميزا

مج 2019 ـ 2015 و 2014 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر تبنت  مالية سياسة خالل من تنموية برا

 منا حماولة الدراسة هبذه قمنا ذلك عىل وبناءا األصعدة، مجيع عىل التنمية حتقيق يف منها رغبة توسعية

 :التايل السؤال عىل اإلجابة يف

ر حتقيق يف اجلزائرية احلكومة طرف من املتبناة املالية السياسة سامهت مدى أي إىل  استقرا

 ؟2017 ـ 2000 الفرتة خالل الكيل االقتصاد

 :جزئيني إىل البحث قسمنا التالية اإلشكالية عىل ولإلجابة

 2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف املالية ياسةالس أدوات تطور: األول املحور

ت استقرار حتقيق عىل املالية السياسة أدوات أثر حتليل: الثاين املحور  الكيل االقتصاد مؤرشا

 2017 ـ 2000 الفرتة خالل

  2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف املالية السياسة أدوات تطور:  األول احملور
 خالل من اجلزائري، االقتصاد يف املالية السياسة واقع توضيح املحور هذا خالل من سنحاول

 . الدراسة فرتة خالل له تعرضت الذي والتطور مكوناهتا خمتلف إىل التطرق

  العامة النفقات:  أوال
 باستعامل العام النفع لتحقيق العمومية اهليئات تنفقه ما جمموع عىل العامة النفقات تعرب

 أحد باعتبارها االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل وسائل أهم من وهي ة،العمومي اإليرادات

 النشاط وتأطري توجيه يف هاما دورا يلعب أن العام لإلنفاق يمكن حيث املالية، السياسة أدوات

 الوحدات كل يمس أن بإمكانه وأن خصوصا وأثاره حجمه إىل بالنظر وهذا االقتصادي

 .االقتصادية
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 :عامةال النفقات مفهوم -1

 إشباع أجل من عام شخص بدفعه يقوم نقدي مبلغ بأهنا رئيسية بصورة العامة النفقات تعرف

نية نفقات وتقسم(. 1)عامة حاجة  مدونة وتتجسد. مدونة يف اجلزائري املرشع وفق العامة امليزا

نية نفقات نية خالل من امليزا نية التجهيز نفقات ميزا  (.2)التسيري نفقات وميزا

نية التسيري نفقات تنقسم: التسيري نفقات نةمدو  1 ـ 1 ب أربعة إىل اجلزائر يف العامة للميزا  أبوا

نية يف يتمثل األول: قسمني يف األبواب هذه جتمع وعناوين،  عىل حتتوي التي املشرتكة األعباء ميزا

نية فهو الثاين القسم أما والرابع، الثالث البابني من وجزء والثاين األول الباب  املوزعة كومةاحل ميزا

 كل نفقات يف يتواجدان والرابع الثالث الباب أن أي" والرابع الثالث الباب من املتكونة الوزارية أو

 ".الوزارات

نية يف التسيري نفقات وتظهر  سنة، لكل املالية بقانون امللحق( ب) اجلدول يف الدولة ميزا

 :عىل اجلدول وحيتوي

 الوزارية؛ الدوائر حسب موزعة نفقات 

 مشرتكة أعباء" موزعة غري فقاتن  ." 

 (:3)وهي األربعة األبواب القسمني هاذين حتت وتندرج

 العمومي؛ الدين أعباء 

 العمومية؛ السلطات خمصصات 

 املصالح؛ بوسائل اخلاصة النفقات 

 العمومية التدخالت. 

ت تتعلق نفقات هي التجهيز نفقات: التجهيز نفقات مدونة  2 ـ 1  أشغالو اجلامعية بالتجهيزا

 تكوين إىل خالهلا من الدولة هتدف واالجتامعية، اإلدارية االقتصادية الكربى األساسية املنشآت

 عدة ونجد. السنوي اإلنامئي املخطط حسب توزع الوطنية، الثروة تنمية بقصد األموال رؤوس

 :منها التجهيز لنفقات تصنيفات

 (:4) أبواب ثالثة إىل وتصنف: االقتصادي التصنيف (أ)

 الدولة؛ قبل من املمنوحة تثامراتاالس 

 الدولة؛ طرف من املمنوحة االستثامر إعانات 

 برأسامل األخرى النفقات. 

نية من( ج) جدول يف للدولة العمومي التجهيز نفقات ترد التصنيف هذا أساس عىل  ميزا

 حسب موزعة تكون حيث املال، برأس ونفقات االستثامر نفقات قسمني ضمن سنة لكل الدولة

 .الدفع باعتامدات وتنفذ برنامج رخص شكل عىل وتسجل االقتصادية القطاعات لفخمت
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 خالل من تتحدد والتي حتويلها الدولة تتوىل التي املشاريع خمتلف من تتكون :االستثامر نفقات 

 قانون من( ج) اجلدول حسب توزع إنامئية برامج شكل يف املشاريع هذه تأيت احلكومة، برنامج

 :هي قطاعات عرش عىل املالية

 التحويلية؛ الصناعة 

 واملناجم؛ الطاقة 

 والري؛ الفالحة 

 املنتجة؛ اخلدمات 

 واإلدارية؛ االقتصادية األساسية املنشآت 

 والتكوين؛ الرتبية 

 والثقافية؛ واالجتامعية األساسية املنشآت 

 السكن؛ 

 خمتلفة مواضيع. 

 للتنمية البلدية املخططات. 

 يف تتمثل و: برأسامل العمليات: 

 الفوائد؛ نسب ختفيض 

 نية؛ التهيئة وتبعات اإلعانات  العمرا

 كز والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية للمؤسسات التخصيصات  ومرا

 والتنمية؛ البحث

 ترقيتها؛ الواجب للمناطق املخصصة االحتياطات 

 برأسامل؛ نفقات 

 متوقعة؛ غري لنفقات احتياطي 

 االستثامر دعم صندوق. 

 ثالثة إىل العمومي التجهيز نفقات تصنيف يمكن: تسيريها حسب يزالتجه نفقات تصنيف (ب)

 :بتسيريها املكلفة اجلهة حسب أصناف

 املركزية اإلدارات باسم املسجلة بالعمليات تتعلق: املمركزة القطاعية الربامج 

 التي املؤسسات وكذا وصايتهم حتت املوضوعة العمومية املؤسسات أو" الوزارات"

 .املتخصصة واإلدارات املايل باالستقالل تتمتع

 الوايل باسم املسجلة التجهيز بربامج تتعلق: ممركزة الغري القطاعية الربامج. 

 للبلديات، تسيريها يف ختضع التي للعمليات بالنسبة: للتنمية البلدية املخططات 

 عىل ومنها التنمية يف األولوية ذات األعامل الربامج هذه موضوع يكون حيث

 .والطرق والتطهري، للرشب، الصالح باملاء دالتزوي اخلصوص



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

82 
 

 :2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف العامة النفقات تطور -2

 مجيع يف التنمية عجلة لدفع واسعة إنفاقيه سياسة 2001 سنة منذ اجلزائرية احلكومة اعتمدت

 توسع وسبب السنة، هذه سبقت التي واالجتامعية االقتصادية األزمات نتائج عىل والقضاء امليادين

 ارتفاع سببب الفرتة تلك يف البالد عرفتها التي املالية البحبوحة هو االنفاقية السياسة يف احلكومة

ت وحتسن املحروقات أسعار  صياغة و السيايس، طابعها هو الربامج هذه يميز ما املالية، املؤرشا

 بواسطة تنفيذها و التكميلية أو السنوية املالية قوانني يف تأطريها خالل من متت الربامج هذه

 النعاشا برنامج تنموية برامج ثالث يف الربامج هذه ومتثلت. اخلاص التخصيص حسابات

 وأعطيت دج مليار 525  ب قدر مايل غالف له خصص الذي 2004 -  2001 االقتصادي

 مالية مبالغ هلام خصصت حيث العمومية األشغال وقطاع املحلية للتنمية الربنامج هذا يف األولوية

 7. 4202 قدرة مايل غالف له خصص 2009 – 2005 االقتصادي النمو دعم وبرنامج معتربة،

 نفقات التسيير السنوات
نسبتها من 

اجمالي النفقات 
 العامة

نفقات 
 التجهيز

نسبتها من 

اجمالي النفقات 

 العامة

مجموع النفقات 

 العامة

نسبة تطور 
 النفقات

النفقات 
 PIBالعامة/ 

2000 856.2 72.6 321.9 27.3 1178.1  28.57 
2001 963.6 72.6 357.4 27.3 1321 12.1 31 
2002 1097.7 69.4 452.9 28.6 1550.6 17.4 34.17 
2003 1199.2 67.2 553.6 31 1752.8 13 33.3 
2004 1251.1 65.7 640.7 33.7 1891.8 7.9 30.76 
2005 1245.1 60.5 806.6 39.2 2052 8.4 27.13 
2006 1437.9 57.9 1051.1 40.8 2453 19.5 28.79 
2007 1673.9 51.5 1434.6 44.1 3108.5 26.7 33.4 
2008 2217.7 51.8 1973.3 46.1 4191 34.8 37.95 
2009 2300 52.4 1946.3 44.3 4246.3 1.3 42.6 
2010 26590 58.2 1807 39.6 4466.9 5.2 37.25 
2011 3879.2 65.1 1974.4 33.1 5853.6 31 40.12 
2012 4782.6 67.8 2275.5 32.3 7058.1 20.6 43.55 
2013 4131.6 67.7 1892.6 31 6024.2 _14.6 36.19 
2014 4486.3 63.7 2493.9 35.4 6980.2 15.9 40/47 
2015 4972.3 64 3885.8 36 7656.3 9.4 46.1 
2016 4807.4 60 3176.9 39 7983.3 4  
2017 4591.9 66 2291.4 33 6883.3 _ 0.13  
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 أما األساسية، املنشآت عدد وتطور للسكان، املعيشية الظروف حتسني حماوره وأهم دج، مليار

 مليار 286 ب قدر مايل مبلغ له خصص فقد 2014 – 2010 االقتصادي النمو توطيد برنامج

ت لتحسني التحتية البنية ودعم البرشية التنمية دعم هدفه وكان دوالر  كام االقتصادية، التنمية مؤرشا

 .2019 ـ 2015 اخلاميس املخطط تطبيق يف الرشوع تم

 خالل من 2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف العامة النفقات تطور توضيح ويمكننا

 :التايل اجلدول

ئر يف العامة النفقات تطور: 1 رقم اجلدول  2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزا

 :أنظر الدراسة لسنوات اجلزائر بنك وتقارير املالية قوانني: املصدر

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/lois-de-

finances/276-2011-2014 

ئر يف العمومية النفقات أن لنا يتضح اجلدول خالل من  – 2000 الفرتة خالل عرفت اجلزا

 تلك يف اجلزائرية احلكومة تبنتها التي التوسعية االنفاقية للسياسة راجع وهذا هائلة زيادة 2014

نية جعل مما الذكر، سابقة التنموية الربامج خالل من الفرتة  أغلب يف عجزا  تسجل العامة امليزا

ت  فارتفاع السواء، حد عىل التجهيز ونفقات التسيري لنفقات راجعة الزيادة وهذه الفرتة، هذه سنوا

 االجتامعية االعانات يف أساسا واملتمثلة اجلارية التحويالت قيمة زيادة اىل يرجع التسيري نفقات

 االوىل بالدرجة ارتفاعها سبب فريجع التجهيز نفقات أما األجور، ارتفاع األرس، إىل والتحويالت

 من اجلزائر يف املنترش الفساد يعترب كام طائلة، مبالغ هلا رصدت تنموية للسياسة احلكومة انتهاج اىل

 العمومية، االشغال مثل احلساسة القطاعات يف خصوصا العامة النفقات الرتفاع الرئيسية سباباال

 وغريها؛ الصحة السكن، قطاع املحروقات،

يد واستمر  جديد برنامج اجلزائر لتبني وذلك 2017 ـ 2015 الفرتة خالل العامة النفقات تزا

 . البرتولية بايةاجل مداخيل انخفاض رغم وذلك التنمية حتقيق منه اهلدف

 العامة اإليرادات:  ثانيا
 هبدف العام اإلنفاق لتمويل توجهها التي االقتصادية الدولة موارد العامة اإليرادات تعترب

 .عامة حاجات إشباع

 العامة اإليرادات مفهوم -1

 خمتلفة مصادر من الدولة عليها حتصل التي الدخول جمموع أهنا عىل العامة اإليرادات تعرف

زن وحتقيق العامة نفقاهتا تغطية لأج من  (. 5)واالجتامعي االقتصادي التوا

نية موارد اجلزائري املرشع يقسم  (:6)ييل ما إىل للدولة العامة امليزا

 الغرامات؛ حاصل وكذا اجلبائي الطابع ذات اإليرادات 
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 للدولة؛ التابعة األمالك مداخيل 

 ؛األتاوى املؤداة اخلدمات لقاء املدفوعة التكاليف 

 واهلبات؛ واهلدايا للمسامهات املخصصة األموال 

 نية من الدولة طرف من املمنوحة والتسبيقات للقروض بالرأسامل التسديد  امليزا

 عنها؛ املرتتبة الفوائد وذا العامة

 نية حواصل خمتلف  حتصيلها؛ عىل القانون ينص التي امليزا

 قانونا هبا املرخص للدولة املالية املسامهات مداخيل. 

 :2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف العامة االيرادات طورت -2

 بإعداد قمنا العامة اإليرادات تطور ولتوضيح البرتولية، اجلباية عىل اجلزائرية احلكومة تعتمد

 :التايل اجلدول

 2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف العامة اإليرادات تطور:  2 رقم اجلدول

نسبة جباية بترولية  يةالجباية البترول السنوات

 من إجمالي إيرادات

نسبة جباية العادية  عاديةالجباية ال مجموع اإليرادات

 من إجمالي إيرادات

2000 524000 50 1028840 504840 49 

2001 732000 59 1234380 502380 40 

2002 916400 62 1457750 541350 37 

2003 836060 57 1451450 615390 42 

2004 862200 56 1528000 665800 43 

2005 899000 54,95 1635830 736830 45,04 

2006 916000 54,91 1667920 751920 45,08 

2007 973000 53,97 1802616 829616 46,02 

2008 971200 50,42 1924000 953800 49,57 

2009 1628500 58,44 2786600 1158100 41,55 

2010 1835800 59,58 3081500 1245700 40,42 

2011 1472400 49,2 2992400 1520000 50,79 

2012 1561600 45,18 3455650 1894050 54,81 

2013 1615900 42,3 3820000 2204100 57,69 

2014 1577730 37,4 4218180 2640450 62,59 

2015 1722940 36,77 4684650 2961710 63,22 

2016 1682550 35.44 4747430 3064880 64.55 

20017 2200120 39.04 5635514 3435394 60.95 

 .الدراسة لسنوات املالية قوانني عىل باالعتامد الباحثة إعداد من: املصدر
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يد هناك أنه لنا يتضح السابق اجلدول من  بشكل يعود االرتفاع وهذا الدولة ملداخيل مستمر تزا

 زيادة نتيجة أخرى جهة من العادية ايةاجلب حصيلة وزيادة جهة من البرتول أسعار الرتفاع مبارش

 .الرضيبي الوعاء

 امليزانية رصيد:  ثالثا
نية تعد  حتدد التي األساسية األداة كوهنا املايل، التخطيط أدوات أهم من للدولة العامة امليزا

 سةالعاك املرآة أهنا أي توزيعها وعملية املوارد استغالل كيفية يف وبراجمها وسياستها احلكومة أهداف

 الترشيعية السلطة عاتق عىل وتقع للدولة، واملالية واالجتامعية االقتصادية السياسات ملختلف

 .للشعب ممثال باعتبارها

نية مفهوم -1  امليزا

نية تعرف ئري املرشع وفق امليزا  النهائية والنفقات اإليرادات من تتشكل وثيقة أهنا عىل اجلزا

 ؛(7)هبا املعمول الترشيعية األحكام وفق واملوزعة املالية قانون بموجب سنويا املحددة للدولة

 بالتسيري اخلاصة والنفقات اإليرادات جمموع املدنية للسنة تقدر التي الوثيقة: أهنا عىل عرفها كام

 (.8)هبا وترخص املال برأس والنفقات الداخلة التجهيز نفقات ومنها واالستثامر

نية أن أي  حماسبي جدول أو مالية وثيقة األساس يف فهي ها،براجم لتحقيق احلكومة وسيلة امليزا

 لنا تبني كام اإلنفاق، تتوىل التي واجلهات املختلفة تقسيامهتا مع العامة النفقات تقديرات لنا يبني

 .املختلفة مصادرها توضيح مع العامة اإليرادات تقديرات

نية رصيد تطور -2   2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف امليزا

نية رصيد تطور معرفة من ننتمك لكي  :التايل اجلدول بإعداد قمنا العامة امليزا

ئر يف امليداين الرصيد تطور: 3  رقم جدول  2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزا

رصيد الميزانية  النفقات العامة االيرادات العامة السنوات
 العامة

رصيد الميزانية / 
PIB 

2000 1578.1 1178.1 400 9.7 
2001 1505.5 1321 184.5 4.33 
2002 1603.3 1550.6 52.7 1.16 
2003 1966.6 1752.8 213.8 4.06 
2004 2229.7 1891.8 337.9 5.49 
2005 3082.5 2052 1030.5 13.62 
2006 3639.8 2453 1186.8 13.928 
2007 3687.8 3108.5 579.3 6.22 
2008 5190.1 4191 999.5 9.05 
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2009 3766 4246.3 _ 570.3 _ 5.72 
2010 4392.9 4466.9 _ 74 _ 0.62 
2011 5790.1 5853.6 _ 63.5 _ 0.44 
2012 6339.3 7058.1 _ 718.8 _ 4.43 
2013 5957.5 6024.2 _ 66 .7 _ 0.4 
2014 5719 6980.2 _ 1261.2 _ 7.33 
2015 4684.7 7656.3 _ 3007.6 _ 20 
2016 4747.5 7983.3 _ 3235.8 _ 17 
2017 5635.6 6883.3 _ 1247.7  

ت لنفس اجلزائر بنك وتقارير املعنية للسنوات املالية قوانني: املصدر  السنوا

نية رصيد لنا يتضح اجلدول خالل من  ويمكن 2008 ـ 2000 الفرتة خالل فائضا حقق امليزا

يد إىل أدى مما البرتول أسعار الرتفاع ذلك إرجاع  بدورها مهتسا التي البرتولية اجلباية إيرادات تزا

 2009 سنة من وبداية الفرتة، تلك خالل العامة النفقات تفوق بمعدالت العامة اإليرادات زيادة يف

نية رصيد حتول يد نتيجة عجز إىل فائض من امليزا  وعدم جهة من العامة النفقات يف املستمر التزا

 .أخرى جهة من العامة اإليرادات يف الزيادة

 الكلي االقتصاد مؤشرات استقرار حتقيق على املالية السياسة دواتأ أثر حتليل: الثاني احملور
 2017 ـ 2000 الفرتة خالل

 هبدف التنموية الربامج خالل من 2001 سنة منذ اجلزائر تبنتها التي اإلنفاقية السياسة إن

 أربع يف أساسا واملتمثلة الكلية االقتصادية التوازنات عىل أثر األصعدة، مجيع عىل التنمية حتقيق

 تعرف املتغريات وهذه البطالة، معدل التضخم، معدل املدفوعات، ميزان االقتصادي، النمو: حماور

 .لكالدور السحري باملربع

ت تطور: 04 رقم اجلدول  2017 ـ 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف الكيل االقتصاد مؤرشا

 معدل التضخم % معدل البطالة % معدل النمو % السنوات
لمدفوعات رصيد ميزان ا

 مليار دوالر
2001 3 27.3 4.2 6.2 
2002 5.6 25.7 1.4 3.6 
2003 7.2 23.7 2.6 7.4 
2004 4.3 17.7 3.6 9.2 
2005 5.9 15.3 1.6 16.9 
2006 1.7 12.3 2.5 17.7 
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2007 3.4 13.8 3.7 29.55 
2008 2 11.3 4.8 37 
2009 1.7 10.2 5.7 3.9 
2010 3.6 10 4.3 14.6 
2011 2.6 10 4.5 26.3 
2012 2.5 9.7 8.89 22.2 
2013 2.8 9.3 3.25 10.8 
2014 3.7 9 2.8 4.75 
2015 3.8 10.6 4.78 _ 14.39 
2016 4.6 11.6 4 _ 30.3 

 :البطالة معدالت تطور -1

ئرية الدولة أن هو السابق، اجلدول خالل من مالحظته يمكن ما  مالية اعتامدات خصصت اجلزا

يدة بوترية    :حيث ألخرى سنة من مستمر تناقص يف البطالة معدالت أن كام  ألخرى، سنة نم متزا

 سنة%  17.70 نسبة إىل ،2001 سنة%  27.30 من انخفضت قد البطالة نسبة أن نجد

 احلكومي اإلنفاق قيمة بلغت حيث احلكومي اإلنفاق لقيمة املستمرة الزيادة بمقابل هذا ،2004

يد وهذا ،2004 سنة دج مليار 63905 إىل تفعتوار دج مليار 35739 2001 سنة  عدد لتزا

 ما وهذا واملؤقتة، الدائمة بني عمل مناصب توفري إىل باإلضافة واملتوسطة، الصغرية املؤسسات

 .البطالة نسبة يف امللحوظ االنخفاض إىل أدى

 ربنامجل املصاحبة 2004 – 2001 الفرتة ميزت التي االستثامرية الربامج عىل قوله يمكن وما

 القيمة إىل وبالنظر أنه إال جديدة، الشغل مناصب توفري يف ما نوعا سامهت أهنا االقتصادي اإلنعاش

يدة معدالت حتقيق املتوقع من كان فإنه الربنامج، هلذا املعتربة اإلمجالية املالية  وهذا للتشغيل متزا

 أالف ضياع يعني ما وهو أجنبية، املةع بيد والتعمري البناء من بدال اإلنتاج و التصنيع سياسة باعتامد

 طريق عن الطلب يف الزيادة هذه تلبية متت لو منها االستفادة املمكن من كان التي العمل فرص

 القطاع مسامهة مدى إغفال يمكن ال كام اخلارجي، اإلنتاجي اجلهاز بدل املحيل اإلنتاجي اجلهاز

 طرف من املقدمة للتسهيالت نظرا  ة،الفرت هذه خالل للشغل جديدة مناصب إحداث يف اخلاص

 دالة البطالة نسبة أن نستنج سبق، ما خالل من اجلزائر، يف اخلاص االستثامر تدعيم إطار يف الدولة

 التسيري ورشادة املايل التخصيص عقالنية ظل يف لكن احلكومي اإلنفاق حلجم عكسية

 .)9)القطاعي

 اعتامدات كذلك الدولة خصصت فقد 2009 – 2005 االقتصادي النمو برنامج خالل أما

يد متيزت مالية  مليار 806.84 من العمومية االستثامرات قيمة ارتفعت حيث الفرتة هذه خالل بتزا
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 من انخفض فقد البطالة ملعدل بالنسبة أما الفرتة، هناية يف دج مليار 1926اىل الفرتة بداية يف دج

 ما نوعا ساهم النمو دعم برنامج أن نييع هذا.  2009 سنة%  10.20 إىل 2005 سنة%  15.30

ءا للشغل هائلة مناصب بمنح متيزت التي الفرتة هذه خالل البطالة عىل القضاء يف  دائمة كانت سوا

 .التشغيل قبل ما عقود اطار يف مؤقتة أو

 احلكومة خصصت فقد النمو توطيد لربنامج املصاحبة 2014 – 2010 بني املمتدة الفرتة ويف

ئرية  هو املالحظ واليشء املجاالت مجيع يف التنمية عجلة دفع هبدف ضخام ماليا لغامب اجلزا

 سنة%  9.015 إىل 2010 سنة%  10 من الفرتة هذه خالل حمتشمة بقيمة البطالة نسبة انخفاض

 املالية لالعتامدات نظرا  البطالة نسبة بامتصاص الربنامج هذا يقوم أن املتوقع من كان حيث ، 2014

 يف التشغيل قبل ما عقود اطار يف العاملة نسبة مصري ما هو املطروح املشكل لكن لك،لذ املخصصة

 .البرتول ألسعار املستمر االنخفاض ظل

 املدفوعات ميزان اخلام، املحيل الناتج التضخم، معدالت تطور -2

 التنموية الربامج خالل متصاعدة وترية عرفت أهنا التضخم معدالت حول مالحظته يمكن ما

 بيانيا اجلدول هذا بتمثيل نقوم التحليل ولتسهيل.  الفرتة هذه يف العامة النفقات قيمة يعكس وهذا

 :التايل الشكل وفق

 خالل املدفوعات ميزان اخلام، املحيل الناتج التضخم، من كل معدالت تطور 01 رقم الشكل

 2014 - 2000 الفرتة

 (04) لاجلدو معطيات عىل باالعتامد الباحثة إعداد من: املصدر
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يدا عرفت التضخم معدالت أن نالحظ الشكل خالل من  سنة%  00.34 تسجيلها فبعد تزا

 هتدف التي التنموية الربامج تطبيق إىل باألساس راجع وهذا 2012 سنة%  08.89 إىل 2000

 لقيمة نظرا  مرتفعة تضخم بمعالت السامح مع للنمو مرتفعة معدالت حتقيق إىل األوىل بالدرجة

 العامة؛ النفقات

ئض سجل فقد املدفوعات مليزان بالنسبة أما  حيث 2012 – 2000 الفرتة خالل مهمة فوا

 الناتج الرصف احتياطي لرتاكم راجع وهذا دوالر، مليار 37 بمبلغ 2008 سنة قيمة أعىل سجل

 حقق حيث مذهال انخفاضا حقق 2014 – 2013 السنتني بني لكنه البرتول، اسعار ارتفاع عن

 سنة البرتول ألسعار املدهش االنخفاض بسبب 2014 سنة دوالر مليار 5.88 – ب قدر عجزا 

2014 . 

 أعىل عرف حيث الفرتة هذه خالل متذبذبا نموا  عرف فقد اخلام الداخيل للناتج بالنسبة أما

 .الفرتة هذه يف املتبناة االستثامرية الربامج إىل التذبذبات هذه أساسا وترجع 2005 سنة له قيمة

 2014 - 2001 الفرتة خالل لكالدور السحري املربع حسب الكيل االقتصاد اتمتغري -3

زن التشغيل، ومستوى االقتصادي، النمو معدل دراسة إن  معدالت و املدفوعات، ميزان توا

 التنموية للربامج اجلزائرية احلكومة اطالق مع تتزامن والتي 2014 – 2001 الفرتة خالل التضخم

 القيام من يمكننا النمو، توطيد وبرنامج النمو دعم وبرنامج االقتصادي، االنعاش برنامج الثالث

 نجاح مدى ملعرفة كالدور، مربع خالل من متثيلها يمكن التي الكيل االقتصاد متغريات بدراسة

ت تلخيص ويمكن اجلزائر، يف املتبناة التنموية السياسة  :التايل اجلدول يف كالدور مربع مؤرشا

 2014  - 2001 الفرتة خالل لكالدور السحري املربع متغريات تطور (:05) رقم اجلدول

 

 2001 2004 2009 2014 
 10.60 10.20 17.70 27.30 معدل البطالة
 1.92 05.74 03.56 4.23 معدل التضخم

 5.88- 03.86 09.25 6.19 ميزان المدفوعات
 02.70 01.70 04.30 03.00 معدل النمو االقتصادي

 :املصدر

o املالية وزارة موقع :www.mf.gov.dz/article/48/zoom-sur-les-chiffres-

/154/Taux-inflatin.html 

o 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 للسنوات اجلزائر لبنك السنوية التقارير – 

2005 – 2006 – 2007 -2008 – 2009 – 2010 – 2012 – 2013 – 2014. 
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  2014 - 2001 الفرتة خالل اجلزائري لالقتصاد يالسحر كالدور مربع(: 02)  رقم الشكل

 

 
 EXEL وخمرجات( 05) اجلدول معطيات عىل باالعتامد الباحثة إعداد من: املصدر

ت أن عىل ذلك يدل واسع، وبحجم األضالع مستوي املربع كان كلام أنه كالدور يرى  املؤرشا

 خالل ومن جيدة، حالة يف كذلك ةالدراس حمل البلد اقتصاد وبالتايل جيدة حالة يف له املكونة

 – 2009– 2004 – 2001 للفرتة اجلزائري لالقتصاد لكالدور السحري املربع ملتغريات دراستنا

ئري، لالقتصاد لكالدور السحري املربع عىل يظهر الذي االختالل مدى الحظنا 2014  وهذا اجلزا

 عىل نتج الذي الفرتة هذه لخال املرتفعة التضخم معدالت بسبب وهذا أعاله، الشكل يوضحه ما

نية عجز وتفاقم التوسعية، االتفاقية السياسة اثر  النفقات ارتفاع بسبب تربيره يمكن الذي امليزا

 بعدم اتسم اجلزائر يف التنموية الربامج عىل اإلنفاق أن يؤكد ما وهذا اإليرادات، مستوى وانخفاض

 .االقتصادية الرفاهية حتقيق من بدال تصاداالق عىل خلفتها التي السلبية اآلثار بسبب الرشادة

 :خالصة
 توسعية مالية سياسة اجلزائرية احلكومة انتهجت األصعدة مجيع عىل التنمية حتقيق يف منها رغبة

 تاله ثم 2004 – 2001 االقتصادي اإلنعاش برنامج أوهلا كان تنموية برامج ثالث تبنيها خالل من

 ،2014 – 2010 اخلاميس التنمية وبرنامج ،2009 – 2005 النمو لدعم التكمييل الربنامج

 انعكست االجيابية النتائج من مجلة الربامج هذه حققت 2019 ـ 2015 اخلاميس املخطط وآخرها

ت عىل مبارش بشكل  نسبة وتراجعت واضح، حتسن املحقق النمو معدل سجل حيث التنمية مؤرشا

 املحروقات أسعار الرتفاع راجع وهذا عاتاملدفو مليزان املستقرة الوضعية عن فضال البطالة

  الرصف، احتياطي وزيادة

; معدل البطالة ;2001
10.6 

معدل   ;2001
10.2; التضحم  

ميزان   ;2001
17.7; المدفوعات  

معدل النمو   ;2001
27.3; اإلقتصادي  

; معدل البطالة ;2004
1.92 

معدل   ;2004
5.74; التضحم  

ميزان   ;2004
3.56; المدفوعات  

معدل النمو   ;2004
4.23; اإلقتصادي  

; معدل البطالة ;2009
-5.88  

معدل   ;2009
3.86; التضحم  

ميزان   ;2009
9.25; المدفوعات  

معدل النمو   ;2009
6.19; اإلقتصادي  

; معدل البطالة ;2014
2.7 

معدل   ;2014
1.7; التضحم  

ميزان   ;2014
4.3; المدفوعات  

معدل النمو   ;2014
3; اإلقتصادي  

2001 

2004 

2009 

2014 



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

91 
 

 واألهداف هلا املرصودة املالية باملبالغ مقارنة قليلة تبقى لكنها املحققة االجيابية النتائج رغم

 ملجموعة يرجع ورشادة وفعالية بكفاءة ألهدافها الربامج حتقيق عدم وراء والسبب منها، املتوخاة

 وضعف املهن، بعض يف املؤهلة العاملة اليد توفر عدم والتبذير، البريوقراطية هامن العوامل من

 .الربامج هذه عىل الرقابة حمدودية إىل إضافة امليزاين النظام ورشادة التسيري

 :يلي فيما حبثنا نتائج أهم حصر وميكن
 التي اتالسنو بعض باستثناء الدراسة فرتة خالل ملحوظا تطورا العامة اإليرادات عرفت 

 البرتول؛ أسعار يف انخفاضا شهدت

 تبنها التي االتفاقية للسياسة  نظرا  وذلك مستمرا  ارتفاعا شهدت فقد العامة للنفقات بالنسبة 

ئرية احلكومة  التنموية؛ الربامج يف املتمثلة اجلزا

 نية لرصيد بالنسبة  حقق ثم الدراسة من األوىل الفرتة خالل معتربة فوائض حقق فقد امليزا

 من العامة اإليرادات النخفاض راجع وهذا مستمرا  ومازال 2009 سنة من بداية عجزا 

 أخرى؛ جهة من العامة النفقات وارتفاع البرتول أسعار انخفاض بسبب جهة

 هتا معظم حتسني اجلزائر استطاعت  مالية سياسة انتهاجها خالل من االقتصادية مؤرشا

يدا التضخم معدالت عرفت حيث توسعية  2000 سنة%  00.34 تسجيلها عدفب تزا

 هتدف التي التنموية الربامج تطبيق إىل باألساس راجع وهذا 2012 سنة%  08.89 سجلت

 نظرا  مرتفعة تضخم بمعدالت السامح مع للنمو مرتفعة معدالت حتقيق اىل االوىل بالدرجة

ئض سجل فقد املدفوعات مليزان بالنسبة أما العامة، النفقات لقيمة  الفرتة اللخ مهمة فوا

 راجع وهذا دوالر، مليار 37 بمبلغ 2008 سنة قيمة أعىل سجل حيث 2012 – 2000

 – 2013 السنتني بني لكنه البرتول، أسعار ارتفاع عن الناتج الرصف احتياطي لرتاكم

 2014 سنة دوالر مليار 5.88 – ب قدر عجزا  حقق حيث مذهال انخفاضا حقق 2014

 اخلام الداخيل للناتج بالنسبة أما. 2014 سنة البرتول ألسعار املدهش االنخفاض بسبب

 وترجع 2005 سنة له قيمة اعيل عرف حيث الفرتة هذه خالل متذبذبا نموا  عرف فقد

 البطالة ملعدل وبالنسبة. الفرتة هذه يف املتبناة االستثامرية الربامج إىل التذبذبات هذه أساسا

 للسياسة راجع وهذا 2014 سنة%  10.60 إىل ،2001 سنة%  27.3 من انخفض فقد

 الدائمة بني العمل مناصب زيادة خالل من البطالة عىل القضاء جمال يف احلكومة تبنتها التي

 .واملؤقتة
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