
 ربية يف ظل العوملةتقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول الع حول الدولي الملتقى مداخالت مجمع

 4802  ديسمبر  80-80

 

774 
 

 
 

 آاثرها على ذوي الدخول احملدودة-يف اإلنفاق احلكومي اجلزائري التحويالت االجتماعية 
 زائراجل ،3جامعة اجلزائر  ،أ.د كمال بن موسى. 
 .زائراجل، تيارت -جامعة ابن خلدون ،عبد الرمحان عية أ. 

 املخص

تتجلى مظاهرها يف ت االجتماعية حيث تعتمد اجلزائر سياسة توسعية يف اإلنفاق العام واليت من أمهها التحويال
املساعدات املالية املقدم لدعم احلصول على السكن، وتلك املوجه إلعانة قطاعات الرتبية التعليم، الصحة، وكذا تكاليف 
دعم املواد الغذائية األساسية. هذه النفقات اليت لديها آاثر اجيابية على الفئات من ذوي الدخول املتدنية والفقرية من 
حيث كوهنا حتسن من قدرهتم الشرائية واملعيشية، كما تساهم يف دعم النمو وتنشيط االقتصاد، ختلف مبقابل انعكاسات 
ول عن طريق  سلبية تربز من خالل ارتفاع معدالت التضخم والضغط على املوازين اخلارجية، ذلك أن جزء كبريا منها ُيم

 مكانية اخنفاضها ابلنظر إىل تراجع أسعار النفط يف األسواق العاملية.اجلباية البرتولية اليت تتميز بعدم الثبات وإب

 .  دعم وإعانة الفئات احملرومة، التضخم والعجز النفقات االجتماعية، املفتاحية: الكلمات

 

Abstract 
L’Algérie adopte une politique budgétaire expansionniste   dont les transferts sociaux ont une 

part importante, en finançant cette politique par des ressources  provenant essentiellement   du 

secteur des hydrocarbures, le gouvernement vise à relance la croissance à travers  l’incitation de la 

consommation des ménages, tout  en soutenant  les prix des produits du premières nécessites, par 

des aides destinées au droit d’accès à  la santé, l'éducation, logement.  Afin de réaliser une 

répartition équitable des richesses provenant de la rente pétrolière les transferts sociaux ont  permis  

proportionnellement à alléger les besoins des familles nécessiteuse, cette situation  serait 

préjudiciable  si les prix du pétrole baisseraient en dessous des 80 dollars, car  les recettes ne 

pourront  plus couvrir les dépenses qui connaissent indéniablement une augmentation irrationnelle, 

notamment lors des dernières années  
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 ملقدمةا

، ومن  تعتمد احلكومة اجلزائرية على النفقات العامة  هبدف دعم النمو ، تنشيط االقتصاد وإعادة التوزيع  العادل للعوائد الريعية 
 ،بني هذه النفقات جند التحويالت االجتماعية اليت تتمثل يف املساعدات املقدمة لتمويل املشاريع ذات البمعد االجتماعي والثقايف وغريها

وذا يف املنح واإلعاانت االقتصادية خاصة تلك املوجه لقطاع العائالت و اليت  تسعى من خالهلا الدولة للتخفيف على ذوي  الدخول 
أبرزها دعم  أسعار املواد الغذائية األساسية ، غري أن هذه النفقات االجتماعية  اليت يستفيد منها كذلك األثرايء  لعلى املتدنية  والفقرية 

و االجتماعية نتيجة لضعف اإلنتاج احمللي الذي يليب هقط    ُيمول معظمها مبوارد اجلباية البرتولية  م حتقق يميع أهداهها االقتصاديةواليت
بعوائد صادرات قطاع احملروقات أمرا ضروراي منها  ٪ 03من احتياجات الطلب الداخلي ، ما جيعل اللجوء للواردات اليت يتم متويل  03٪

رصيد امليزان التجاري  الذي يف آاثر السلبية برزت من خالل التناقص  الكبري املسجل لف االجتاه التصاعدي إليمايل الواردات ، و قد خ
 .6310مليار دوالر سنة  110321 إىل 6311مليار دوالر سنة  62انتقل من 

 :اإلجابة على اإلشكالية التاليةبناء على ما تقدم سنحاول من خالل هذه الدراسة  
ي انعكاسات ذلك على و ما ه ؟التخفيف على ذو الدخول احملدودة يف اجلزائر يف التحويالت االجتماعية ما مدى مسامهة  -

 ؟. األوضاع  االقتصادية و االجتماعية
 و من أجل تفسري هذه اإلشكالية قمنا بتصميم و صياغة الفرضية التالية : 

التخفيف النسيب على ذوي الدخول احملدودة وكذا متوسطي الدخل ، غري أن متويل  ية يفاجلزائر سامهت التحويالت االجتماعية  -
 يف حالة تراجع مداخيل القطاع . االقتصاد الوطينقد يؤثر سلبا على بعوائد قطاع احملروقات معظمها 

 حملور األول : ماهية النفقات العامةا

لسياسة املالية إىل إشباع احلاجات العامة ، كما تؤثر من خالله تسعى الدولة من خالل اإلنفاق العام الذي يعترب من أدوات ا
دعم القوة الشرائية، إعادة توزيع الدخل و رهع مستوايت ،على الطلب الكلي الذي يساهم يف رهع معدالت النمو التوسع االستثماري

على املتغريات االقتصادية  دولة يف التأثري، كما تتحدد من خالل النفقات العامة طبيعة النظام االقتصادي و حجم تدخل ال التشغيل
 . أو دولة منتجةمتدخلة أو دولة مراقبة سواء من حيث كوهنا الكلية 

 مفهوم النفقة العامة -0
للصاحل حتقيق نفع و           كليةهبدف إشباع حاجيات  عام يقوم إبنفاقها شخص اليت و  مسبقا ةاعتمادات مالية هنائية حمددهي     

و املالكة للسلطة مبمارسة وظيفة اإلنفاق العام          سيادة التقوم الدولة على اختالف أنظمتها ابعتبارها ذات يف هذا الصدد ، 1عامال
ة لذلك ، و قد يكون الغرض املخصصاملبالغ تقدير طبيعة احلاجات العامة و حتديد  بعدعن طريق احلكومات املركزية أو اهليئات احمللية، 

و على ما حتتاج إليه من سلع  أو خدمات مبا هيها العمل املقدم من طرف األهراد لتسيري املراهق  الدولة حصولعامة من النفقة ال
يف نح متأو ، شكل استثمارات من اجل هتيئات و بناء هياكل قاعدية  ، كما قد أتخذ العامة أو متويل قطاع اقتصادي معني املؤسسات 
 ا.خمتلف املشاريع االجتماعية و الثقاهية وغريه تشجيع و أاقتصاداي ت العائالملساعدة ت وإعاانإطار دعم 

 حمددات اإلنفاق العام-4

 : أبرزهانفاق العام و حجمه من الناحية االقتصادية على أساس عديدة من يتحدد طبيعة اإل

                                           
في  روحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولةأط، 6332 -1003حالة الجزائر:  ،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي، دراوسي مسعود  1

 123، ص:  6331/6332العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر ،
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  حجم تدخل الدولة  يف االقتصاد:4-0  
اعي  و املستمد يف اغلب األحيان من النموذج االقتصادي املعتمد دورا أساسيا يلعب حجم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واالجتم

يف حتديد حجم اإلنفاق احلكومي يف هذا الصدد هان النفقات العامة تتزايد طرداي مع نسبة تدخل الدولة يف التأثري على املتغريات 
ق العام لدعم النمو وتنمية االقتصاد القومي و التخفيف من  علما انه ويف كل األحول تستخدم احلكومات اإلنفا ،االقتصادية الكلية 

 البطالة و حماربة التضخم والعمل على ثبات قيمة النقود. 
  مستوى النشاط االقتصادي:4-4

وصية ز ذلك يف هرتات الرخاء والكساد و كذا ابلنظر إىل خصيتأثر حجم النفقات العامة ابلظروف االقتصادية اليت ُير هبا البلد و يربم 
الثروة انطالقا و متويل التنمية، أو ريعي يعتمد يف مراكمة        لدعم النمو  الصناعةكاالقتصاد من متقدم يعتمد على القطاعات احلقيقة  

 االقتصاديةكما ترتفع أو تنخفض النفقات العامة ابلنظر إىل السياسة ،  أو من خالل االستقطاب السياحي من تصديره ملواد طبيعية 
 .مثالاستهداف التضخم  من أجلمدة و اليت قد تكون توسعية هبدف زايدة الطلب الكلي أو حتسني مستوى التشغيل، أو انكماشية املعت
 املقدرة املالية للدولة: 4-3
ئب، يتحدد حجم النفقات العامة يف الدولة بناء على مدى قدرة هذه األخرية على التعبئة املالية مبختلف أشكاهلا وصورها ) الضرا 

و تعترب اجلباية العادية من أهم عناصر متويل النفقات العامة، ذلك أن مصادرها تتميز    القروض، اإلصدار النقدي ، عوائد ريعية ...اخل(
 عوائد القطاعات احلقيقية املنتجة. حيث تعتمد يف تعبئتها على ،  دُيومة و الثبات النسيبلاب
 سياسة االقتصاديةدور النفقات العامة يف حتقيق أهداف ال-3

 من أبرزها : العامة و اليت تحقيق أهداف السياسة االقتصادية لتعتمد الدول بشكل كبري على اإلنفاق العام 
 دعم النمو االقتصادي:3-0

الرأس املال تساهم النفقات العامة يف رهع معدالت  النمو االقتصادي ، ويتم ذلك عن طريق زايدة االستثمار العام مبا هيها تكوين و تنمية 
البشري كاإلنفاق على البحث العلمي، أو عن طريق اإلعاانت املقدمة لتحسني القدرة اإلنتاجية للمؤسسات االقتصادية ، أو بفضل دعم 

 استهالك قطاع  األسري .
 حتقيق التوازن االقتصادي:  3-4

تتمثل يف جمموعة القواعد و اليت وات السياسة  املالية ستخدام أدابحتقق توازن على املستوى الكلي تدخل الدولة يف االقتصاد من اجل 
 2األساليب و الوسائل اليت  تتخذها الدولة إلدارة النشاط املايل بكفاءة من اجل حتقيق األهداف االقتصادية،  االجتماعية،  و السياسية 

وكبح استقرار األسعار ، التشغيل  ،على النمو  هذه األخرية حيث أتثر الدولة من خاللمن أهم مكوانهتا النفقات العامة ، ، و اليت 
 التسيري اجليد للدين العمومي.  معدالت  التضخم ، و كذا يف

 التوزيع العادل للثروة: 3-3
من خالل حتويل املبالغ املالية اليت مصدرها ابستخدام النفقات العامة اجملتمع أهراد  علىإلعادة توزيع الدخل القومي الدولة تتدخل    
  .الطبقات الفقريةإىل ذوي الدخول الضعيفة و كذا  ءرائب اليت تفرض على األغنياالض

 

 

                                           
 111ص:  6332محمد العربي ساكر ، محاضرات في االقتصاد الكلي  ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  2



 آاثرها على ذوي الدخول احملدودة-التحويالت االجتماعية يف اإلنفاق احلكومي اجلزائري 

777 

 

 احملور الثاين: التحويالت االجتماعية يف ميزانية العامة

مع تزايد تدخل الدولة يف االقتصاد ، و سعيها لتحقيق عدالة اجتماعية متساوية جلميع مواطنيها و يف ظل منو الوعي لدى السكان       
رورة حتمل الدولة نفقات اخلدمات العمومية كاألمن ، الرتبية ،  التعليم  الصحة ، و اليت قد تتوسع يف بعض االقتصادايت لتشمل بض

و اخذ جزء منها بعدا اجتماعيا  يمعرف اصطالحا  حجم النفقات العامة ، تزايد الكهرابء و   الغاز، املاء ، املواصالت ،  خدمات النقل
مة ابلتحويالت االجتماعية، أي تلك النفقات اليت ال ترجوا منها الدولة حتقيق عائدي مادي أو مردود اقتصادي مباشر أو يف املالية العا

احلصول على سلعة أو خدمة، وإمنا ما يكون هدهها ذو بعد اجتماعي تسعى من خالله احلكومة للتخفيف و لو جزئيا على الفئات من 
 دوا أجورهم بسبب توقفهم عن العمل. ذوي الدخول املتدنية أو الذين هق

 أنواع التحويالت االجتماعية  -0
  3:تشمل التحويالت االجتماعية ضمن النفقات العامة يف ميزانية الدولة عدة عناصر من أمهها

 الضمان االجتماعي: 0-0
، أو عند العجز ، املرض ، أمومة ، تدهع مبالغ الضمان االجتماعي هبدف محاية الفئات اليت تعرضت لفقدان الراتب مبناسبة البطالة 

حوادث العمل ، و ذلك هبدف احملاهظ على استمرار تقاضي الراتب دون احلاجة إىل تقدمي مقابل، يستفيد منها أولئك الذين كانوا 
القتطاعات ، و على اعتبار أن تلك ا يدهعون من رواتبهم اشرتاكات منتظمة لصناديق الضمان االجتماعي و هي متناسبة مع مداخيلهم

 .احلكومة  اجلزء املتبقي متول ال تكفي لتغطية يميع مبالغ الضمان 

  برامج املساعدات االجتماعية: 0-4 
شكاهلا اإلعاانت أمن ابرز    اجتماعية لألهراد و العائالت سواء كانوا من الطبقة العاملة أو من غريها مالية مساعدات تقدم الدولة     

 لى السكن و كذا املخصصات املوجهة لتغطية تكاليف قطاعات الرتبية، التعليم و الصحة.املقدم من اجل احلصول ع
  التحويالت إىل قطاع العائالت : 0-3

من أبرزها املنح املقدم لألب العامل عن األطفال أو ، تقدمها يف شكل منح أو تعويضات إىل العائالت ختصص الدولة مبالغ مالية     
العائالت من اجل  ةهدهها تذليل الفوارق االجتماعية بني األسر و كذا مساعدلغ دعم أسعار املواد األساسية ، و كذا مباعن الزوجة ، 

 االجتماعية.و تلبية احتياجاهتا االقتصادية 
 تعاظم مبالغ التحويالت االجتماعية يف اجلزائر   -4

سعر أين انتقل متوسط  6313ألسعار البرتول ابتدأ من سنة عرهت الوضعية املالية للجزائر حتسن كبري بسبب االجتاه التصاعدي    
ليستمر عند  6310دوالر سنة  130011و  6311دوالر سنة  166012، إىل 6330دوالر سنة  23011برميل خام اجلزائر من

نوهمرب من نفس  دوالر للربميل يف 13) قبل أن يرتاجع إىل ما دون  6312سنة  هناية السداسي األول من هذا املستوى إىل غاية 
توترات سياسية وعسكرية يف مناطق إمداد النَّفط والغاز على و اندالع ،  السنة(، و ذلك نتيجًة لتعايف االقتصاد العاملي من األزمة املالية

رات قطاع احملروقات يف تعاظم قيمة صادو قد ساهم ذلك   ،ليبيا ونيجرياي، غرار األزمة اإليرانية النووية و كذا احلروب األهلية يف العراق 

                                           
3 Maitland MacFarlan et Howard Oxley, TRANSFERTS SOCIAUX : STRUCTURE DES DEPENSES, 

CADRES 1NSTlTUTlONNELS ET RÉFORME DES SYSTÈMES Revue économique no 27, 996/11 ,P : 167     
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مليار دوالر سنة  83011إىل   6313مليار دوالر سنة  12016من إيمايل الصَّادرات حيث انتقلت من  ٪01الَّيت ظلَّت متثل 
 .4مليار دوالر 20إىل  6310قبل أن ترتاجع سنة   6316

 6310-6313( تطورات الوضعية املالية اخلارجية خالل الفرتة 31اجلدول رقم )

 6310 6316 6311 6313 تالسنوا
 109,55 111020 116006 13001 للربميل(/املتوسط السنوي لسعر نفط اجلزائر خليط الصحراء  )دوالر

 210018 810122 800210 180310 قيمة الصادرات الكلية )مليار دوالر(
 479 ,63 83011 81022 12016 قيمة صادرات قطاع احملروقات )مليار دوالر(

source :-Banque d’Algérie bulletin statistique trimestrial juin2013, www.bank-of-algeria.dz/ 

- Evolution des statistiques du commerce extérieur de l'Algérie 2000-

2013http://www.douane.gov.dz/ 

   6310منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط التقرير اإلحصائي السنوي ، لسنة -

، حيث برز  6312-6313حلكومة إىل اعتماد سياسات توسعية يف اإلنفاق العام خالل الفرتة و قد دهعت تلك الفوائض املالية اب   
 8311018و 6311سنة  دينارمليار  1110018إىل  6313مليار دينار  سنة  2228 ذلك من خالل ارتفاع  إيمايل النفقات من

مدهوعا ابرتفاع نفقات التسيري اليت مليار دينار،  2306016حيث قد ِّر ب 6310، ليرتاجع نسبيًا سنة  6316سنة  دينارمليار 
ن و اليت تضم ضم على التوايل، 6316و  6311سنيت مليار دينار  2816020و           مليار دينار  018000ب قدرت 

   6310-6313تركيبتها التحويالت االجتماعية اليت تضاعف مبلغها خالل الفرتة 
 التحويالت االجتماعية يف اجلزائر -4

انتقلت يف هذا الصدد كبريا ، إيمايل النفقات العامة جزء   إىلتعترب اجلزائر من بني الدول اليت متثل هيها حصة التحويالت االجتماعية      
مث إىل  6313مليار دينار سنة  1060013إىل  6330سنة مليار دينار  1663من للتحويالت االجتماعية  اإليماليةالقيمة  

علما أن سبب ، % 22معدل   6311-6330، أي أن نسبة منوها جتاوزت خالل الفرتة  6311مليار دينار سنة  6321038
 . تعاظم مبالغ دعم أسعار املواد الغذائية األساسية بعد أحداث جانفييعود إىل   6311ارتفاعها الكبري سنة 

 6316-6330( تطورات التحويالت االجتماعية اجلزائرية  خالل الفرتة 36اجلدول رقم )

 6316 6311 6313 6330 السنوات
 17 ,7058 58 ,5853 222803 128201 إيمايل النفقات احلكومية ) مليار دينار(

 1120 6321038 1060013 1663 جتماعية) مليار دينار(التحويالت اال

 62000 01061 60081   %النفقات إىل التحويالت 

 source :- Farid Yaïci, La politique de subventionnement peut-elle être au service du 

développement économique et social en Algérie ? Atelier de réflexion Alger, le 26 juin 2013. 

C.N.E.S, l’état économique et social de la nation 2011-2012, Mai 2013 ) بتصريف من الباحث(   
 

                                           
4 Banque d’Algérie bulletin statistique trimestrial , septembre 2014, www.bank-of-algeria.dz/ 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
http://www.douane.gov.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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 1من أمهها مكوانت التحويالت االجتماعية اجلزائرية جند املبلغ املقدمة لتغطية عجز صناديق الضمان االجتماعي الذي يستفيد منه     
مليار  100ملالية املقدمة لدعم السكن و اليت انتقلت من اليون متقاعد ابإلضاهة  إىل املساعدات م 6026مليون عامل مشرتك و 

مليار دينار بني سنيت  111، و كذا الدعم قطاع الصحة الذي ارتفع بقيمة 6311مليار دينار سنة  820إىل   6313دينار سنة 
 .5 6311و  6313

إىل  6330مليار دينار سنة  013تصاعداي كبري حيث انتقلت من  االعائالت اجتاهمن جانبها عرهت التحويالت إىل قطاع       
لنصيب املخصص لدعم أسعار املواد لمليار دينار( و كان  101مبلغ  6313)علما أهنا جتاوزت سنة  6316مليار دينار سنة  262

التحويالت، علما أنه انتقل من هذه إيمايل  نم %13الغذائية األساسية )احلليب، احلبوب،الزيت،السكر( حصة األسد حيث جتاوز 
 على التوايل. 6316و 6311مليار دينار سنيت  612مليار دينار و  680إىل  6313مليار دينار سنة  02

 6316( توزيع مبالغ التحويالت إىل قطاع العائالت سنة 30اجلدول رقم )

 املبلغ اإليمايل دعم أسعار الطاقة / األساسيةدعم أسعار م الرتبية منح عائلية التحويالت إىل قطاع العائالت
 262 81 216 03 21 مبلغ النفقة ) مليار دينار(

 133 18023 13083 61016 13012  %النسبة 

 source :- Farid Yaïci, La politique de subventionnement OP .cit P : 11  )بتصريف من الباحث (  
 

 جتماعية على الوضعية االقتصادية و االجتماعية اجلزائريةالتحويالت اال آاثر : لثاحملور الثا
حتفيز  النمو من خالل دعم مبالغ التحويالت االجتماعية إىل هيه هتدف احلكومة اجلزائرية من خالل التوسع يف اإلنفاق العام مبا      

من جهة أخرى ، غري أن تلك النفقات  و ت مصدره قطاع احملروقاالذي  الدخل الريعي توزيع  إنفاق األسر من جهة ، وكذا من أجل
ابلرغم من آاثرها االجيابية على األوضاع االقتصادية و االجتماعية ، ختلف ابملقابل  انعكاسات سلبية تربز من خالل عجز بعض املوازين 

 العامة الداخلية و اخلارجية. 
 االجيابية للتحويالت االجتماعية اآلاثر -0

 نذكر: ية للتحويالت االجتماعيةاالجياب من بني اآلاثر  
على  الكلييؤدي إىل زايدة الطلب ، و هو ما دعم النمو من خالل رهع القدرة االستهالكية لألسريف التحويالت االجتماعية  تساهم -

 .كما  يزاد الطلب على العمالة اإلنتاجيةقدرهتا و تتحسن رتتفع مداخيل املؤسسات هخمتلف السلع و اخلدمات 

)مواد أو عينية  تحويالت نقدية تلك السواء كانت الفئات احملرومة يف اجملتمع، و ماية حبالتحويالت االجتماعية لدولة من خالل تقوم ا -
 . معاانهتم ف منفة ما خيل احملدودو القدرة الشرائية لصاحل الفئات الفقرية و ذوي الدخغذائية، أدوات مدرسية ...اخل( هإهنا تساهم يف رهع 

لتحويالت االجتماعية يف حتسني واضح ملستوى معيشة الفئات احملرومة ، ما يؤدي  إىل ترجع معدالت الفقر و بتايل يتحسن تساهم ا -
 مؤشر التنمية البشرية .

التحويالت  وإعاانت البطالة ومساعدات التضامن االجتماعي، تقلل الدولة عن طريق النفقات االجتماعية من الظواهر السلبية ، ه -
  تمشعر الفئات احملرومة اليت ترغب يف االنتقام بنوع من التضامن االجتماعي.ية النقد

                                           

5 C.N.E.S, l’état économique et social de la nation 2011-2012, Mai 2013  
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 السلبية  للتحويالت االجتماعية اآلاثر -4
على الوضعية االقتصادية و االجتماعية للجزائر التحويالت االجتماعية اإلنفاق العام مبا هيها من ابرز اآلاثر السلبية اليت خلفها التوسع يف 

 : جند
دوالر للربميل ابتداًءا من  08امليزانية )التنفيذية لقانون املالية الذي حيسب السعر املرجعي للبرتول على أساس يف روز عجز كبري  ب -

 مليار دينار سنة 0612,12-لريتفع إىل   6311 سنة مليار دينار 6020,81 -( حيث قد ِّر ب6331قانون املالية التكميلي لسنة 
، وقد متَّ تغطية جزء كبري من هذا العجز عن طريق ( مليار دينار 6610,22-حيث سجل  6310سنة  )قبل أن يرتاجع 6316

         6311مليار دينار سنيت   6610062 مليار دينار و 1821021 "صندوق ضبط اإليرادات " أين بلغت مبالغ التغطية موارد
  .على التوايل 6316و 
على  الكلي الداخليالتحويالت االجتماعية تساهم يف رهع قدرة الشرائية هيزداد الطلب  نعلى اعتبار أمعدالت التضخم  ارتفاع  -

 املستوى العام لألسعار ، و تواجه اجلزائرإىل ارتفاع لي املنتجات مما يؤدي يف ضل عدم جتاوب العرض نتيجة لضعف اإلنتاج احملخمتلف 
صصات التحويالت االجتماعية، و هكذا تصبح التحويالت األجور برهع خم يف ذلك ابإلضاهة إىل الزايدةاليت تعتمد على مداخيل ريعية 

 .٪ 1ابزيد من  6316جمرد تسبيق ملواجهة التضخم الذي قدر سنة 
 6310-6313الفرتة  العجز و معدالت التضخم خالل( تطورات 32اجلدول رقم )

 6310 6316 6311 6313 السنوات
 12 ,6092 17 ,7058 58 ,5853 222803 حجم النفقات احلكومية ) مليار دينار(

 -6020081 -0612012 -6610022  عجز امليزانية التنفيذية

 3,25 8,89 4,52 0001 ٪معدالت التضخم

 source :-Ministère de finance http ://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres 
، و ذلك  6310مليار دينار سنة  0001إىل  6311مليار دوالر سنة  62تقل من تراجع الكبري يف هائض امليزان التجاري الذي ان-

 800210و تراجع ابملقابل عوائد الصادرات من  6310مليار دوالر 12مليار دوالر إىل   28061بسبب ارتفاع إيمايل الواردات من 
ميزان ازدادت خطورة ، و دليل ذلك تسجيل  مليار دوالر خالل نفس الفرتة ، علما ان هذه الوضعية 210018مليار دوالر إىل 

 . 6312مليار دوالر يف السداسي األول من سنة  1006املدهوعات عجزا قدر ب 
 6312سنة لالسداسي األول -6313( تطورات أرصدة املوازين اخلارجية خالل الفرتة 31اجلدول رقم )

   6312 6310 6316 6311 6313 السنوات

 6082 0001 63018 61002 11063 تجاريرصيد امليزان ال

-6003 3010 16003 18088 16012 رصيد امليزان اجلاري  

 -1006 3010 16032 63012 11011 رصيد امليزان املدهوعات

 source :-Banque d’Algérie bulletin statistique trimestrial  septembre 2014, www.bank-of-

algeria.dz/ 

-TENDANCES MONETAIRES ET FINANCIERES AU PREMIER TRIMESTRE DE 

2014www.bank-of-algeria.dz/ 

                                           
  4802السداسي األول من سنة  

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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 خلامتةا

طة و الفقرية و اليت أن النفقات االجتماعية اليت حتاول من خالهلا احلكومة التخفيف على الفئات من ذوي الدخول املتوس
و  يستفيد منها كذلك األثرايء ُيمول معظمها مبوارد اجلباية البرتولية ، و ابلرغم من أهنا حققت معظم أهداهها اليت من أبرزها دعم النمو

آاثر اخلي من احتياجات الطلب الد ٪03إعادة توزيع العوائد الريعية ، خلفت يف ظل عدم قدرة اإلنتاج احمللي على تلبية أزيد من 
السلبية برزت من خالل االخنفاض الكبري يف رصيد  امليزان التجاري بسبب تعاظم الواردات،  و كذا عجز دائم يف امليزانية العمومية ، 

 اقتصاداي و اجتماعيا.  لذلك ال ُيكن اعتبارها مطلقا أهنا جمدية 

 نتائج البحث:

 ما يلي: من خالل ما تقدم نستخلص يملة من النتائج من أبرزها
القوة  الشرائية، و  محاية ، ات احلكومية االستثمار ، متويل النمودعم ساهم يف تإشباع احلاجات العامة، كما يف ساهم النفقات العامة * ت

  .رهع مستوايت التشغيل
الغذائية ، و على اعتبار أن من التحويالت االجتماعية يف اجلزائر ابرتفاعها املستمر خاصة منها تلك املوجهة لدعم أسعار املواد تتميز * 

يستفيد منها ليس هقط ذوي الدخول املتوسطة و الضعيفة  و إمنا كذلك األغنياء ، جيعلها تنعكس سلبا على الوضعية االقتصادية و املالية 
 للبالد حيث ترتاجع هوائض األرصدة اخلارجية و تسجل ميزانية الدولة عجزا كبريا.

ة على موارد اجلباية البرتولية لتمويل النفقات العامة مبا هيها التحويالت االجتماعية ، و هو ما يشكل خطر يف كبري  بنسبة * تعتمد اجلزائر
 حالة تراجع هذه املوارد بسبب اخنفاض أسعار البرتول .

سلبا على أرصدة  الطلب احمللي  إىل ارتفاع الواردات ، و هو ما  ينعكس تؤدي عدم قدرة اإلنتاج الداخلي على تلبية احتياجات* 
 خمتلف املوازين اخلارجية ، كما يدهع ذلك  مبعدالت التضخم و حجم خمزون الدين اخلارجي لالرتفاع. 

انطالقا من النتائج املتوصل إليها، ومن أجل جعل دراستنا هذه عملية سندعمها مبجموعة من التوصيات اليت نوجزها هيما  التوصيات:
 يلي:

ه على الدهع ، وذلك هبدف رهع نسبة متويل امليزانية العامة بواسطة مصادر ذهنية املكلف اجلزائري لتحفيز  * تكيف النظام الضرييب مع
 .اجلباية العادية

 اهتمام اكرب و حماولة خلق ثروة بديلة ابالعتماد عليها. صناعية و زراعية إعطاء القطاعات اإلسرتاجتية على غرار * 
 .خمتلف املنتجات احمللية، للتطوير التكنولوجي و التقدم  خربته و كفاءتهمن  االستفادة جلأاألجنيب، من االستثمار  تشجيع* 
 

 قائمة ابملراجع

 . 6332 ، القاهرة ، التوزيع و للنشر الفجر دار ،  الكلي االقتصاد يف حماضرات ، ساكر العريب حممد-
، أطروحة مقدمة لنيل درجة 6332 -1003دي،حالة اجلزائر: دراوسي مسعود ، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصا-

 . 6331/6332دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ،
 6330ديسمرب  6331اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي ، ملخص حول الوضع االقتصادي و االجتماعي لألمة لسنة -
 .6313، جنيف 6313د األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعيةاألمم املتحدة مكاهحة الفقر و عدم، معه-
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