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 الحمد لّله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين

 إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعاء إلى أغلى الناس

""  

 إلى من كان منبع العزة والقوة وعلمني أن العلم تاج الكرامة وحلة األخالق

""  

 إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها 

""  

 إلى أساتذتي الكرام

 إلى كل الزمالء واألصحاب 

كل طالب علم   إلى  

 أهدي إليكم هذا العمل

                                                                                                                                                                                   
سعاد



 

                                                                                                                                                                                   
مبروكة



 

 أهدي ثمرة عملي ونجاحي إلى أعز مخلوقين على قلبي:

أمي الغالية حفظها الّله التي أوقدت في داخلي شعاع األمل كلما أخذ ينطفئ 
 وأحاطتني بحبها ورعايتها.

يمة واإلصرار على النجاح.والدي العزيز الذي أستمد منه دائما العز   

 إلى زوجي الطيب مودة واحتراما  وما قدمه لي من عون ومساندة.

 إلى أخوتي وأخواتي وسندي في الحياة.

 دون أن أنسى كل الزمالء الذين عرفتهم طيلة مشواري الدراسي.

 إلى كل من صادفتهم وعرفتهم، إلى كل من تمنى لي النجاح ولو بقلبه.

للمعرفة وساع إليها.إلى كل محب       

 

 

                     فاطمة



 

يارب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك في البداية نشكر ونحمد 
 الّله  عّز وجل الذي وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع.

ه اإلشراف " على قبولأحمد نصيرالكبير إلى الدكتور "وأتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان 
 على هذه المذكرة، وكل ماقدمه لي طيلة فترة إعدادها من توجيهات  ونصائح قيمة 

 كما أتقدم بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

 كما ال يفوتني أن أشكر كل األساتذة الذين تكونت على أيديهم

يرا أتقدم بالشكر لكافة الزمالء الذين مدوا لنا يد العون والمساعدة ولو بالسؤال وأخ
 عن مصير هذه المذكرة.

 «ولّله ولي التوفيق« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر من خالل     
. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم استعراض 9109-0991الجزائر خالل الفترة الممتدة من  دراسة قياسية لحالة

الجانب النظري للفقر، مفهومه، أسبابه، طرق قياسه ومؤشراته، كما تناولت الدارسة عرض مسار تطور أهم مؤشرات 
ر السياسة المالية، معدل )مؤش 9109-0991السياسة االقتصادية الكلية في الجزائر خالل الفترة الممتدة مابين 

النمو االقتصادي، مؤشر السياسة النقدية، معدل البطالة، مؤشر التوازن الخارجي(، والعالقة بينهما. ولتحقيق ذلك 
(. كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ARDLتم استخدام نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع )

يث حالفقر وباقي مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية المستهدفة في الدراسة.توازنية طويلة األجل بين معدل 
 تساعد أصحاب القرار على رسم سياسات اقتصادية أخرى تساهم في الحد من الفقر.

 .ARDL، اختبار منهج الحدود، نموذج شرات السياسة االقتصادية الكليةمعدل الفقر، مؤ  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

      This study aims to study the impact of some macroeconomic policy indicators 

on poverty rates through a standard study of the case of Algeria during the period 

from 1990-2019. In order to achieve the goal of this study, the theoretical aspect 

of the phenomenon of poverty, its concept, causes, methods of measurement and 

its indicators was reviewed. The study also dealt with the presentation of the 

development path of the most important macroeconomic policy indictors in 

Algeria during the period between 1990-2019 (fiscal policy index, economic 

growth rate, monetary policy index, Unemployment rate, external equilibrium 

index), and the relationship between them. To achieve this, an ARDL model was 

used. The study also concluded that there is a long-term equilibrium relationship 

between the poverty rate and the rest of the targeted macroeconomic policy 

indicators. Its helps decision-makers to formulate other economic policies that 

contribute to reducing poverty.          

Keywords: Poverty rate, macroeconomic policy indicators, bounds test, ARDL 

model. 
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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة
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 :المقدمــــــــــــــة العــــــــــــامة

تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضالت التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات منذ أقدم     
العصور. وقد شهدت نهاية القرن العشرين إعادة اإلهتمام بالقضايا االقتصادية واالجتماعية التي تثيرها ظاهرة تفشي 

خاصة في ظل النتائج المتواضعة لسياسات اإلصالح  ،الفقر باتساع مساحته وزيادة عمقه في الدول النامية
االقتصادي التي طبقت في العديد من هذه الدول. وإن كان ارتفاع معدالت الفقر واتساع التفاوت يعد إشكالية 

 فإن التشوهات التي تحدث في السياسات االقتصادية تعد إحدى أهم ،ترتبط بالعدالة االقتصادية واالجتماعية
االقتصادية  يجعل من السياسات ،لفقر. فارتباط هذا األخير بكل مقومات االقتصاد الكلي ومواضيعهآليات إنتاج ا

 .أو سلبا   على الفقر إما إيجابا   -بشكل مباشر أو غير مباشر–الكلية تترك آثارها وتداعياتها 

ضي وذلك في ن القرن الماوقد اكتسب تحليل ظاهرة الفقر في الجزائر أهمية كبيرة مع نهاية عقد الثمانينات م   
ح الهيكلي حيث صاحب برامج التصحي ،ظل النتائج المخيبة للتوقعات جراء تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي

تي في االستثمارات العامة والنفقات االجتماعية في المجاالت الح االقتصادي في الجزائر انخفاضا  كبيرا  واإلصال
ة األساسية وفي إنشاء البني ،ذلك الخفض الشديد في دعم األغذية والطاقةبما في  ،تمس الفقراء بصورة مباشرة

في المناطق الفقيرة. كما تقهقرت معها الحالة العامة على صعيد التشغيل نتيجة غياب االستثمارات الجديدة من 
ع هذه فقبل المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة وأهداف البرامج مما د
ما أدى  ،المؤسسات إلى التسريح الجماعي للعمال إما نتيجة إلعادة الهيكلة أو حلها لعدم إيجاد مصادر التمويل

 .9111سنة  %61 إلى تفاقم البطالة والتي وصلت نسبتها

وقد صاحب ارتفاع معدل البطالة الناتج عن سياسات اإلصالح االقتصادي انخفاض في مستوى المعيشة لنسبة     
شغيل فقد ساعد تدهور قطاع الت ،وكان لذلك أثره الملموس على نظام األسرة الممتدة ،كبيرة من األسر الجزائرية

وغياب تحسين ظروف المعيشة وتطبيق سياسات اإلصالح من زيادة أسعار المواد ذات االستهالك الواسع وتدهور 
رة على توسع ظاهرة الفقر بشكل سريع خالل فت المداخيل وانعدام فرص االستفادة من أدنى الخدمات االجتماعية

حيث وصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر حسب اإلحصاءات الرسمية إلى أكثر من ستة  ،التسعينات
مليون فرد سنة  02في حين وصل عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية تقريبا إلى  ،ماليين مواطن جزائري

 أي مايعادل نصف سكان الجزائر. ،9111

سة إنفاقية ما سمح بإتباع سيا ،إيرادات الدولةية األلفية الثالثة انعكس إيجابا  إن تحسن سعر النفط منذ بدا   
. وعليه فقد عمل تحسن سعر النفط وارتفاع 9102-9110توسعية تجلت من خالل إطالق ثالثة برامج تنموية 

عطاء دور أكثر فضال إ ،ات الدولة االقتصادية من خالل إتباع سياسة مالية توسعيةإيرادات الدولة على تغير توجه
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فعالية للسياسة النقدية في النشاط االقتصادي بما يؤدي إلى تحقيق األهداف المسطرة في السيطرة والحفاظ على 
دف تحقيق وكل ذلك به ،االنفتاح التجاريوتوجه أكبر نحو  ،استقرار األسعار والنمو السريع لالقتصاد الوطني

حدة البطالة  والتخفيف من ،وتحقيق التنمية البشرية ،وتحسين المستوى المعيشي للسكان ،النمو االقتصادي
 والفقر.

 :السؤال الرئيسي 
ها والنقدية المالية من ،على ما سبق، ومن أجل الوقوف على مدى توفيق السياسات االقتصادية الكليةارتكازا      

تخفيف من في معالجة مشكلة الفقر وال (خاصة)والتي انتهجتها الجزائر في ظل هذه البرامج التنموية  ،والتجارية
 فقد جاء التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة كاآلتي: ،تها في المجتمع الجزائريحد  

 ما مدى تأثر معدالت الفقر ببعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية في الجزائر؟.

 األسئلة الفرعية: 
عقد، وتتيح مواطن التتسهِّل تجزئتها إلى مجموعة من أسئلة ثانوية قد  ًابحثياإلشكالية أعاله تقتضي  ،منهجيا     

 بالدراسة وعليه يمكن طرح األسئلة اآلتية:سُيعنى مجاالت أوسع لفهم الفكرة األساس حول الموضوع الذي 

 .؟تفاقم ظاهرة الفقر في الجزائراألسباب الحقيقية وراء ما هي ظاهرة الفقر؟ وما هي  -1

 .ما هو مفهوم السياسة االقتصادية الكلية؟ وفيما تتمثل األدوات التي تستخدمها لتحقيق أهدافها المنشودة؟ -1

  ما هي أهم مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية المؤثرة في معدالت الفقر في الجزائر؟. -3

 مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية؟.بعض الفقر و  هل توجد عالقة طويلة األجل بين معدالت -4

 :فرضيات الدراسة 
الفقر مشكلة اقتصادية عالمية ذات أبعاد وامتدادات اجتماعية متعددة، وهي ظاهرة يكاد ال يخلو منها مجتمع  -1

لمشاكل ا سابقا  أو حاضرا ، حيث أن هذه الظاهرة شغلت حيزا  كبيرا  في التحليل االقتصادي، وأصبحت من أخطر
المعروفة على مستوى االقتصاد الكلي إلى جانب الظواهر االقتصادية األخرى كالتضخم والبطالة والنقود، ولقد 
أدت التباينات التي تحيط بالفقر إلى ظهور اختالفات في تعريفه، وقد لوحظ أن تعريف الفقر مسألة نسبية تختلف 

 من بلد آلخر ومن زمن آلخر.
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ألسباب المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الفقر، لكن ما تعارف واتفق عليه الباحثون أن العوامل هناك العديد من ا   
المسببة هي عوامل اقتصادية، كالبطالة والتضخم، وعدم التوزيع العادل للثروات وانخفاض معدالت النمو وعوامل 

 اجتماعية كالصحة والسكن والتعليم، والتلوث البيئي....إلخ.

 قتصادية الكلية اإلستراتيجية التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها المتمثلة في المربع السحريتعد السياسة اال -1
 لكالدور مستخدمة في ذلك أدواتها كالسياسة النقدية، المالية والتجارية.

 على معدالت الفقر في الجزائر.ًا يعتبر مؤشر السياسة المالية المؤشر األكثر تأثير -3

تكاملية طويلة األجل بين معدالت الفقر وبعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية المختارة في توجد عالقة  -4
 .الدراسة

 :أهمية الدراسة 
 يكتسي البحث نظرة شاملة عن الفقر وكذا تأثره ببعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية.   

 كما تهدف هذه الدراسة أساسا  إلى:

  االقتصاد الجزائري؛محاولة تحليل واقع الفقر في 
  محاولة بناء نموذج يحاكي االقتصاد الوطني لمعرفة أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على

 معدالت الفقر وتطبيقيه على االقتصاد الكلي للجزائر؛
 يل لمحاولة إبراز أهمية األدوات القياسية في البحث العلمي، وكذا دور النماذج االقتصادية القياسية في تح

 وتفسير أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على ظاهرة مثل ظاهرة الفقر.
 :أهداف الدراسة 

تستهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في    
تحت هذا الهدف الرئيسي نجملها ، كما أن هناك أهداف فرعية تندرج 9109-0991الجزائر، وذلك خالل الفترة 

 فيما يلي:

  ،طرق قياسها ومؤشراتها.إبراز اإلطار النظري لظاهرة الفقر، أسبابها 
 .محاولة التعرف على واقع الفقر في الجزائر 
  تسليط الضوء على السياسات االقتصادية الكلية، ومحاولة التعرف على واقع السياسات االقتصادية الكلية

 الجزائر وأهدافها التنموية.المنتهجة في 
 .تحليل وتشريح العالقة بين ظاهرة الفقر والسياسات االقتصادية الكلية في الجزائر 
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  0991تقدير أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر خالل الفترة-

9109. 
 :حدود الدراسة 

حددت دراسة الموضوع في إطارين مكاني وزماني، ففي اإلطار المكاني ارتكزت الدراسة على الجزائر، أما    
، ويعود سبب اختيار هذه الفترة هو تجنبا  لتكرار بعض 9109-0991اإلطار الزماني فقد حددت الفترة مابين 

 ى.الدراسات التي أجريت من قبل، التي شملت الجزائر بفترات زمنية أخر 

 :المنهج واألدوات المستخدمة 
بالنظر للطبيعة المعقدة لظاهرة الفقر، والجدل القائم حول اآلثار التي يمكن أن تتركها السياسات االقتصادية     

الكلية عليها، ارتأينا في هذه الدراسة إتباع توليفة من المناهج العلمية لمعالجة اإلشكالية محل البحث معالجة 
 وهي:علمية وموضوعية، 

 ًاالمنهج الوصفي التحليلي بهدف تحديد اإلطار النظري للموضوع بجانبه الفكري والمفهومي، نظر 
لمالئمة المنهج في ذلك، والذي نستقي منه المعطيات الرقمية، وبما أن المعطيات الكمية جامدة التفي 

يات الكمية ل المعطبالمطلوب دون تحليلها فقد إستدعى األمر اإلعتماد على المنهج التحليلي لتحلي
باإلعتماد على الجداول والرسومات البيانية لعرض وتصنيف هذه المعطيات حتى يسهل على القارىء 

 التعمق في هذه المعطيات.
  المنهج التطبيقي الموظف ألدوات القياس الكمي لتقدير أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية

الوضع القائم وكذلك المعطيات والدراسات العلمية المتوفرة،  على معدالت الفقر في الجزائر، من خالل
ثم تحليل تلك المعطيات والكشف عن الروابط الداخلية فيما بينها لتكوين فهم موضوعي علمي يساعد 

عن طريق برنامج  ARDLطريقة على التوقع لمعدالت الفقر في الجزائر، حيث تم اإلعتماد على 
Eveiws 10  وكذلك اإلعتماد على برنامجExcel. 

  9109-0991منهج دراسة حالة، ويخص دراسة حالة الجزائر مع التركيز أكثر على الفترة. 
  :أقسام البحث 

نُود ممَّا  مع المرتجىتماشيًا و ،سبق، وفي ظالل األفكار والعالقات التي يتضمنها السؤال الرئيسيممَّا بناء    
 ،فكان الفصل األول إطارا  نظريا  لمختلف متغيرات الدراسة إذ اشتمل على مبحثين ،المذكرة فصلينضمَّت  ،طرحه

 ،حيث جاء المبحث األول ليوضح المفاهيم األساسية للفقر والسياسات االقتصادية الكلية والعالقة بينهما
راسة سيتطرق الد والمبحث الثاني فقد احتوى الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع أما الفصل الثاني من هذه
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، (9109-0991)إلى انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 
حيث ُقسم إلى مبحثين تم التطرق في المبحث األول لظاهرة الفقر والسياسات االقتصادية الكلية المنتهجة في 

المبحث الثاني منه لدراسة القياسية ألثر بعض مؤشرات ، في حين خصص (9109-0991)الجزائر خالل الفترة 
 .السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

اإلطار النظري للفقر، السياسات االقتصادية 
 الكلية والدراسات السابقة لهما
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 تمهيد:
تعتبر ظاهرة الفقر حالة مزمنة، وإن كانت أكثر تشددا  في بعض الظروف، وأضعف في ظروف أخرى، لها     

أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ال يخلو منها أي مجتمع إنساني، وإن اختلفت درجة تطوره ومستوياته تبعا  
 المساس بالحد األدنى من الفقر الذي لهذا المجتمع أو ذلك في ضوء معايير تختلف من مجتمع إلى آخر، دون

 ال يخلو منه أي مجتمع.
ونظرا  إلى ما يتسم به من تعددية وتعقيد األبعاد واألسباب االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فقد يعد الفقر     

عات مأحد أهم التحديات الجادة للقيم اإلنسانية واألمان االجتماعي والرقي الحضاري التي تواجهها المجت
والحكومات  والنظريات االقتصادية واالجتماعية منذ أقدم العصور، نتيجة العالقات السببية المتبادلة بينه وبين 

 المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المسببة له والمتأثر بها.
ملت معظم لهائلة التي شوعلى الرغم من التحسنات الكبيرة والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ا    

بلدان العالم، فما زال الفقر باقيا  ضمن حدود المشكلة اإلنسانية األهم، وهو مادعى معظم الباحثين والمفكرين 
واالقتصاديين واالجتماعيين والسياسيين إلى اإلهتمام والتفكير، على مختلف المستويات الدولية والقومية والمحلية، 

ومسببات انتشاره، والسير بإتجاه الوصول إلى شت ى السبل التي تحد من وجوده  بمحاولة الوقوف على عوامل
وإتساع رقعته ونموه، عن طريق استخدام السياسات االقتصادية الكلية والتي تشكل السياسة المالية، السياسة 

 النقدية والسياسة التجارية.
ة الفقر والسياسة االقتصادية الكلية مع ومن خالل هذا الفصل سنحاول التطرق لإلطار النظري لكل من ظاهر 

 عرض العالقة بينهما، إضافة إلى الدراسات التي سبق وأن تناولت هذا الموضوع.
  السياسة االقتصادية الكلية والعالقة بينهما؛ ،فقرلظاهرة الالمبحث األول: الخلفية النظرية 
 .المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
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 السياسة االقتصادية الكلية والعالقة بينهما ،الخلفية النظرية للفقرالمبحث األول: 

تعتبر مشكلة الفقر من القضايا االقتصادية الكلية التي تعاني منها مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى     
ة التي يتطورها أو تخلفها االقتصادي واالجتماعي، لذلك قامت هذه الدول بوضع السياسات االقتصادية الكل

تعمل كل منها على تحقيق هدف أو مجموعة من األهداف، ولعل الهدف الذي تشترك فيه الكثير من تلك 
 السياسات إن لم نقل كلها هو الحد من الفقر. 

 المطلب األول: اإلطار النظري للفقر 
ومن خالل هذا المطلب سنحاول تسليط الضوء على اإلطار العام للفقر من خالل التطرق إلى مفهومها،       

 أسبابها، طرق قياسها، ومؤشراتها. 
 مفهوم الفقر: -1

تجمع معظم األدبيات التي تتحدث عن الفقر على أنه عبارة عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والتشابك 
حول مفهوم الحرمان النسبي لفئة من فئات المجتمع، من هنا سوف نحاول التطرق إلى تعريفه لغة يدور 

 وإصطالحا.
الفقر في اللغة ضد الغنى، وهو عند العرب الحاجة، والفقير معناه الذي نزعت فقاره من ظهره فانقطع صلبه من 

ما  س عن الفقير والمسكين فقال هو الذي لهشدة الفقر والفقير أحسن حاال  من المسكين، وقد ُسِئل أبو العبا
يأكل أما المسكين فهو الذي ال شيء له، فالفقير أفضل حاال  من المسكين، والواضح أن الداللة اللغوية لمعنى 

 .1الفقر هي الحاجة والعوز والتي هي الركيزة األساسية في تحديد هذا المفهوم
 تلفة:أما إصطالحا: فقد نجد تعريفات ومفاهيم مخ    

نعني بمفهوم الفقر من منظور الدخل ذلك المستوى من الدخل أو المفهوم النقدي أو فقر الدخل:  -1-1
كما يمثل   ،اإلنفاق المطلوب للوصول إلى الحد األدنى لمستوى الحياة المعيشية أو الحد األدنى للعيش أو البقاء

أو باستخدام اإلنفاق االستهالكي الذي  ،هذا الفقر حالة أو مستوى من الرفاهية المتدنية تقاس عادة بالدخل
 "،ط الفقرخوللتفرقة بين الفقراء وغير الفقراء وفق هذا المفهوم يتم تحديد عتبة نقدية تسمى " ،يترجم بقيمة نقدية

 :2من هنا نميز بين اآلتي

                                                           
، )مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية، 1313-1333دراسة قياسية اقتصادية لمحددات الفقر في الجزائر خالل الفترة: حليمة بحري، 1

 .10(، ص: 9105/9109مستغانم، -تخصص: اقتصاد كمي،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس
 .19، ص: 9100عمان،  ،الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، إشكالية الفقر "دراسة قياسية الجزائر نموذجا" ،فطيمة حاجي2
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في الثروة المادية أو الدخل حيث نقصًا الفقر المطلق يعد AbsolutePoverty المطلق: المفهوم -1-1-1
يتمثل في عدم القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية مثل الملبس والمسكن والمأكل والحاجات يًا يكون اقتصاد

 .الصحة والنقل وذلك بصورة كلية ،الخدماتية كالتعليم

ينظر إلى الفقر النسبي أنه مقياس لعدم التساوي بين Relative poverty المفهوم النسبي للفقر:  -1-1-1
 ،األفراد أي عدم قدرة الفرد على أن يعيش بنفس المستوى المعيشي الذي يعيشه غالبية من حوله في المجتمع

لكنه و  فإذا كان ثمانون في المائة ممن يعيشون في منطقة معينة يمتلكون سيارات فإن من لم يستطيع شراء سيارة
 سبيًا.نيستطيع شراء دراجة نارية فقط يعتبر فقير 

 كما يجدر اإلشارة إلى أنواع أخرى من مفاهيم الفقر وهي:    

هي حالة من حاالت الفقر التي اليستطيع اإلنسان معها Exterme poverty الفقر المدقع: -1-1-3
للحصول على الحد األدنى من السعرات الحصول على الحد األدنى من الحاجات الغذائية األساسية الالزمة 

 .1يزاول نشاطاته اإلعتياديةحيًا الحرارية لبقائه 

ويسمى   ،وهو أن ال يوجد مع الفقير أي شيء يذكرDifficult poverty الفقر المعدم: )الفاقة(  -1-1-4
 .2كذلك الفقر المزري أو الحالة المزرية

يشمل هذا المفهوم دخل الفقر The basic needs concept مفهوم االحتياجات األساسية:  -1-1
باإلضافة إلى مجموعة واسعة من االحتياجات االجتماعية، وفي منتصف السبعينات تم تعريف الفقر على أنه ليس 

  ،لتعليمالصحة وا ،النقل ،الملبس ،ولكن كحد أدنى االستهالك الفردي والذي يشمل الغذاء ،فقط عدم وجود دخل
ة االحتياجات ذات الطابع الكيفي مثل وجود بيئة صحية وإنسانية مرضية مع المشاركة الشعبية كما يعني كذلك تلبي

 .3في صنع القرار

هو مستوى  Poverty from a sociological persepective الفقر من ناحية علم االجتماع: -1-3
راد. ووفق للفرد، أو مجموعة من األفمنخفض من االحتياجات الصحية، المعنوية المتصلة باالحترام الذاتي  معيشي

                                                           
 .15حليمة بحري، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 .050: ص ،9390لبنان،  ،بيروت ،دار الفكر اللبناني ،قتصادية في العالم الثالثخصائص الفقر واألزمات اال ،علي وهب2
، )رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية 1314-1331إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر للفترة فطيمة حاجي، 3

 .12(، ص: 9106/9102بسكرة، -والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
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هذا المفهوم ال يعالج الفقر بنقل ملكية بعض السلع فقط، وإنما أيضا من خالل التضامن، والقصد والشعور 
 .1الودي

عرف  Human developement concept ofpovertyالفقر من منظور التنمية البشرية: مفهوم  -1-4
هي  وأهم هذه الخيارات ،التنمية البشرية بأنها عملية توسيع الخيارات أمام الناس 0991تقرير التنمية البشرية عام 

رية إضافة إلى خيارات أخرى تشمل الح ،والتمتع بمستوى معيشي الئق ،في صحة جيدة ،العيش حياة طويلة
فإن  ،ق الخياراتاوإذا كانت التنمية البشرية هي أمر يتعلق بتوسيع نط ،وحقوق اإلنسان األخرى....إلخ ،السياسية

والتمتع  ،بداعوهي العيش في صحة وإ ،الفقر يعني انعدام الفرص والخيارات ذات األهمية األساسية للتنمية البشرية
 .2وبالحرية والكرامة واحترام الذات وكذلك احترام اآلخرين ،بمستوى معيشي الئق

"، كما 3يق الحد األدنى من مستوى المعيشةوحدد البنك الدولي مفهوم الفقر على أنه "عدم القدرة على تحق   
عرف الفقر وفق منهج األمم المتحدة على أنه "عدم القدرة على الوصول إلى الحد األدنى من االحتياجات 

 ".4األساسية

 :5إذن وفقا لمنظور األمم المتحدة يتجاوز مفهوم الفقر الحرمان المادي ليعكس

 ...إلخ؛والوصول إلى الغذاء ،والتملك ،ستهالكواال ،على كسب الماليعني عدم القدرة الفرد  بعدا اقتصاديا: -

سكن وهي والم ،والماء والمأمون ،والتغذية ،التربية ،عدم تمكن الفرد من الحصول على الصحةبعدا إنسانيا:  -
 أساسيات تحسين معيشة الفرد؛

 ية؛وهدر الحريات األساسية واإلنسان ،والمشاركة السياسية ،يتجلى في غياب حقوق اإلنسانبعدا سياسيا:  -

 ة؛واالقتصادية الداخلية والخارجي ،يتمثل في غياب القدرة على مقاومة الصدمات االجتماعيةبعدا وقائيا: -

 يتمثل في عدم قدرة الفرد على المشاركة بصفته محور الجماعة والمجتمع.بعدا ثقافيا:  -

                                                           
 .993، ص: 0992، الطبعة األولى، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، ق والغرباإلسالم في الشر علي عزت وبيجو فيتش، 1
 .00ص:  ،9116نيويورك،  ،األمم المتحدة ،: محاولة بناء بيانات لمؤشرات الفقرالفقر وطرق قياسه في منطقة اإلسكوا ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا2
 .20، ص: 0991، الواليات المتحدة األمريكية، التنمية في العالم، واشنطن، تقرير عن الفقرالبنك الدولي، 3
 .19حليمة بحري، مرجع سبق ذكره، ص: 4
 .96ص:  ،9101األردن،  ،الطبعة األولى، دار جرير للنشر والتوزيع ،قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي ،هدى زوير مخلف الدعمي ،عدنان داوود محمد العذاري5
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إن مصطلح  poverty concept Islamic Perspectiveمفهوم الفقر في ظل الشريعة اإلسالمية:  -1-1
الفقر في اإلسالم يراد به عدم توفر حد الكفاية وهو الحد الالئق للمعيشة الكريمة وقد اختلفت التعاريف حسب 

 . 1اختالف المذاهب واألئمة

 :2وعموما نجد أن الباحثين يحددون ثالثة أبعاد لمفهوم الفقر

 :و الفقدان وهذا النقص أو الحرمان أ ،ًاي تلك األشياء التي نعتبر نقصها فقرهو الماديات فه البعد األول
وتعذر الحصول على الحد األدنى من الضروريات  ،التحيز والجهل ،وعدم المساواة ،يتمثل في التفرقة

 وضعف الصحة...إلخ. ،والجوع وسوء التغذية والتشرد ،المطلوبة للحياة كما تحددها ثقافة المرء
  عندما يحس بوجود النقص في إحدى تلك ًاهو إدراك اإلنسان لحالته فالمرء يعد فقير الثاني:البعد 

طابع إال مع إدراك ال ،إن تلك الماديات ال تكتسب قيمها كبعد معرفي في المفهوم ،الماديات أو كلها
يير موازين القوى تغو  ،عادة يدفع هذا البعد الذاتي الفقير إلى تخطي فقره ،النسبي والذاتي لمفهوم الفقر

 لصالحه.
 :ل اآلخر ويترتب على هذا اإلدراك رد فع ،قد يختلف إدراك الفقير لحاله مع رؤية اآلخرين البعد الثالث

ل التدخل المباشر أو غير المباشر من خال ،وثمة نوعان من أنواع رد الفعل إتجاه الفقير ،إتجاه الفقير
 ،ةوتتأثر تلك األبعاد الثالثة بالمكان والزمان والبيئة االجتماعي ،أو المساعدة أو التربية أو القهر ،الصدقة

 والثقافية الكائنة فينا.
 أسباب الفقر: -1

سياسية على الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتماعية وال ًاتشير األدبيات المتوفرة إلى تعدد أسباب الفقر اعتماد
 السائدة على المستوى الدولي واإلقليمي والقطري، وسيتم التطرق إلى مجمل أسباب الفقر االقتصادية واالجتماعية.

 : األسباب االقتصادية -1-1

 تتمثل أهم األسباب االقتصادية في التالي:

الالزمة للحصول على الضروريات األساسية )الغذاء، المأوى، الملبس، والمستويات اإلفتقار إلى الدخل واألصول  -
المقبولة من الصحة والتعليم(،حيث يؤكد الفقراء دائما  على الدور المحوري للعمل في تحسين أوضاع حياتهم، 

                                                           
: ، ص)9103/9100جامعة مستغانم،  ،"، )مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكايمي في العلوم االقتصاديةحالة والية تلمسانمحاولة قياس وتحليل ظاهرة الفقر " ،طه بلكراروبي1

01. 
 .01ص:  ،مرجع سبق ذكره ،فطيمة حاجي2
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ي تلك البلدان في ء فوثروة البلد في مجموعها لها أثر كبير في ذلك، فكلما زادت البلدان ثراء تحسن وضع الفقرا
فمع ارتفاع النمو االقتصادي  ،1المتوسط، علما  بأن اآللية الرئيسية المؤدية كذلك هي دفع أجر أفضل مقابل العمل

 يتناقص الفقر نتيجة ارتفاع الدخل.

 سوء استخدام الموارد االقتصادية المتاحة، وعدم االستفادة منها بالشكل الكافي لرفع المستوى االقتصادي -
واالجتماعي للدول الفقيرة، وبالتالي يصبح االستهالك المحلي أكثر من الناتج الداخلي وهو ما يطرح إشكالية 

 .2عدم التوازن من جديد

انخفاض إنتاجية العمال بحيث تبين النظرية النيوكالسيكية وجود عالقة نسبية بين اإلنتاجية الحدية للعمال  -
 :3ثالثة عوامل هيواألجور، وتتأثر إنتاجية العمال ب

 إمكانية الحصول على التعليم؛ 
 إمكانية الحصول على الخدمات الصحية؛ 
 .إمكانية الحصول على األصول واإلئتمان 

السياسات اإلئتمانية الحكومية غير المناسبة، بما في ذلك التحيز ضد األنشطة ذات اإلنتاجية العالية، وانحياز  -
اء وعلى حساب الفقراء، إضافة إلى هذا فإن اإلنفاق العام على القطاعات نمط  النمو المتحقق إلى جانب األغني

 التي تؤثر في أوضاع الفقراء ال يلقى إهتماما  من جانب السياسات المحلية.

ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لعدم قدرة األجهزة اإلنتاجية والخدمية على استيعاب العمالة، والطلب اإلضافي  -
فعالية ونجاعة سياسة التشغيل، ناهيك عن برنامج الخوصصة التي تؤدي إلى التسريح الجزئي  سنويا، في ظل عدم

ن البطالة، على عائلته، ومن ثم يقترن فقر الشعب بوجود حالة معبئًا أو الكلي للعمالة، وبالتالي يصبح الفرد البطال 
 .4كلما ظل األفراد الفقراء فترة طويلة بدون عمل  عًاوتزداد العالقة بينهما قوة واتسا

                                                           
1The World Bank, Attacking poverty, world development Report Washington, December 2000-2001, P:  34 .42. 

تجارب ندوة دولية حول:  ،القياس الكمي لمؤشرات الفقر في إطار مسبباته وإستراتيجياته مكافحته: إشارة إلى تجربة ماليزيا مداخلة بعنوان:عبيرات مقدم، عبد الرحمن العايب، 2
 .935، ص: 9110جويلية  6-0لب، البليدة، ، جامعة سعد دحمكافحة الفقر العالمي العربي واإلسالمي

 .201، ص: 9115، المجلس األعلى للثقافة، ترجمة سمير كريم، المشروع القومي للترجمة، القاهرة،  دراسات في الفقر والعولمة: مصر والدول العربيةكريمة كريم، 3
 .059: ص، 0999، جامعة عين شمس، مصر، االقتصاديةالتنمية رضا العدل، وآخرون، 4



 ااإلطار النظري للفقر، السياسات االقتصادية الكلية والدراسات السابقة لهم                          الفصل األول:      

01 
 

يسبب النقص في الهياكل األساسية، وضعف المنافذ إلى السوق، وانخفاض الحد األدنى لألجور تحت خط  -
الفقر، وعدم توفر الموارد الالزمة، هذا يؤدي إلى عدم قدرة الفقراء على االستثمار في مشاريع ترفع من مستواهم 

 المعيشي.

 :1ء توزيع الدخل والذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هماسو  -

 عدم المساواة في توزيع األصول المادية والمالية بين السكان؛ 
 .عدم كفاية التحويالت إلى الفقراء 

 األسباب االجتماعية:  -1-1

 تتمثل أهم األسباب االجتماعية فيمايلي:

الحكومية أو المنظمات غير الحكومية في القضاء على الفقر، النقص في قدرة المؤسسات االجتماعية سواء  -
 إضافة إلى األمية والتعليم والتدريب المهني المتحيز وغير المالئم لمتطلبات سوق العمل.

التحيز ضد المرأة حيث أن تهميش هذه األخيرة يعد من أهم العوامل الرئيسية المولدة للفقر، نتيجة تعرضهن  -
 .2لمناطق الريفية، حيث يؤدي إلى إبعادهن عن السياسات التي تهدف إلى الحد من الفقرللتمييز وخاصة في ا

اة زميل التعرض لمعان َّالتعرض للمعاناة من الصدمات المعاكسة المرتبطة بالعجز عن التعامل معها، حيث أن -
وهم يعيشون  أراضي هامشية، دائم للحرمان المادي، والبشري، نظرا  ألوضاع الفقراء وأشباههم فهم يعيشون ويزرعون

في مراكز سكن حضرية مزدوجة، وهم يعملون بصورة غير مستقرة في القطاع الرسمي، وغير الرسمي، وهم األكثر 
 .3تعرضا  لألمراض

 .4ظهور النظام الطبقي والتمايز بين الطبقات، الذي يؤدي إلى عدم وجود مشاركة فعالة بين أفراد المجتمع -

 :5ك عوامل كثيرة أخرى ال تقل أهمية عن العوامل السابقة منهاهناعوامل أخرى:  -

 في عدد كبير من األقطار. ًاالنزاعات الداخلية وعدم اإلستقرار السياسي، الذي كان وال يزال سائد -

                                                           
جامعة  ،تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسالميندوة دولية حول:  ظاهرة الفقر في العالم العربي واإلسالمي، أسبابها، آثارها، مصطفى بوشامة، مراد محفوظ،1

 .525، ص: 9110جويلية  6-0سعد دحلب، البليدة، 
 .933عبيرات مقدم، عبد الرحمن العايب، مرجع سبق ذكره، ص: 2

3The World Bank, Attacking poverty, world development Report Washington, Op.Cit, P: 34.42. 
ة الفقر في العالمين تجارب مكافح، ندوة دولية حول: مؤشرات الفقر في الجزائر بين التصريحات الرسمية والتقارير الرقميةعاشور كنتوش، حاج قويدر قورين، مداخلة بعنوان: 4

 .903، ص: 9110جويلية  6-0، جامعة سعد دحلب، البليدة، العربي واإلسالمي
 .91فطيمة حاجي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
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 جالحروب والتي ينتج عنها المزيد من األرامل، واأليتام والفقراء، إضافة إلى التضخم، والهجرات القسرية، والنتائ -
 االقتصادية السلبية لإلنفاق العسكري.

 الفساد والبيروقراطية وذلك بسبب البطء في المعامالت. -

كما سبق وأشرنا أن الفقر ظاهرة نسبية وليست مطلقة، وبالتالي فإن تعريفه وقياسه ال أساليب قياس الفقر:  -3
انب االجتماعية والثقافية. إلى جيتوقف فقط على الظروف المادية للفرد والسكان، بل كذلك على الظروف 

الطابع النسبي الذي يتميز به الفقر فإنه أيضا مفهوم قياسي، بمعنى يمكن قياسه وهذا ما سنتطرق إليه من خالل 
 هذا الفرع.

 قياس الفقر النقدي: -3-1

 هناك العديد من المؤشرات التي تقيس الفقر تنصب في اآلتي:

الدخل هي تلك المبالغ التي يتحصل عليها الفرد أو األسرة في شكل  :نصيب الفرد من الدخل الوطني -3-1-1
ت لذا فإن أول المحاوالت التي جر  ،ويعتبر هذا األخير المصدر األساسي لالستهالك ،أو أموال من الدولة ،رواتب

قد اعتمدت على مؤشرات قياس مستوى المعيشة ويأتي دخل الفرد أو األسرة في مقدمة تلك  ،لقياس الفقر
محدد األساسي التي تعد ال ،باعتباره يعبر عن القدرة على الحصول على السلع والخدمات االستهالكية ،المؤشرات

باعتبار  ،لمختلفةالبلدان ا وكذا هذا المؤشر وحتى وقت قريب يستخدم للمقارنة بين مستوى المعيشة في ،للمعيشة
 .1أن حصة الفرد من الدخل القومي تعكس مستوى معيشته

 اإلنفاق االستهالكي هو القيمة السوقيةنصيب الفرد من استهالك الغذاء )اإلنفاق االستهالكي(:  -3-1-1
منها  ،وسياسية ةواإلنفاق االستهالكي يتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعي ،للسلع والخدمات التي تشتريها األسر

 ،الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة في البلد...إلخ ،الجنس ،العمر ،التركيب األسري ،الوظيفة ،الدخل
كانية وهذا المؤشر أكثر ارتباطا  بمستوى معيشة األسرة وإم ،ويتغير مستوى اإلنفاق بتغير العوامل السابقة الذكر

 التي تجمع فيها بيانات اإلنفاق واالستهالك الفعلي لعينات ،األسرة تقدير اإلنفاق على نحو أدق من مسوحات
 األسر. 

ولم تخل هذه الطريقة في القياس من بعض المشاكل والصعوبات التي كان من أهمها اختالف أوجه التصرف 
 وهناك من يصرف دخله كليا  مما يؤدي به في بعض األحيان إلى ،بالدخل حيث هناك من يميل إلى اإلدخار

                                                           
 ،وم االقتصادية، )رسالة ماجستير في العل"العراق حالة دراسيةادي وإتجاهات السياسات االقتصادية: تحليل سلوك الفقر بين أثر النمو االقتص" ،محمد علي موسى المعموري1

 .92ص:  ،)9111جامعة بغداد، 
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لذا  ،وفي تركيبتها من حيث العمر والجنس ،باإلضافة إلى اختالف األسر في حجمها ،تدهورمستواه المعيشي
 .1اقترح مقياس يدعى متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية

يعتبر هذا المؤشر استكماال  لمؤشر اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية:  -3-1-3
قسمة  ويتم احتسابه من خالل ،وقد استحدثت لمعالجة مشكلة تباين األسر في أحجامها وتركيبتها ،لألسرة

 اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات االستهالكية.

Cm = Ct Ns⁄  

بر الفرد ويعت ،هو الحد الفاصل بين دخل أو استهالك الفقراء عن غير الفقراء Poverty lineخط الفقر: -3-1
يعتبر الحد و  ،أو دخله يقع تحت مستوى الحد األدنى للحاجات األساسية الالزمة للفرد إذا كان استهالكه ًافقير

األدنى لحاجات الفرد األساسية على أنه خط الفقر. فاألفراد أو األسر التي يكون إنفاقها أو دخلها تحت خط 
قيرة. سر التي يكون إنفاقها أو دخلها فوق خط الفقر تصنف على أنها فالفقر تصنف على أنها فقيرة واألفراد أو األ

 وهناك من خطوط الفقر:

يعرف خط الفقر المطلق على أنه مستوى الدخل  Absolute poverty lineخط الفقر المطلق:  -3-1-1
ذائية والحاجات غير الغ ،أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية وغير الغذائية األساسية

فقر الذي كما يعرف على أنه خط ال  ،األساسية هي التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصالت
 ويتم احتساب خط الفقر المطلق بالصيغ التالية: ،اليتغير بتغير الزمان والمكان

ة بأقل تكلفة ة التي توفر حاجات اإلنسان الرئيسيوفيها يتم تحديد سلة من المواد الغذائي ريقة السلة الغذائية:ط -
وتحدد محتوياتها من قبل إختصاصيين يراعون العادات  ،ويتم حساب تكلفة هذه السلة بأدنى األسعار ،ممكنة

 وهنا تكون تكلفة هذه السلة الغذائية األساسية تساوي خط الفقر المدقع. ،الغذائية للمجتمع المدروس
ة السلة الغذائية تكلفة السلع غير الغذائية الضرورية وفقا  لنسبة اإلنفاق على المواد الغذائي وإذا أضفنا لتكلفة هذه

 من إجمالي اإلنفاق ينتج لدينا خط الفقر المطلق.

حيث تقوم هذه الطريقة على حساب متوسط الفرد اإلجمالية من السعرات طريقة النمط الغذائي الفعلي:  -
ويتم اختيار الفئة الدخلية التي يكون لها متوسط أقرب إلى متوسط احتياجات الفرد  ،للفئات الدخلية المختلفة

 :2وباستخدام االستكمال الخطي يحدد اإلنفاق اإلجمالي للمتوسط المذكور فيمايلي ،من السعرات

Pa = n. C 

                                                           
 .65ص:  ،مرجع سبق ذكره ،فطيمة حاجي1
 .29المرجع السابق، ص: 2
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 حيث أن:

n.عدد أفراد األسرة :Ca الغذائية وغير الغذائية.: متوسط إنفاق الفرد الواحد إلشباع حاجاته الضرورية 

من يقل دخله عن قيمة محددة  َّذي يعتمد على أنال Relative poverty lineخط الفقر النسبي:  -3-1-1
ها واختلف على قيمة هذه القيمة حيث اعتبرها البعض الوسيط والبعض اآلخر اعتبر  ،ًافي سلم الدخل يعتبر فقير

ى آخر أو من كما يتغير بتغير الدخل من بلد إل  ،ي خط الفقر النسبيوتعتبر هذه القيمة المحددة ه ،العشير الرابع
 ويتم احتساب هذا المؤشر بالصيغة الرياضية التالية: ،وقت آلخر

Z~ = 2 3S⁄  

 حيث أن:

Z~         .خط الفقر النسبي :S     .متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة : 

ويختلف خط الفقر النسبي عن خط الفقر المطلق بأن خط الفقر النسبي يختلف أو يتغير مع التغيرات في      
 مستوى المعيشة بينما يعتبر خط الفقر المطلق بأنه قيمة حقيقية ثابتة في زمان ومكان معينين.

مستوى الدخل  عرف خط الفقر المدقع على أنهExtreme poverty line خط الفقر المدقع:  -3-1-3
أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية األساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية الالزمة لممارسة 

 ويمكن الحصول على صيغة خط الفقر المدقع كمايلي: ،نشاطاته اإلعتيادية اليومية

Pc = Cf ∗Kn∗m 

 :أن حيث

Pc        .خط الفقر المدقع :Cf        .كلفة السعرة الحرارية الواحدة :Kn السعرات الحرارية للفرد ضمن :
 : تمثل عدد األيام في الشهر.mاألسرة في اليوم.                

 :1لتحديد فقر الغذاء يوجد طرق متعددة نحاول أن نقدم أهمها خط فقر الغذاء: -3-1-4

                                                           
بيروت، لبنان،  ،يةالطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العرب ،السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة بالوطن العربي ،أحمد فتحي عبد المجيد ،سالم توفيق النجفي1

 .51ص:  ،9115
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على سلة من العناصر الغذائية التي تنسجم مع األذواق حيث يتم االعتماد خط فقر الغذاء األقل كلفة:  -
لفة باالعتماد على األسعار السائدة ليتم تحديد ك ،وبالشكل الذي تعطي أقل سعرة حرارية وبأقل كلفة ،السائدة

 السلعة الغذائية التي يستند إليها تحديد خط الفقر.

 لى اختيار نماذج االستهالك الحقيقي لبعضع ًارئيسي ًايعتمد اعتماد فقر الغذاء على أساس النفقات: خط -
ألدنى مع إهمال السلم ا ،خالل البيانات عن متوسط االستهالك اليومي للفرد الواحد بالغرام من ،المجتمع أجزاء

وعندما يتم تحويل الوحدات المستهلكة إلى سعرات حرارية ليتم تحديد إجمالي السعرات الحرارية  ،للتوزيع
ثم يتم  ومن ،أن تتجانس مع الحد األدنى المرغوب فيه من السعرات الحرارية المحددة التي يجب ،المستهلكة

 تحديد خط فقر الغذاء القائم على أساس النفقات.

 ويعتمد تقدير هذا الخط على إجابات المستجوبين ،ويسمى بخط فقر ليدينخط الفقر االجتهادي:  -3-1-1
أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيف مستوى دخلهم أو استهالكهم إن كان أعلى أو أقل أو مطابقا  لمستوى الدخل 
أو اإلنفاق الذي يرونه مناسبا  ومقبوال  اجتماعيا . ويقدر خط الفقر من خالل إجابات األسر أو األفراد الذين 

خلهم أو إنفاقهم مساويا  لمستوى الدخل أو اإلنفاق المناسب والمقبول اجتماعيا . وهناك طرق يعتقدون بأن د
أخرى لتحديد خط الفقر االجتهادي كاالعتماد على الحد األدنى للرواتب واألجور أو على الحد األعلى لمستوى 

 الدخل المعفي من الضريبة.

 مؤشرات قياس الفقر: -4

 :1الفقر كاآلتي تتمثل أهم المؤشرات لقياس

ويسمى مؤشر تعداد الرؤوس وهو النسبة الناتجة عن قسمة عدد السكان الفقراء على مؤشرات نسبة الفقر:  -4-1
 ،وهو أبسط هذه المقاييس وأكثرها شيوعا   ،ويحسب أيضا بقسمة عدد األسر في المجتمع ،عدد السكان الكلي

عن عدد األفراد أو األسر في المجتمع الذين يقعون تحت وهذا المؤشر يعبر  ،ويحاول قياس ظاهرة تفشي الفقر
 :2وفق الصيغة التالية ،خط الفقر

H = g n × 100⁄  

 حيث أن:

                                                           
 ،امعة المستنصريةالج ،كلية االقتصاد  ،)رسالة الدكتوراه ،قياس وتحليل أثر برنامج التكييف الهيكلي على فئات المجتمع ذات الدخل المحدود في األردن ،عصام الطاهر1

 .015ص:  ،(0999العراق، 
 .000ص:  ،مرجع سبق ذكره ،محمد علي موسى المعموري2



 ااإلطار النظري للفقر، السياسات االقتصادية الكلية والدراسات السابقة لهم                          الفصل األول:      

09 
 

H         .نسبة السكان الفقراء :g:            .عدد السكان الفقراءn: .مجموع السكان 

 ًانه مناسب جدإضافة إلى أ ،والتمثيلإن هذا المؤشر يمتاز عن غيره من مؤشرات الفقر بأنه سهل القراءة والتفسير 
ت له  غير أن أهم اإلنتقادات التي وجه ،مثل التقدم المحقق في مكافحة الفقر ،ألنواع معينة من مقارنات الفقر

في  أي أن هذا المؤشر ال يتأثر بالفروقات ،بين الفقراء (التفاوت)كونه غير حساس لعمق الفقر وعدم المساواة 
 . يتأثر بتوزيع الدخل مابين الفقراء وزيادة على ذلك فإنه ال يعطي ألية فكرة عن تمركز الفقراءكما أنه ال  ،عمق الفقر

حيث يعكس هذا المؤشر حجم الفجوة النقدية اإلجمالية الالزمة لدخول الفقراء مؤشر فجوة الفقر:  -4-1
يمة وألغراض المقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من الق ،لوضعهم على خط الفقر أي ليصبحوا غير فقراء

شر  ويتم حساب هذا المؤ  ،اإلجمالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساو لخط الفقر
 :1كالتالي

P1 = 1 n ∑(Z − Yi⁄ )Z 

 حيث أن:

n        .إجمالي السكان :Z         .خط الفقر المستخدم :iY دخل أو إنفاق الفرد :(i)  من األفراد تحت
 خط الفقر.

 كالتالي:   P0من المؤشر  P1ويمكن حساب هذا المؤشر 

 (P1)مؤشر عدد األفراد × = فجوة الدخل (P0)مؤشر فجوة الفقر

 حيث أن:

مجموع فجوات الدخل النسبية للفقراء
عدد السكان

=  مؤشر فجوة الفقر

المؤشر مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم تحت خط يقيس هذا مؤشر شدة الفقر:  -4-3
وات ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط الحسابي لمجموع مربعات فج ،وبنفس الوقت يقيس فجوة الفقر ،الفقر

 :2وهناك صيغتان لقياس شدة الفقر هما كاآلتي ،الفقر النسبية

                                                           
 .99، 95حليمة بحري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 1
 .99المرجع السابق، ص: 2
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  :الصيغة األولىFoster-Green-Thorbecke 
Ps = 1 n ∑(Z − Yi⁄ )2 × 100 

 حيث أن:

SP        .شدة الفقر :n        .إجمالي السكان :Z        .خط الفقر المستخدم :iY دخل أو إنفاق الفرد :
(i) .من األفراد تحت خط الفقر 

  :فجوات الفقر ونسبة الفقراء.الصيغة الثانية 
Ps = (Pg)2 H + (Pg − H)2⁄ /H)P 

 حيث أن:

sP        .شدة الفقر :gP        .فجوة الفقر :H (نسبة السكان الفقراء إلى مجموع السكان): نسبة الفقر                    . 

P.مربع معامل تباين االستهالك بين الفقراء : 

 مؤشرات التفاوت في توزيع الدخل: -4-4

  :المساواة )ويتراوح هذا المعامل بين الصفر  ،يستخدم كمقياس لعدم المساواة في التوزيعمعامل جيني
ويكون التوزيع أكثر عدالة كلما كانت قيمة معامل جيني أصغر وأقرب  (،التفاوت التام)والواحد  (التامة

 .1إلى الصفر
 :منحنى لورنزLorenz curve 

 .2التالي يوضح ذلك والشكل ،يعتبر هذا المنحنى من المقاييس التي تعنى بمقياس عدالة التوزيع بين األفراد واألسر

 (: منحنى لورنز31-31رقم )الشكل 
                              النسبة التراكمية للدخل

 
   خط التعادل المطلق                          

  

 

 

                                                           
 .915-915، ص: 9113، ترجمة محمود حسن حسين ومحمود حامد محمد، دار المريخ للنشر، السعودية، التنمية االقتصاديةميشيل تودارو، 1
 .61: حليمة بحري، مرجع سبق ذكره، ص2
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 لنسبة التراكمية للسكانا 

Source: Amartya Sen, poverty: An ordinal Approach to measurement Econometric, econometric, vol 44, N 02, 1976, P: 226. 

يمثل المحور األفقي عدد السكان على أساس النسب التراكمية وليس المطلقة، بينما يمثل المحور العمودي حصة  
، ويمثل الخط القطري الذي %011كل مجموعة من السكان في الدخل القومي، على أساس النسب التراكمية 

يبدأ من الزاوية اليسرى األدنى للمربع، إلى الزاوية اليمنى األعلى خط المساواة التامة، أي أن كل نقطة على الخط 
ط الذي يبعد عن خ)تعني أن كل نسبة من السكان تحصل على نسبة متساوية من الدخل، أما منحنى لورنز 

ل سنة معينة. التي تحصل عليها خال ،لية بين كل من نسبة السكان ونسبة الدخليعكس العالقة الفع (العدالة التامة
حدة  كلما زادت  ،حيث يتضح كذلك من خالل الشكل أيضا أن كلما ابتعد منحنى لورنز عن خط المساواة التامة

ة في توزيع موبما أنه ال يوجد هناك بلد يتسم بالمساواة التا ،والعكس صحيح ،التفاوت في توزيع الدخل القومي
وتعكس درجة االبتعاد عن هذا الخط  ،لذلك نجد أن منحنى لورنز يبتعد عادة عن هذا الخط ،الدخل القومي

 مدى خطورة التفاوت في توزيع الدخل القومي بين البلدان.

 المطلب الثاني:ماهية السياسة االقتصادية الكلية

دها، ية الكلية على يد المدرسة الكنزية والنيوكنزية وما بعيمكن القول أنه بعد ظهور وبلورة النظرية االقتصاد    
أصبحت الحاجة إلى السياسات االقتصادية الكلية ضرورة تفرضها حقيقة مسلم بها، وهي أنه ليس هناك اقتصاد 
في وقتنا الحاضر يستطيع تحقيق األهداف االقتصادية للمجتمع تلقائيا  بالمستوى المطلوب من الكفاءة دون 

 ياسة اقتصادية كلية تسعى إلى تحقيق هذه األهداف.وجود س

 مفهوم السياسة االقتصادية الكلية: -1

يقصد بالسياسة االقتصادية الكلية كل ما يتعلق بإتخاذ القرارات الخاصة باالختيار بين الوسائل المختلفة التي 
حقيق هذه الطرق الموصلة إلى تيملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، والبحث عن أفضل 

. كما يعرفها البعض بأنها اإلجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة االقتصادية التي تعم في ظلها 1األهداف
، وتعبر السياسة االقتصادية عن تصرف عام للسلطات العمومية يكون في مجال اقتصادي  2الوحدات االقتصادية

، كما أن السياسة تسعى إلى تحقيق عدد من 3االستهالك وتكوين رأس المالكأن تتعلق باإلنتاج، التبادل و 

                                                           
شر والتوزيع، بيروت، ، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي، دراسة قياسية لناذمج التنمية االقتصاديةاآلثار االقتصادوليد عبد الحميد عايب، 1

 .06، ص: 9101لبنان، 
 .06وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 2
 نفس المرجع ونفس الصفحة.3
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األهداف باستعمال جملة من الوسائل، وبالتالي فهي مجموعة القرارات المرتبطة المتخذة من طرف السلطات 
لقصير ا العمومية والهادفة باستخدام مختلف الوسائل إلى تحقيق األهداف المتعلقة بالحالة االقتصادية في األجل

، ويقصد بالسياسة االقتصادية في معناها الضيق التدخل المباشر من جانب السلطات العامة في 1واألجل الطويل
حركة أو مجرى النظام االقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات االقتصادية األساسية في االقتصاد القومي 

 .2شغيل والعمالة، الصادرات والواردات، الصرف األجنبيمثل: اإلنتاج، االستثمار، األجور، األسعار، الت

يتضح من التعاريف السابقة أن السياسة االقتصادية تتمثل في قيام الدولة بخطوات وإجراءات ترمي إلى تحقيق    
أهداف اقتصادية واجتماعية، لهذا يجب على السياسة االقتصادية التي تنتهجها الدولة أن تكون قادرة على الوصول 
إلى أقصى كفاءة عند استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقصى الغايات، أو بمعنى آخر استخدام أقل حجم من 

 :4، لكن هذه الكفاءة تتوقف على أمرين3الموارد لتحقيق أكبر قدر من األهداف

 .تحقيق التوازن المالي للدولة حيث يتم التنسيق بين اإليراد العام واإلنفاق الحكومي 
 المدخرات المحلية لزيادة حجم اإلستثمار. زيادة حجم 

 أدوات السياسة االقتصادية الكلية: -1

تشير أدوات السياسة االقتصادية إلى تلك الوسائل التي ال يمكن اعتبارها كأهداف في حد ذاتها بل هي الوسائل 
ح لمساعدة كل بشكل واضالتي تستعمل لتحقيق األهداف النهائية للسياسة االقتصادية، والتي البد من إعالنها 

أطراف النشاط االقتصادي على إتخاذ قرارتهم بشكل أكثر كفاءة، وتتطوي أدوات السياسة االقتصادية الكلية 
عموما  على إجراءات كمية ونوعية من الضروري أن تتميز بالمرونة التي تمكنها من تحقيق األهداف في ظل أي 

ك مجموعة من المبادئ واالعتبارات تقوم عليها السياسة تغير يمكن أن يحدث في المستقبل،كما أن هنا
االقتصادية من بينها ضرورة التساوي بين عدد األهداف المرجوة وعدد األدوات المتاحة، ويجب على واضع 
السياسة االقتصادية عالج التناقض الموجود بين األهداف كلما أمكنه األمر وتتم معالجة ذلك عن طريق زيادة 

سياسة االقتصادية من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن معالجة هذا التعارض من خالل عدم تحقيق عدد أدوات ال

                                                           
1Jaque Muller, économie manuel d’application, Duodi, paris, 2002, p:055.  

 .055، 052، ص ص: 9115، دار النهضة العربية، القاهرة، النقود والبنوك، وبعض المتغيرات االقتصادية في التحليل الكليعبد الله الصعيدي، 2
)أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، قسم العلوم اإلقتصادية، كلية  ،"1334-1993السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن اإلقتصادي، حالة الجزائر:مسعود داروسي، "3

 .26، ص: (9115/9113العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .00 ، ص:0995، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، السياسة االقتصادية والدولة الحديثة موسى إبراهيم،4
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أهداف السياسة االقتصادية دفعة واحدة، ويتضمن هيكل السياسة االقتصادية جميع أجزاء السياسة وهو عبارة عن 
 لتالي:و مايبينه الشكل احزمة من السياسات االقتصادية لتحقيق األهداف النهائية للسياسة االقتصادية وه

 هيكل السياسة االقتصادية الكلية (:31-31) الشكل رقم
 

 

 
 

 

 

مكتبة حسن العصرية  ،اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي، دراسة قياسية تطبيقية لنماذج التنمية اإلقتصاديةوليد عبد الحميد عايب، المصدر: 
 .03، ص: 9101للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 أهداف السياسة االقتصادية الكلية: -3

الذي تمثله  (واالجتماعي)إن أهداف السياسة االقتصادية الكلية تتعدد وتتنوع باختالف النظام االقتصادي    
الدولة التي تنتهج هذه السياسات االقتصادية، ويطلق عليها األهداف االقتصادية للمجتمع أو االقتصاد الوطني، 
ورغم االختالف والتعدد والتنوع في أهداف السياسة االقتصادية الكلية إال أنه سيكون من المفيد أن يتم التناول 

ادية الكلية المشتركة بين كثير من السياسات مع اإلشارة إلى أنه من بشىء من التحليل لعدد من األهداف االقتص
الضروري ترجمة األهداف إلى صورة كمية كلما أمكن ذلك، وتتلخص أهم أهداف السياسة االقتصادية الكلية بما 

 * وهي:(Kaldor)يعرف بالمربع السحري  لكالدور

قيقي، لزيادة في نصيب الفرد في الناتج المحلي الحيعرف النمو االقتصادي باتحقيق النمو االقتصادي:  -3-1
والذي يقاس بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي على عدد سكان القطر، والذي يهم هنا كأحد األهداف 

اتج ، وبالتالي يتوجب حساب نصيب الفرد في النحقيقيًاالتي يعمل المجتمع على تحقيقها  هو أن يكون النمو 
 -شامل ونمو مكثف نمو-، ويميز االقتصاديون عادة بين نوعين للنمو 1باألسعار الثابتة المحلي اإلجمالي**

                                                           
 .95، ص: 9109، الطبعة األولى، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، عمان، األردن، قتصادية بين النظرية والتطبيقالسياسات االإسماعيل محمد دعيبس، 1

 قتصادية الكليةالسياسات اال

سياسات التجارة  السياسة النقدية السياسة المالية
 الدولية

سياسات  سياسات اقتصادية أخرى
التثبيت 

والتصحيح 
 الهيكلي
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يًا اقتصاد ًاحيث يتحقق النمو االقتصادي الشامل عندما يتحقق النمو االقتصادي الكثيف عندما تحقق دولة ما نمو
، إن اعتماد زيادة الناتج المحلي اإلجمالي كأداة لقياس النمو، 1يزيد معها نصيب الفرد من الدخل الوطنيسعًا وا

يطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي نتيجة اختالف نظم المحاسبة الوطنية في تحديد حقل اإلنتاج، 
ات ميز اقتصاديوهذا ما ينسبيًا وبالتالي فإن النمو االقتصادي في بلد ما يتجسد بزيادة اإلنتاج خالل فترة طويلة 

الدول المتقدمة ويعد اإلنتاج الصناعي، الدخل الوطني والناتج ثالث مجمعات اقتصادية تمثل النشاط االقتصادي 
لبلد ما ومدى إتساع النمو، وتجدر اإلشارة أنه إذا كان معدل النمو يساوي معدل التغير في الناتج المحلي الخام 

عبر محلي الحقيقي بالناتج المحلي المحتمل أو الكامن الذي يالحقيقي فإنه من الضروري القيام بمقارنة الناتج ال
عن مستوى اإلنتاج القابل للتحقق باستخدام كامل الطاقة اإلنتاجية لكل عوامل اإلنتاج ويسمى الفرق بين الناتج 

 .OKUN2المحلي الخام الكامن والناتج الفعلي بفجوة أوكن 

امل غيل الكامل بمفهومه الواسع ينصرف إلى االستعمال الكإن تحقيق التشرفع مستوى التشغيل الكامل:  -3-1
لكل عوامل اإلنتاج والتي يعد عنصر العمل أهمها ولعل السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو عن المفهوم 
الصحيح للعمالة الكاملة؟، إن هذا اإلصالح غامض إلى حد ما ولعله من الواضح أن شيئا  من البطالة يحدث 

لعمال وقتا  في البحث عن فرص للعمل المتاحة أمامهم، وفي ذلك الوقت يعتبرون في حالة بطالة عندما يقضي ا
غيرات من البطالة يعكس الت ًاومنه يمكن أن نستنتج أن مفهوم العمالة الكاملة ليس انعدام البطالة حيث أن جزء

 الذي يتحقق من االستخدام الكفء، ويعرف االقتصاديون العمالة الكاملة بأنها مستوى العمالة 3في سوق العمل
لقوة العمل مع السماح لمعدل عادي من البطالة* ينتج عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان 

 .4االقتصادي

وهو توازن ميزان المدفوعات، إذ يعكس وضع ميزان البحث عن التوازن الخارجي وتحسين قيمة العملة:  -3-3
االقتصاد الوطني تجاه باقي االقتصاديات. ويمكننا استعمال ميزان المدفوعات للقيام بمجموعة المدفوعات موقف 

من التحليالت االقتصادية باستخراج بعض المؤشرات االقتصادية، ويؤدي إختالل ميزان المدفوعات، الذي يعبر 
                                                           

وهي البحث عن النمو االقتصادي، الحث عن التشغيل، البحث " في أربعة نقاط سميت بالمربع السحري، Kaldorنجد أهداف السياسة االقتصادية لخصها العالم االقتصادي "*
نها البطالة لمشاكل التي تعاني معن التوازن الداخلي، التحكم في التضخم، فالكثير من الدول قامت بإتخاذ جملة من اإلصالحات االقتصادية كالجزائر مثال من أجل حل بعض ا

 والفقر....إلخ.
 وفق العالقة التالية: الناتج المحلي اإلجمالي= مجموع القيم المضافة+ مجموع الرسم على القيمة المضافة+ مجموع الحقوق الجمركية.** ويحسب الناتج المحلي اإلجمالي 

1Jean Philipe lotis, Comprendre la croissance économique, OCDE, Paris, 2004, P: 56. 
 .56وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 2
 .55، 56المرجع السابق، ص ص: 3
 .910، 913، ص ص: 0999، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان، دار المريخ، السعودية، قتصاد الكلي، االختبار العام والخاصاالجميس جواريني، 4
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مة عملتها. نياتها، وإلى تدهور قيفي الغالب عن حالة عجز، إلى زيادة مديونية البالد مما يجعلها تعيش فوق إمكا
وبالتالي فإن توازن ميزان المدفوعات يسمح بالحصول على استقرار العملة وتنمية المبادالت االقتصادية، حيث أن 

 . 1التقلبات المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات العمالت الضعيفة

لتضخم يؤدي إلى تشويه المؤشرات االقتصادية األخرى إن عدم التحكم في معدل االتحكم في التضخم:  -3-4
المعتمدة إلتخاذ القرارات االقتصادية، فزيادة في معدالت التضخم تؤدي إلى عدم تحقيق االستقرار االقتصادي 
من خالل تذبذب في المستوى العام لألسعار، فعلى الدولة أن تضع سياسة تسعير للسلع وسياسة دعم األسعار 

هو المحافظة على استقرار األسعار، فعلى المستوى العالمي فإن التحكم في ظاهرة التضخم تكون والهدف منها 
 صعبة المنال نظرا  لتغيرات الحاصلة على المستوى اإلقليمي والدولي.

 أهداف اقتصادية أخرى: -3-1

قة في الدول الكلية المطبإلى جانب األهداف االقتصادية الرئيسية المشتركة في معظم السياسات االقتصادية     
 :2المختلفة، يمكن أن نجد عددا  من األهداف الرئيسية األخرى، ومن أهمها مايلي

 .محاربة الفقر والتخفيف من حدته 
 .تحقيق أعلى درجة ممكنة من الكفاءة في مجالْي اإلنتاج والتبادل 
 . أن يحقق كل من الناتج الوطني واالستهالك المتوسط نموا  مضطردا 
  ستهالك الخاص في الماضي والمستقبل، حيث يرتبط بتحسين مستوى المعيشة.مستوى االرفع 
 .حماية البيئة من التلوث، وهو أحد األهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها حديثا  وخاصة الدول النامية 

، كل هذه األهداف في أربع (KENNETH BULDING)وقد لخص العالم االقتصادي كينيث بولدنج   
 .3أهداف وهي: التقدم واالستقرار والعدالة والحرية

                                                           
 .55وليد عبد المجيد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 .96، ص: 0990، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، وكليالسياسات االقتصادية: تحليل جزئي  عبد المطلب عبد المجيد،2
"، )أطروحة مقدمة لنيل شهادة  1313-1333السياسات االقتصادية الكلية وفعاليتها في مكافحة ظاهرة الفقر، دراسة تحليلية وتقويمية لحالة الجزائر رشيد بوعافية،"3

 .05، ص: (9101/9100، -6-والمالية،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالدكتوراه في علوم التسيير، قسم علوم التسيير، فرع: النقود 
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تي لعل من الضروري اإلشارة إلى أنه لتقييم السياسة االقتصادية الكلية ال تقييم السياسة االقتصادية الكلية: -4
الء )وغيرهم( عند فإنه يتعين على هؤ  ،قد تتخذها الدولة أو صانعوا السياسة االقتصادية الكلية في االقتصاد الوطني

 : 1رسم السياسة االقتصادية الكلية ومراجعتها للتوصل إلى اقتناع تام بالنقاط التالية

 .أن األهداف متوافقة مع بعضها البعض 
 .أن األدوات المتوفرة تكفي للعمل على تحقيق األهداف 
 لط بينهما.أن كل األهداف وكل األدوات محددة بوضوح ال يدع مجاال  للخ 
 .أن السياسة االقتصادية الكلية المزمع إتباعها متناسقة 

 المطلب الثالث: السياسة االقتصادية الكلية وعالقتها بظاهرة الفقر
اتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن اإلقالل من الفقر هو الهدف المحوري لعملية التنمية، وقد تم تضمينه     

الصادرة عن قمة األلفية لألمم المتحدة، لكن تبقى مشكلة اإلقالع من الفقر من القضايا في أهداف األلفية للتنمية 
 اإلقتصادية الكلية التي تدخل في وجبات الدولة المعاصرة.

 للسعي نحو خفض الفقر، فإنه يقتضي إدراك أثر السياسات االقتصادية الكلية على ظاهرة الفقر.     
ل تؤدي السياسة المالية دورا  مهما  في خفض الفقر من خالعلى ظاهرة الفقر:  آليات تأثير السياسة المالية -1

نمط سياسة اإلنفاق، فالطبيعة المتعددة ألبعاد الفقر، مثل التنمية البشرية، والدخل واالستهالك، وتطوير المهارات 
ي تصحيح سياسة المالية فيجب أن تحتل دورا  رئيسا  في إطار السياسة المالية. وذلك لألهمية التي تحتلها ال

النتائج التوزيعية إلخفاقات السوق، وتحقيق العدالة عن طريق تحسين توزيع الرفاهية وخفض معدالت الفقر، وذلك 
 .2من خالل قناة اإلنفاق العام الذي يحدث تأثيره في زيادة الطلب الكلي، وتأثير األخير في اإلنتاج واالستخدام

ألدوات تعد السياسة المالية إحدى اأثر السياسة المالية على ظاهرة الفقر في إطار النمو وتوزيع الدخل:  -1-1
الرئيسية لالقتصاد الكلي، الذي يهدف من خاللها إلى تحقيق التوازن العام، بواسطة توجيه السياسة المالية توجيها  

آليات  ير في الفقر وتوزعه داخل البلدان، من خالليتناغم وتحقيق تلك األهداف، ولتتمكن بواسطتها من التأث
التأثير في معدل النمو االقتصادي وتوزيع الدخل، باعتبار أن تحقيق معدل أسرع للنمو سيؤدي إلى تخفيف الفقر، 

 .3في توزيع الدخل بالتأثير في النموذج التوزيعي للنمو (أدوات السياسة المالية )فضال  عن إمكانية تأثيرها 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في )، "(0220-2992)أثر السياسات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة: أحمد نصير، "1
 .013، ص: (9106/9102، -6-ائرعلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، فرع: اإلقتصاد الكمي،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجز ال
 .062رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
 نفس المرجع ونفس الصفحة.3
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 إن التأثيرات التي تمارسها السياسة المالية من خاللقنوات تأثير السياسة المالية على ظاهرة الفقر:  -1-1
وسائلها المباشرة وغير المباشرة على الفقراء، من خالل النظامين التوزيعية للسياسة الضريبية واإلنفاق العام 

ت واضحة الية في النمو االقتصادي، تتطلب سياساواإلصالحات المالية التي تتطلبها الميزانية وتأثيراتها اإلجم
على المستوى الكلي، وذلك للروابط الرئيسية التي تضطلع بها السياسة المالية والنقدية وتأثيراتها اللولبية في إطار 
النمو، ومتضمنات االقتصاد الكلي، ومن ثم آثارها المباشرة في مستويات الدخل الفردي ومستوى الفقر في البلدان 

 النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء.

وتأسيسا  على ذلك، فإن السياسة المالية تمارس تأثيرها في النمو االقتصادي وفجوة توزيع الدخل عبر قنوات     
رئيسية تتمثل في طرق تمويل العجز الحاصل في الميزانية ومجاالت إنفاقها، فضال  عن تأثيراتها في تخصيص 

ا، ومن ثم في النمو االقتصادي. وعلى هذا األساس، فإن المسألة تتمثل بقدرة الحكومة على الموارد واستخدامه
معالجة عجز الميزانية دون إلحاق أي اضطرابات باستقرار االقتصاد الكلي، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية 

عية. فإنها السياسة المالية التوس قي معدالت الفقر. ففي إطار عجز الميزانية وتناقص اإلدخار الحكومي الناتج من
ستولد ضغوطا  بإتجاه إمتصاص اإلدخار الخاص، وال سيما في ظل القلق الذي ينتاب المستثمرين من جراء العجز 
المالي للميزانية الحكومية. مما يضعف قدرة هذا القطاع على االستفادة من الهياكل االرتكازية التي تم تنفيذها 

سيما في األمد البعيد والمتوسط، ليؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع نمو، وال االستخدام وال وينعكس ذلك سلبا  على
يم الخدمات ئد لتقدالخاص على تسديد الضرائب المرتفعة، وبالتالي إضعاف قدرة الحكومة على توفير العوا

هياكل البشري أو ال سيما في ظل عدم توجيه االستهالك الحكومي نحو أهداف تنمية رأس المالاالجتماعية وال 
دة النقدية لتمويل لقاعالميزانية باالعتماد على زيادة ا االرتكازية المخففة لمعدالت الفقر. في حين أن تمويل عجز

اإلنفاق اإلضافي سيولد تأثيرات تضخمية غير مرغوب فيها على الفقراء، بوصفهم أكثر عرضة للنتائج السلبية أمام 
لة من قبل الحكومة إلمتصاص السيولة الفائضة في االقتصاد بلجوئها إلى تعويم زيادة األسعار، وأن أية محاو 

األوراق المالية، ستؤدي إلى جذب القطاع الخاص والعام لالستثمار في هذه األوراق المالية، كونها خالية، مما 
 .1يولد انخفاضا  في مستوى االستثمار واالستخدام

ينعكس بشكل عجز مالي في الحساب الجاري الخارجي، فضال  عن  ومن جانب آخر، فإن العجز المالي قد   
تأثيراته في سعر الصرف الحقيقي، الذي يؤثر تأثيرا  عكسيا  في الصادرات، ليؤدي إلى انخفاض دخول المنتجين، 

 .2وخصوصا  الفقراء

                                                           
 .023، 025سالم توفيق النجفي، أحمد فتحي عبد المجيد، المرجع السابق، ص ص: 1
 .060رشيد بوعافية، المرجع السابق، ص: 2
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زيع الدخل والفقر في ي تو تمثل دراسة آثار السياسة النقدية ف آليات تأثير السياسة النقدية على ظاهرة الفقر: -1
إحدى أهم الدراسات في إطار العالقة بين السياسات االقتصادية والنمو وخفض الفقر، سواء في البلدان النامية 
أو المتقدمة باعتبار أن السياسات االقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو والرفاهية وخفض الفقر على وجه الخصوص 

 خفض الفقر، غالبا  ما تعتمد في طبيعتها على الوضع االقتصادي والهيكلألن السياسات التوزيعية وسياسات 
 االجتماعي والسياسي فضال  عن هيكل السوق.

ولما كانت السياسة النقدية تمثل إحدى األدوات الرئيسية إلدارة االقتصاد الكلي، فإننا سنحاول توضيح     
العالقات الرئيسية التي من خاللها تمارس السياسة النقدية فاعليتها، بوصفها أحد مقومات السياسة االقتصادية، 

يب والبعيد. ي الدخل وخفض الفقر في األمدين القر والقنوات التي يمكن أن تمارس تأثيرها في تخفيف التباين ف
وعلى الرغم من الجدل القائم بين النقديين والكنزيين حول الفعالية النسبية للسياسة النقدية والسياسة المالية في 
 المجال االقتصادي، فإن اختالف الرؤى النظرية بين صناع السياسة المالية، والعديد من الباحثين المطالبين بدور

أوسع للسياسة النقدية، من تحفيز النمو وتخفيض البطالة والتباين الحاصل في الدخل، كونها إستراتيجية فعالة من 
أجل تخفيض معدالت الفقر، يجب أن تأخذ دورها في البلدان المتقدمة فحسب، بل في البلدان النامية في ظل 

 .1إجراءات إصالحية متكاملة

قر، إن السياسة النقدية تواجه صعوبات كبيرة في إتجاه تخفيف معدالت الفلفقر: السياسة النقدية وظاهرة ا -1-1
فاإلجراءات التوسعية للسياسة النقدية، والمؤدية إلى حصول فترات من البطالة دون االعتيادية، فضال  عن زيادة 

كون صحيحة قد تمستوى اإلنتاج، ليؤدي إلى رفع دخول الفقراء، وتخفيف معدالت الفقر في األمد القصير، 
وعلى نحو مؤقت، ولكنها تكون مختلفة في األمد البعيد، إذ تسبب اإلجراءات المؤدية إلى البطالة المنخفضة 
ارتفاعا  في مستوى التضخم )في ظل اقتصاد في مستوى التشغيل الكامل(، ويعود مستوى اإلنتاج واالستخدام إلى 

عدله األول، وبذلك كانت السياسة النقدية التوسعية قد حققت معدالتها االعتيادية، ومن ثم يعود الفقر إلى م
خفضا  للفقر في مدة مؤقتة )األمد القصير( على حساب ارتفاع التضخم. وعلى هذا األساس، قد يلجأ صناع 
السياسة إلى تبني سياسة نقدية إنكماشية إلعادة التضخم إلى مستواه اإلبتدائي، لتؤدي إلى انخفاض مستوى 

والوصول إلى مستوى أعلى من البطالة والفقر. وبذلك فإن صناع السياسة أمام القبول بإحدى السياستين: اإلنتاج، 
 .2إحدهما خفض التضخم مع ارتفاع البطالة، واألخرى ارتفاع التضخم مع خفض البطالة

                                                           
 .025، 020المرجع السابق، ص ص: 1
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صل في النمو اإن التعثر الحأثر السياسة النقدية في توزيع الدخل ومعدالت الفقر في األمد القصير:  -1-1-1
االقتصادي، والناتج من الزيادة الحاصلة في معدالت الفائدة، فضال  عن انخفاض سعر الصرف ) المغاالة في 
سعر الصرف(، قد ولد تأثيرا  مباشرا  في معدالت البطالة، مولدا  بالتالي تأثيرات إجمالية على مختلف العاملين، 

أكبر في معدالت العمالة غير الماهرة مقارنة بالماهرة، إذ تفضل ولكن بدرجات متفاوتة إال أن تأثيراته تكون 
المنشآت في اقتصاد مفتوح زيادة معدالت البطالة من العمالة غير الماهرة على حساب االحتفاظ بنظيرتها الماهرة، 

 لقصير.ا مما ولد تأثيرات سلبية بإتجاه التزايد الحاصل في تباين الدخل وتزايد معدالت الفقر في إطار األجل

تثمار،  سيجة النخفاض الحاصل في إجمالي االإن التباين في توزيع الدخل الناتج من تزايد معدالت البطالة نت  
كما بي نا أعاله، وما ينتج منه من تأثيرات سالبة في معدل الفقر، يعتمد بالدرجة األساسية على حساسية االستثمار 

 االنخفاض في الطلب الكلي المتوقع نتيجة للزيادات الحاصلة في واالستهالك لسعر الفائدة األعلى، فضال  عن
أسعار الفائدة )وانخفاض االستثمار(، وما ينتج منه من تأثيرات إجمالية في تناقص اإلنتاج واالستخدام، وال سيما 

 لفي ظل ارتفاع مرونة االستخدام، وإلى جانب كل ذلك، فإن معدالت البطالة قد تعزز نحو االرتفاع في ظ
انخفاض معدالت التضخم الناتج من السياسة النقدية التقييدية، لتولد ارتفاعا  في األجور الحقيقية للعاملين دون 

نحو  (National Rigidifiésأن يرافقها انخفاض في أجورهم اإلسمية )لصالبة أو جمود األجور اإلسمية )
 .1تؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة (األسفل

ة النقدية في تتحكم السياساسة النقدية في توزيع الدخل ومعدالت الفقر في األمد البعيد: أثر السي -1-1-1
األمد البعيد في كل من متوسط التضخم والتغير في الطلب الكلي، وذلك لتأثيراتها الفاعلة في معدالت النمو 

فع، فقد مكتملة، أما التضخم المرتوتوزيع الدخل، ومن ثم في رفاهية الفقراء، والسيما عندما تكون األسواق غير 
يخلق حالة من عدم التأكد واالستقرار في االقتصاد الكلي، فضال  عن اإلضطرابات في األسواق المالية، كما تخلق 
معدالت عالية للضريبة على رأس المال، مما يحبط كل أنواع االستثمار، سواء في إطار رأس المال البشري أو 

ار األجنبي المباشر يؤدي إلى انخفاض معدل النمو االقتصادي، والسيما في ظل المادي، فضال عن االستثم
 .2معدالت التضخم المرتفعة، ومن ثم انخفاض مستويات المعيشة

إن ارتفاع التضخم يؤثر في الفقراء من خالل توزيع الدخل، في حين تؤثر السياسة النقدية في توزيع الدخل في    
 .3متعددة األمد البعيد من خالل قنوات

                                                           
 .033سالم توفيق النجفي، أحمد فتحي عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 .051رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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تتمثل األولى بإعادة التوزيع الناتجة من التأرجحات الحاصلة في التضخم غير المتوقع، التي يمكن أن تؤثر مباشرة 
في التباين، أما القناة الثانية فهي التخفيضات في إطار رأس المال المادي، المتسببة في حالة عدم التأكد، 

عائد على رأس المال، وتخفض األجور الحقيقية، مما يؤدي إلى وإضطرابات السوق المالي التي ترفع مستوى ال
توسيع مستوى التباين في توزيع الدخل، وتتمثل القناة الثالثة بالرؤية المعكوسة للقناة الثانية من خالل قدرة التضخم 

ريبي غالبا  ما ضعلى تحويل العبء الضريبي بعيدا  عن األيدي العاملة بإتجاه رأس المال، إال أن تأثيرات العبء ال
يكون أكثر قسوة بإتجاه األفراد المنخفضي الدخل بالمقارنة مع أصحاب رؤوس األموال ، مما يولد زيادة في 
التباين، أما القناة الرابعة فهي تمثل حالة عدم التأكد، وتخفيض فاعلية األسواق المالية المتأتية من التضخم، وعدم 

ي كل من رأس المال المادي والبشري، مؤديا إلى انحراف اآللية التي االستقرار الكلي، والتخفيض الحاصل ف
يمكن بواسطتها تخفيف التباين، وبناءا  على ذلك، فإن الهدف الرئيسي من السياسة النقدية التقييدية في األمد 
 الطويل هو خفض التضخم، وتحقيق مستوى مالئم لألسعار لتأثيرها الفاعل في تخفيض التباين في الدخل،

 .1وتخفيف الفقر

تجارة المكون يعد اإلنفتاح االقتصادي وحرية التأثير السياسات االقتصادية الكلية األخرى على ظاهرة الفقر:  -3
الرئيسي لتوجهات السياسة االقتصادية، وذلك بالنظر إلى ماتحققه هذه التغيرات من منافع واسعة بإتجاه إعادة 

جاز سياسات خفض الفقر في إطار إعادة التوزيع يتطلب العديد من تخصيص الموارد االقتصادية، كما أن إن
اإلستراتيجيات المترابطة، الخيار الرئيسي لتلك اإلستراتيجيات يكون من خالل نمو اقتصادي سريع، وتوزيع للدخل 
أكثر عدالة، وهما يعدان مكمالن لبعضهما البعض، من أجل تحقيق معدالت فقر منخفضة، تعتمد على مدى 

 .2تها أو فاعليتها في إعادة تخصيص المواردقدر 

يتمثل  قرإن العنصر المهم في تعزيز خفض الفأثر السياسة التجارية في النمو االقتصادي وخفض الفقر:  -3-1
بنمو اقتصادي متسارع يتشارك فيه الفقراء، وبالرغم من الشك الذي يساور االقتصاديين في معدالت النمو المتحققة 

ية في األمد القصير والمتوسط جراء اإلنفتاح التجاري، فإن هذه البلدان قد تحقق مكاسب من حرية للبلدان النام
التجارة في األمد البعيد، فالترابط الوثيق بين التجارة الخارجية والنمو االقتصادي، وما يعكسه األخير من آثار 

ادة الصادرات يمكن جاه تخفيف الفقر*، فزيإيجابية في إعادة تخصيص الموارد، يترتب عليه نتائج إيجابية في إت
أن توظف عوائدها لتوفير المتطلبات اإلستيرادية من السلع األساسية لمجتمعات الدول النامية، وفي هذا الصدد 

                                                           
 .050، 051رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص ص: 1
غير الواضحة بين  م يتم التوصل إلى إتفاق بشأن العالقةتشير أغلب الدالئل إلى أن اإلنفتاح التجاري يجسد النمو االقتصادي وتخفيف الفقر، ما لم يجعل توزيع الدخل أسوأ، ول*

 التجارة والتباين في الدخل.
 .032رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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أن  (M. Rom()0956)، وم.روم (0950) (W. Tylerأكد العديد من االقتصاديين، أمثال " تايلور" )
قتصادي، إال أن ذلك النمو يكون محددا  بطبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها للصادرات آثارا  موجبة في النمو اال

 االقتصاد.

ويؤكد "ونتر" أن حرية التجارة تمارس تأثيراتها في النمو في األمد البعيد، ويمكن أن تمارس تلك التأثيرات من 
دفـق ، كما أن اإلصالح التجـاري يقترن عادة بت(عدد كبيـر من السلع المختلفةإلنتاج )خالل تحفيز االستثمار 

أعلى لالستثمار األجنبي المباشر، فضال  عن التقدم التقني والتأثيرات التي يمكن أن يولدها في زيادة مستوى 
لصدمات الخارجية ة لاإلنتاجية والنمو، وفي السياق نفسه، فإن اإلنفتاح االقتصادي قد يجعل االقتصاد أكثر عرض

نتيجة للتغيرات في معدل التبادل التجاري، التي يمكن أن يكون لها تأثير فاعل في النمو االقتصادي، ومن ثم 
تأثيرها في الفقر. وهنا تؤدي السياسات التكميلية المتمثلة في السياسات االقتصادية الكلية إلى تجاوز حاالت 

لد نوعا  من المرونة في نسب التبادل الخارجي، ومن ثم تعديل معوقات عدم التوازن الخارجي، بالشكل الذي يو 
 .1النمو االقتصادي، وتخفيف معدالت الفقر

لى دراسات شهدت العقود األخيرة إهتماما  متزايدا  يإتجاه التركيز عآليات تأثير السياسة التوزيعية في الفقر: -3-1
فض الفقر ز على السياسات المالئمة لخيصادية في إطار التركالفقر، التي تمثلت من خالل وكالت التنمية االقت

في البلدان النامية، والسيما في ظل التباين المرتفع للدخل في العديد من الدول، وخصوصا  في االقتصاديات 
، من جراء آثار النظام االقتصادي الدولي الجديد، والمعتمد في جزء (Transitionnel Countriesاالنتقالية )

عض االقتصاديين ، مما قد يغير من استنتاج ب(النيو كالسيكية)من آلياته على النظرية االقتصادية التقليدية الحديثة 
 أن التوزيع البعيد األمد للدخل قد يكون مستقرا  عند مستوى مرتفع من التباين.

فإن تحقيق أو إنجاز سياسات خفض الفقر في إطار إعادة التوزيع يتطلب العديد من اإلستراتيجيات وعليه،     
المترابطة من أجل تحقيق هذا الهدف. ولعل الخيار المركزي لتلك اإلستراتيجيات يكون من خالل نمو اقتصادي 

ى فقر منخفضة، تعتمد علسريع، وتوزيع أكثر عدالة يعدان مكمالن أحدهما لآلخر من أجل تحقيق معدالت 
 .2قدرتها أو مدى فاعليتها في إعادة تخصيص الموارد

 

 

                                                           
 .902، 030سالم توفيق النجفي، أحمد فتحي عبد المجيد، المرجع السابق، ص:ص: 1
 .003رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

وتوصلوا  ،ماالسياسات االقتصادية الكلية والعالقة بينه ،لقد تعددت الدراسات النظرية والتطبيقة لظاهرة الفقر      
 من خالله إلى عدة نتائج ونماذج والتي نذكر أهمها في هذا المبحث.

 المطلب األول: الدراسات المتعلقة بظاهرة الفقر

باإلضافة إلى العديد من الدراسات الموثقة في المجالت العلمية والكتب تم اإلطالع على الكثير من       
 الفقر والتي نذكر منها مايلي: الدراسات الجامعية واألبحاث التي ناقشت موضوع

 الدراسات باللغة العربية: -1

 :دراسة قياسية اقتصادية لمحددات الفقر في الجزائر خالل  ،دراسة حليمة بحري الدراسة األولى"
 ،مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية) ،"1313-1333الفترة 

 ،بن باديس جامعة عبد الحميد ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية   ،تخصص: اقتصاد كمي
 :(9105/9109، مستغانم

كانت إشكالية هذه الدراسة المتمثلة في ماهي المتغيرات والمحددات المفسرة والمؤثرة في ظاهرة الفقر؟ بحيث 
وأسبابه  ،عن الفقر من خالل إعطاء مفهوم الفقرسعت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء نظرة عامة 

 كذلك قامت الباحثة بدراسة عالقة الفقر ببعض المتغيرات  ،ومعرفة أساليب قياسه ومؤشراته ،وطرق مكافحته
ياسي ثم قامت ببناء نموذج اقتصادي ق ،وتطور معدالت الفقر ومؤشراته في الجزائر ،االقتصادية واالجتماعية
قدير واستخراج النتائج وإجراء لت ((Eviews08يقة في الجزائر وذلك باستخدام برنامج لمحددات الفقر وتطب

ا إلى أن وقد توصلت من خالل دراسته ،الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي تاالختبارات الالزمة كما اعتمد
 وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ،مواجهة الفقر يحتاج إلى تشخيص دقيق لظاهرة الفقر
في األونة األخيرة كما توصلت إلى وجود عالقة قوية بين ًا للحد من ظاهرة الفقر إال أن حجم الفقر عرف تزايد

 ،التضخم ،ماليالناتج المحلي اإلج ،الفقر كمتغير تابع والمتغيرات االقتصادية المؤثرة فيه كالكثافة السكانية
 البطالة.و 

  :في والية دراسة تطبيقية-"تحليل وقياس الفقر في الجزائر ،دراسة نادية حصروريالدراسة الثانية-
كلية   ،فرع: تحليل واستشراف اقتصادي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية) ،"

 :(9115/9119، قسنطينة ،جامعة منتوري ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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تناولت الباحثة في هذه المذكرة اإلطار المفاهيمي ومنهجيات القياس لظاهرة الفقر وسياسة مكافحتها في الجزائر 
ية: ماهو وذلك بغرض اإلجابة على اإلشكالية التال ،ثم قامت بوضع دراسة تحليلية لظاهرة الفقر في والية سطيف

 .وماهي أهم السياسات المتبعة من طرف الدولة لمكافحته؟ ،واقع وأهم العناصر المحددة لظاهرة الفقر في الجزائر
ن خالل دراستها فقد توصلت م ،اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي والوصفي لقياس ظاهرة الفقر في الجزائر

 ديد من النتائج نذكر منها: إلى الع

وسيزداد مع  ،إن القضاء على مشكلة الفقر كان وال يزال بمثابتة التحدي األكبر الذي يواجه المجتمع اإلنساني-
وزيادة التفاوت في الدخول وتفاوت توزيع االستثمارات بين  ،وتراجع النمو االقتصادي ،زيادة النمو السكاني

م مشاركة الفقراء في العملية اإلنتاجية فضال عن انعدام القدرات األساسية المناطق المختلفة واستمرار عد
 لديهم...إلخ.

  :الحد من الفقر الحضري في اليمن تحديات الواقع ،دراسة نبيل عبد الحفيظ ماجدالدراسة الثالثة" 
 .9109ضمن تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  قدمةم ،وإمكانيات المعالجة"

والوضع  الفقر الحضري في اليمن ،آليات معالجة ظاهرة الفقر دوليا   ،فيها الباحث مظاهر وأسباب الفقرتناول 
التنموي فيها من خالل عرض التقدم في أهم مؤشرات أهداف األلفية اإلنمائية الذي حققته اليمن حتى سنة 

9115. 

 الدراسات باللغة األجنبية: -1

  :سماحي،دراسة أحمد الدراسة األولى"Micro finance et pauvreté: quantificationde la relation sur 

la population de Tlemcen"، (ان، جامعة تلمس ،تخصص: اقتصاد ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية
9101): 

حيث حاول الباحث من خالل هذه الدراسة إظهار العالقة بين القرض المصغر والفقر مع إسقاط الدراسة على 
وتوصل إلى أن سياسة الجزائر في مجال تجربة القرض المصغر  ،مستفيد في والية تلمسان 299عينة مكونة من 

روف معيشة وتحسنت ظ ،ة الفقرمن خالل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قد ساهمت في تخفيض نسب
شكلت النساء نسبة  ًامن الذين تحصلوا على قروض هم فقراء جد %31حيث أن  ،المستفدين من هذه القروض

 ،حةالص ،السكن"ًا منهم تحسنت ظروف معيشتهم بشكل كبير جد %35كما أن   ،هم رجال %55.2و 22.5%
 رض المصغر وتخفيض نسبة الفقر.وبالتالي هناك عالقة مباشرة بين الق "،الغذاء ،التعليم
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  :دراسة سمير بهاء الدين مالكي،الدراسة الثانية"Gestion de l’eau et pauvreté en Algérie: cas de la 

Wilaya de Tlemcen"، (صادية كلية العلوم االقت،تخصص: اقتصاد ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية
 :(9113جامعة تلمسان،  ،التجارية وعلوم التسيير والعلوم

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة  تحديد العالقة بين المياه والفقر من خالل تطبيق نموذج 
ROC"Roceiver operating caractéristique"،  بحيث توصل إلى أنه في السنوات األخيرة أعطت

ه وأن الفقر في الجزائر يرتبط بالمياه كما توصل من خالل دراست ،بمشكلة المياه ًاالدولة الجزائرية إهتماما كبير
أن العائالت الفقيرة التي تعاني من نقص أو انعدام الحصول  ،عائلة في والية تلمسان 053على عينة مكونة من 

ليل قوأنه يجب على أصحاب القرار إتخاذ اإلجراءات بخصوص توفير المياه النقية للجميع لت ،على المياه النقية
كما قام الباحث ببناء نموذج قياسي تم من خالله تحديد أهم المتغيرات المؤثرة على الفقر   ،الفقر في الجزائر

لدول كما تم في هذه الدراسة تقديم نماذج بعض ا  ،وذلك إلتخاذ السياسات والبرامج الالزمة للتخفيف من نسبته
 من خالل إتباع سياسات وبرامج في الحد من ،رفي خفض معدل الفق ًاوالتي استطاعت أن تحقق نجاحا كبير

 هذه الظاهرة.

 المطلب الثاني: الدراسات المتعلقة بالسياسات االقتصادية الكلية

 من بين الدراسات التي تناولت موضوع السياسة االقتصادية الكلية باللغتين العربية واألجنبية نجد:

 الدراسات باللغة العربية: -1

  :أثر السياسات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنبي أحمد نصير، " دراسةالدراسة األولى
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم ) ،"1311-1993الفترة:  المباشر في الجزائر خالل

جامعة الجزائر  ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  ،فرع: االقتصاد الكمي ،االقتصادية
-6- ،9106/9102): 

تمثلت إشكالية هذه الدراسة في ماهي آثار وانعكاسات السياسات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنبي     
حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد قدرة ورشادة السياسات االقتصادية الكلية في الجزائر  .المباشر في الجزائر؟

بحيث سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إبراز أهمية االستثمار  ،األجنبي المباشر في استقطاب االستثمار
ع االستثمار واق ،األسس النظرية للسياسات االقتصادية الكلية ،محدداته واتجاهاته العالمية ،األجنبي المباشر
زائر للفترة: شر في الجوانعكاس السياسة االقتصادية على تدفقات االستثمار األجنبي المبا ،األجنبي المباشر

0991-9109. 
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اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحديد اإلطار النظري للموضوع بجانبه الفكري     
والمنهج التطبيقي الموظف ألدوات القياس الكمي لتقدير مدى تأثير السياسة االقتصادية الكلية على  ،والمفهومي

الستخراج معادالت الخطية  (OLS)كما اعتمد على طريقة المربعات الصغرى العادية   ،االستثمار األجنبي المباشر
وقد توصل من خالل دراسته  (،VIEWS04)مع استعمال برنامج  (VAR)واستخدام أشعة اإلنحدار الذاتي 

ر األجنبي اإلى أنه عند الدراسة االقتصادية للعالقة بين متغيرات السياسة االقتصادية الكلية وتدفقات االستثم
المباشر لوحظ أن الزال تطبيق أدوات السياسة االقتصادية الكلية غير مؤهلة بفعالية الستقطاب االستثمارات 

 األجنبية المباشرة خالل فترة الدراسة. 

  :دور السياسات االقتصادية الكلية في تحقيق" ،سمية نعماني وغنية عبروندراسة الدراسة الثانية 
مذكرة نهاية الدراسة قدمت ) ،"(1311-1333)دراسة حالة الجزئر –التوازن في ميزان المدفوعات 

وم االقتصادية كلية الع  ،تخصص: مالية دولية ،شعبة: العلوم التجارية ،ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر
 :(9105/9103بومرداس، -جامعة أمحمد بوقرة ،والتجارية وعلوم التسيير

تمثلت إشكالية هذه الدراسة في إلى أي مدى ساهمت السياسات االقتصادية الكلية في تحقيق التوازن في    
سعت هذه الدراسة إلى إعطاء الخلفية النظرية  .؟9105-9111 :ميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة

القة فعالية تنسيق السياسات االقتصادية الكلية في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والع ،للسياسات االقتصادية
حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور السياسات االقتصادية الكلية في تحقيق التوازن في ميزان  ،بينهما

لمتقدمة لكلية في الدول االمدفوعات الذي يعد الهدف األسمى الذي يصبوا إليه جميع السياسات االقتصادية ا
ج نذكر وقد توصل إلى مجموعة من النتائ ،سواء، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليليِّ والنامية على حد

 منها:

تنسيق السياسات االقتصادية الكلية من أجل التوازن في ميزان المدفوعات مهم وذلك بإتباع سياسة مالية نقدية  -
 تجارية تعمل على فرض قيود مباشرة على المعامالت الخارجية.إنكماشية مصحوبة بسياسة 

إال أن التوازن  ،بالنظر إلى دور السياسات االقتصادية الكلية في التأثير على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية -
مما يؤكد  ،في ميزان المدفوعات في الجزائر يبقى رهينة تقلبات الوضع الدولي وخاصة تقلبات سعر برميل البترول

 الطابع الريعي لالقتصاد الجزائري. 

  :ي دول قتصادية على مناخ االستثمار فالسياسات اال أثر، دراسة فالح خلف الربيعيالدراسة الثالثة
جوان  2 امعة عمر المختار، ليبيا،، ج5639العدد  ،مقالة منشورة في مجلة العلوم اإلنسانية، العربية
9112: 
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تطرق هذا الباحث إلى دراسة أثر السياسات االقتصادية في الدول العربية من خالل بناء نموذج قياسي انحداري    
 يضم أهم مؤشرات السياسة المالية والنقدية والتجارة الدولية والتي تؤثر في مناخ االستثمار.

 الدراسات باللغة األجنبية: -1

  :دراسة بيريرادا سيلفا، نيكوالس الدراسة األولىL، فرنسوا بورغنيون ستيرن شتيرن،مقال بعنوان :
Assessing the Impact of poverty on Economic policies: Some Analytical challenges،  تقييم أثر الفقر

، البنك الدولي، واشنطن العاصمة، مارس 090، العدد على السياسات االقتصادية: بعض التحديات
9119: 

لتقييم تأثير السياسات االقتصادية بشكل عام على الحد     تستعرض هذه الورقة األدوات المختلفة المتاحة حاليا  
حليل تمن الفقر، أو توسيع مستويات المعيشة، واستكشاف اتجاهات التحسين.إنه منظم حول الخيط المشترك "

يتم استخدام أداة التقييم االقتصادي الجزئي األساسية هذه بشكل مختلف  السياقات وبطرق ولكن  "،الوقوع
 مختلفة الستيعاب مجموعة واسعة من السياسات مع بعض التأثير المحتمل على الفقر.

وتغطي الورقة بشكل خاص الضرائب واإلعانات غير المباشرة وبرامج اإلنفاق العام على المستويين الوطني    
المحلي المستويات ومن جهة نظر سابقة والحقة، وسياسات االقتصاد الكلي، في مواقف أي منها ثابت فترات و 

النمو أو األزمة. من خالل اقتراح أن تحليل الوقوع يمكن أيضا تطبيقه باستخدام عينات من الشركات، فإنه أيضا 
 ناخ االستثمار.يتطرق إلى دور المؤسسات والسياسات العامة الهادفة إلى تحسين م

  :ن: دراسة سايورى شيراى، مقال بعنواالدراسة الثانيةThe impact of IMF economic policies on poverty 

reduction in low-income countries،  مقالة أكاديمية حول تأثير السياسات االقتصادية لصندوق النقد
، بنك اليابان للتعاون الدولي 5العدد ، المنخفضالدولي على الحد من الفقر في البلدان ذات الدخل 

JBIC 9111، معهد: 
على المدى العقدين الماضيين، أدى الحد من الفقر في البلدان منخفظة الدخل إلى تحقيق ذلك كان أحد     

في  (IMF)منذ الثمانينات من القرن الماضي، أصبح برنامج بدأ صندوق النقد الدولي  التحديات المهمة للعالم.
معالجة قضية الفقر من خالل تقديم قروض مسيرة للغاية لهذه البلدان. في أوائل التسعينات، تم ذلك بشكل 

، صندوق النقد 0993تدريجي دمج احتياجات اإلنفاق االجتماعي في برامج التكيف الخاصة به. في عام 
 الدولي.
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التي تنص على تخفيف عبء الديون  (HIPC)ون وقدم البنك الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالدي    
الرسمية. ومع ذلك، فإن انتشار الفقر في جميع أنحاء العالم أدت البلدان النامية المنخفظة الدخل إلى انتقادات 

 قد الدولي. ردا  على ذلك،  قدم صندوقنشديدة على الصعيد الدولي المؤسسات المالية، بما في ذلك صندوق ال
إلدماج األهداف للحد من الفقر وتحقيق  0999في عام  (PRGF)النقد الدولي مرفق النمو والحد من الفقر 

النمو بشكل كامل في عملياتها لذوي الدخل المنخفض للدول. تحاول هذه الورقة استكشاف مسألة العوامل 
كانت البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد ساهمت في ذلك الحد   التي أثرت على مستوى الفقر وما إذا

من الفقر في البلدان منخفضة الدخل. ثم يحدد نقاط الضعف من البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي 
 ومحاوالت تقديم اآلثار السياسية المترتبة على هذه البرامج تصميمات البرامج.

 ت المتعلقة بالفقر والسياسات االقتصادية الكلية معا  المطلب الثالث: الدراسا

 توجد العديد من الدراسات التي تناولت العالقة بين السياسات االقتصادية الكلية وظاهرة الفقر معا  نذكر منها:

 الدراسات باللغة العربية: -1

  :يليةدراسة تحل-"الفقر والسياسات االقتصادية في الجزائر ،محمد جصاص دراسةالدراسة األولى-
 :9103-6، العدد رقم: مجلة دراسات اقتصادية، ملخص أطروحة دكتوراه، "

عت هذه سية الكلية على الفقر في الجزائر؟. تمثلت إشكالية هذه الدراسة في ما هو أثر السياسات االقتصاد  
 البحثي الذي قام به الباحثون ومراكز البحث والهيئات الدولية حول العالقةالدراسة أوال للتعرف على مالمح الجهد 

ى تأثير السياسات ومد ،ثم ثانيا إبراز تطور وخصائص ظاهرة الفقر في الجزائر ،بين السياسات االقتصادية والفقر
رض لإلستراتيجيات مع ع ،على هذه الظاهرة 9102-9110االقتصادية المتبناة خاصة خالل فترة البرامج التنموية 

األلفية  على تحقق من تقدم في أهداف ًاوتحليل نتائجها وآثارها بناء ،التي انتهجتها الجزائر للحد من الفقر
 اإلنمائية. 

  :فقر: السياسة االقتصادية الكلية وفعاليتها في مكافحة ظاهرة الدراسة رشيد بوعافية، "الدراسة الثانية
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )"، (1313-1333الجزائر من )دراسة تحليلية وتقويمية لحالة 

-في علوم التسيير، فرع: النقود المالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

6- ،9101/9100): 
حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة المالية في الجزائر من أهم السياسات االقتصادية الكلية التي تؤثر    

على الفقراء سواء في ظل االقتصاد الموجه أو اقتصاد السوق، وتعتبر سياسة اإلنفاق العام من بين أهم األدوات 
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عديمي تي تم وضعها إلتاحة الشغل وتوفير السكن والمساعدة لالتي توليها الجزائر أهمية بالغة، كما أن التدابير ال
الدخل قد أخفقت بسبب تظافر عاملين هما: عدم ترشيد تدابير السلطات العمومية وضخامة الحاجات، واعتبرت 
هذه التدابير بأنها ظرفية تلعب دور المسكن من تدهور األوضاع االجتماعية وليس استئصال ظاهرة الفقر من 

كما أن اعتماد الجزائر على اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر تميزت بطموح كبير لكن تقييم هذه   المجتمع،
اإلستراتيجية ومواصلتها لم يتم، مما يدل على الضعف في التنفيذ فضال أن هذه اإلستراتيجية كانت قصيرة ومحدودة 

 من حيث القطاعات والمناطق.

  :إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر ي، "دراسة فطيمة حاجالدراسة الثالثة
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم ) "،1314-1331للفترة 

 :(9106/9102االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
حيث يكمن الهدف األساسي للدراسة التوصل إلى المساهمة في إلقاء الضوء على جوانب مشكلة الفقر وزيادة    

الوعي والمعرفة بعناصرها المختلفة وذلك من خالل اإلرتكاز على اإلشكالية التالية: ما انعكاسات البرامج التنموية 
وخلصت الدراسة في النهاية إلى أنه االنخفاض ، على معدالت الفقر؟ 9102-9115 :في الجزائر خالل الفترة

في معدل الفقر يبقى مؤقتا  وغير مستداما ، نتيجة مواصلة الجزائر باالعتماد على مورد واحد في إيراداتها وهو 
البترول.كما أن التحسن الذي سجل في معدالت البطالة لم يكن نتيجة إنشاء مناصب دائمة، حيث أن نسبة  

 لشغل الجديدة هي مناصب مؤقتة.كبيرة من مناصب ا

 الدراسات باللغة األجنبية: -1

  :دراسة تولوس تامبونان، مقال بحثي بعنوان: الدراسة األولىEconomic Growth, Appropriate policies 

poverty Reduction in a Developing country: Some Experiences from Indonesia، مجلة جنوب آسيا 
 :9115مارس  10، 09، العدد القتصاديةا

يحاول هذا المقال تحليل تأثير النمو االقتصادي على الحد من الفقر في إندونيسيا خالل حقبة النظام الجديد 
" فقراءالمناصرة لل" مقابل التنمية " مكافحة الفقر. كما يناقش الفقر إلى سياسات وبرامج " (0995-0933)

ردة األسئلة التي طال أمدها في اقتصاديات التنمية. أوال، هل تدعم البيانات الواللحد من الفقر. تتناول الورقة بعض 
من إندونيسيا فكرة أن النمو مفيد للفقراء؟. ثانيا، هل النمو في الزراعة مهم للحد من الفقر؟. ثالثا، أيهما كان 

 كافحة الفقر" أم "المسؤول األكبر عن االنخفاض الملحوظ في مستوى الفقر خالل حقبة "ال": سياسات م
سياسات التنمية لصالح الفقراء"؟. من خالل تحليالت إحصائية بسيطة، تظهر الدراسة أن النمو االقتصادي يرتبط 
ارتباطا إيجابيا بالحد من الفقر، ويبدو أن الناتج أو نمو الدخل في الزراعة له أقوى تأثير على الحد من الفقر 
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يجة تقترح وتدعم الفكرة العامة القائلة بأن النمو الزراعي ضروري للحد من مقارنة بالقطاعات األخرى. هذه النت
دة " كانت ذات أهمية ثانوية في التخفيف من حمكافحة الفقرالفقر. وتخلص هذه الدراسة أيضا إلى أن برامج "

 ".التنمية لصالح الفقراءالفقر مقارنة بأداء االقتصاد الكلي المصحوب بسياسات "

 دراسة بينيث أو أوبي، عنوان الدراسة: ية: الدراسة الثانFiscal policy and poverty Alleviation: Some 

policy option for Nigeria، ة بحث ورق ،إتحاد البحوث االقتصادية من أجل بحوث اقتصادية في إفريقيا
 :9110، إتحاد البحوث االقتصادية اإلفريقية، نيروبي، فيفري 26، العدد 032

تحاول هذه الدراسة تفسير ارتفاع السياسة المالية كأداة إلدارة االقتصاد الكلي وانتشار الالمساواة والواسع    
النطاق من حيث التفاوت في الدخل إلى تجديد اإلهتمام باستخدام السياسة المالية في التخفيف من حدة الفقر 

قر. علية السياسة المالية كأداة للتخفيف من الفوتقليل التفاوت في الدخل. تهدف هذه الدراسة إلى فحص فا
تستخدم الدراسة نموذج توازن عام ثابت محسوب من الجانب الحقيقي كإطار عمل. تم فحص ثالثة سيناريوهات 
خاطئة. هذه عبارة عن تحويالت لألسر الفقيرة، تستهدف اإلنفاق الحكومي وتعديل تعريف اإلستيراد. الحظت 

إلنفاق الحكومي يبدو أنه األداة األكثر فاعلية للحد من الفقر بشكل فعال. عالوة على الدراسة أن استهداف ا
ذلك، يميل تعديل التعرفة إلى تفاقم التفاوت في الدخل / الفقر بين األسر. في ضوء ذلك، تقترح الدراسة أنه في 

الحكومي بشكل صحيح  ز اإلنفاقالسعي للحد من الفقر في نيجيريا، ينبغي تصميم السياسة المالية بحيث يتم تركي
 لضمان توفير السلع التي تطلبها األسر الفقيرة من خالل الوسائل العامة. 
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 خالصة الفصل:

بعد دراستنا لهذا الفصل، يمكن استخالص أن ظاهرة الفقر تعد أحد أكبر القضايا األكثر تداوال  على الساحة      
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مختلف بلدان العالم كما تعد من أقدم المعضالت التي تعاني منها 

 المجتمعات.

اإلهتمام بالقضايا االقتصادية واالجتماعية التي تثيرها هذه الظاهرة وقد شهدت نهاية القرن العشرين إعادة     
خاصة في الدول النامية، وذلك من خالل إتباعها لمجموعة من اإلجراءات للحد من توسع الفقر المنتشر في 

قد اءات ر ية األخرى، إال أن هذه اإلجالمجتمع سواء المتعلقة بالسياسة المالية أو النقدية أو السياسات االقتصاد
 البعيد.تحقق أهدافها الجزئية في مواجهة الفقر على المدى القصير أما القضاء عليه على المدى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 
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 (1319-1993)للفترة: 
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 تمهيد:
لقد مضـــى أكثر من خمســـين ســـنة منذ بدأت التنمية االجتماعية واالقتصـــادية في الجزائر، وبالرغم مما أتاحته     

ن تحســـــن في بعض المؤشـــــرات منها التعليم، الصـــــحة والزيادة في متوســـــط نصـــــيب الفرد من الدخل هذه التنمية م
الوطني، إال أنهـا مـازالـت قاصــــــــــــــرة على اإلرتقاء بالغالبية العظمى من أفراد المجتمع الجزائري إلى مصــــــــــــــاف الفرد 

وقتنا  المجتمع الجزائري حتىبالدول المتقدمة، ويرجع هذا القصـــــــــور لمجموعة من المعوقات التي ما تزال قائمة ب
 الراهن.

 وانتهجت سياسات اقتصادية متعددة الجوانب (إصالحات)ومن أجل مكافحة الفقر أبرمت الجزائر اتفاقيات     
(، فقد كانت تلك اإلصــــــــــــــالحات 9109-0991) :والمســــــــــــــتويـات في مواجهـة ظـاهرة الفقر، وهذا خالل الفترة

 التأثير على مختلف المتغيرات، التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر .والسياسات تهدف في مجموعها إلى 
ســـــنحاول القيام بالتحليل القياســــــي لهذه الظاهرة وتحديد أهم بعض مؤشــــــرات الســــــياســــــة االقتصــــــادية الكلية      

 األكثر تأثيرا  في معدل الفقر باســــــــــــــتخدام طرق قياســــــــــــــية وإحصــــــــــــــائية وباإلعتماد على منهجية حديثة في القياس
 .(ARDLاإلقتصادي، والتي تتمثل في نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع )

 وبغرض اإللمام أكثر بموضوع الدراسة تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:     
 :1993ظاهرة الفقر والسياسات االقتصادية الكلية المنتهجة في الجزائر للفترة:  المبحث األول-

 ؛1319
 :دراسة قياسية ألثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر  المبحث الثاني

 .1319-1993 في الجزائر للفترة:
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-1993 المبحث األول: ظاهرة الفقر والسياسات االقتصادية الكلية المنتهجة في الجزائر للفترة:

1319 

التحديات التي تواجه كثيرا  من الدول، وتمثل مع جملة عوامل أخرى ســـــــــــــببا  من تعد ظاهرة الفقر من أخطر       
أســباب عدم اســتقرارها، مايفرض على الجهات المعنية في تلك الدول ومن بينها الجزائر، أن تســعى بصــورة جادة 

 للتخفيف من حدة الفقر.
مع الصـــــــــندوق والبنك  0999-0991 :توجهت الجزائر إلى تنفيذ ســـــــــلســـــــــلة من اإلصـــــــــالحات خالل الفترة    

 9109-9110 :الدوليين لحل أزمة االقتصـــــــــاد الجزائري في ظل شـــــــــروط قاســـــــــية مفروضـــــــــة عليها، وخالل الفترة
ووضـعت في الحسـبان تحقيق أهداف رئيسية من بينها محاربة الفقر، خلق انتهجت مجموعة من البرامج التنموية 

 مناصب شغل جديدة وإحداث توازن جهوي.
 المطلب األول: ظاهرة الفقر وأسبابها 

إن الفقر من أكثر المشــكالت التي تعيق التنمية في العالم ومنها الجزائر، فقد تعرض النســيج االجتماعي إلى      
صدمة عنيفة ال سيما في العشرية السوداء، وما تبعها من تفاقم في حجم الفقر الذي بدوره انعكس على المجتمع 

 إلهتمام متزايد بظاهرة الفقر في الجزائر إذ تقف خلفه جملة من األسباب المتعددة والمتغيرة.الجزائري فأصبح ا
  تعريف الفقر في الجزائر: -1

عرف المجلس االقتصــــــــــــادي واالجتماعي الفقر "كونه حالة أفراد أو جماعة أفراد، تعرف نقصــــــــــــا  في  الموارد     
 .1المتوفرة، وتدنيا  في المكانة االجتماعية، وإقصاء من نمط الحياة ماديا  وثقافيا "

، على أنــه عــدم 9111 وعرف الفقر في النــدوة األولى حول مكــافحــة الفقر واإلقصـــــــــــــــاء في الجزائر في أكتوبر   
ســـكن، التعليم، ال)اإلكتفاء في االســـتهالك الغذائي كما  وكيفا *، باإلضـــافة إلى عدم كفاية االحتياجات األســـاســـية 

على أن يكون اإلشـباع بصـفة متوسطة على األقل خاصة عندما يتعلق األمر بحد الفقر األعلى،  (الصـحة، الملبس
 فإنه يرتبط ببعض الجوانب غير المادية.باإلضافة إلى تغطيته للجانب المادي، 

مثــل فئــة )وهنــاك تعريف لوزارة العمــل والتضـــــــــــــــامن الوطنيــة للفقراء على أنهم الفئــة التي ليس لهــا دخــل نقــدي     
، لكن بقي هـــذا التعريف (ليس لهم عمـــل أو بطـــالين)، واألشــــــــــــــخـــاص الـــذين ليس لهم عمـــل (%011المعوقين 

 .2ناقصا  
** الذي يعتمد على PNUKإال أن  التعريف الشــــــــــــــامـل للفقر يعتمـد على تعريف البنك الدولي وعلى تعريف     

، والتي يجب أن تأخذ الحد األدنى للســــــــــــعرات الحرارية، التي يحصــــــــــــل عليها (اإليرادات، الدخل)الفقر النقدي 

                                                           
1 Conseil National économique et social, la maitrise de la globalisation: une nécessité pour les plus faibles, session plénière, Algérie, mai 

2001, P: 107.  

 قصد بالكم نسبة االستهالك إلى الدخل، أما الكيف فنوعية هذا االستهالك.ي* 
2 Ministère de la Santé et de la réforme Hospitalière, Population et développement en Algérie: pauvreté, journée Mondiale de la population, 

bibliothèque El Hama, Alger 12 juillet 2002. 

 ** برنامج األمم المتحدة للتنمية.
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الج احتياجات أخرى مثل العال يأخذ فقط انخفاض الدخل في تعريف الفقر بل يضـــــــــــيف  PUNKالفرد، لكن 
   .1(التعليم، العمل، الملبس، الكهرباء، الغاز، الماء، اإليجار...إلخ)والخدمات األخرى 

 أسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر: -1

 :2من بين أهم األسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور وتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر كاآلتي

يعتبر من مسببات الفقر، حيث يؤدي كبر حجم األسرة وارتفاع معدالت  إن حجم األسرةحجم األسرة:  -1-1
ات العجز عن توفير كل متطلبات األسرة ذ وبالتالي مواجهة حالة، اإلعالة، إلى زيادة األعباء على نفقات األسرة

جزائر يعيلها رب لالحجم الكبير، وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم وينتج عنها الفقر، فأكثر األسر في ا
، وفي المرتبة الثالثة العامل اليدوي بنسبة %03.0، يليها رب أسرة ذو معاش بنسبة %90.9أسرة متقاعد بنسبة 

، هذا %01.03، في حين ال تمثل نسبة األسر التي يكون فيها رب العائلة يعمل براتب شهري بنسبة 02.59%
ا أو الشهري للنفقات الغذائية، والتي تفوق ميزانيته في وقت يخصص المواطن أكبر قسط من مدخوله اليومي

 من الميزانية المتبقية بين نفقات السكن، والنقل، والصحة. %20، في حين تقسم نسبة 55%

يعرف التضخم بأنه االرتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبرا  عنه بالنقود، الذي يؤدي إلى التضخم:  -1-1
انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية لألسر وتصل إلى حالة العجز عن اقتناء كل 

زيد في عبء الفقر، فالتضخم سيالمتطلبات التي تحتاجها، وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة 
اإلعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير النشطين في ظروف التضخم المتسارع، ولقد بلغت نسبة التضخم 

 .%00السنوي في الجزائر في بداية التسعينات بأكثر من 

سباب التي أدت م األتعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهبرنامج التصحيح الهيكلي:  -1-3
إلى تنامي الفقر وازدياد معدالته خاصة في الجزائر، حيث أن تحرير األسعار ورفع الدعم عن المواد الغذائية الناتج 

 516، وغلق أكثر من 0995عامل سنة  511.111عن تغيير طبيعة دور الدولة، أدى إلى تسريح ما يقارب 
 .ة تطفو على السطح مشكلة العنصر األساسي في الفقرعامل، وبدأت ظاهرة البطال 93111مؤسسة تضم 

                                                           
1 Saida Henni, pauvreté de la capacité et développement durable en Algérie: paupérisation des sociétés Maghrébines, volume 4, Cread, 

2006, P: 156.  
 .060-065فطيمة حاجي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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إن تراجع دور الدولة وما إنجر عنه قد ساهم في تدهور مستوى معيشة السكان، فإلغاء التدعيمات الغذائية    
ة للفئات األكثر ب، ال سيما بالنس(0/5)قد أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة  (على سبيل المثال فقط)

 حرمانا .

اث عانت الجزائر من أزمة أمنية حادة تعود إلى أحداألزمة األمنية التي مرت بها الجزائر بداية التسعينات:  -1-4
، وبعدها تلتها أحداث أخرى زادت من حدة األزمة وخطورتها، هذه الظروف أدت إلى وجود نسبة  0955أكتوبر 

 كبيرة من الفقر في هذه الفترة.

ء تساهم البيروقراطية في تعطيل مشاريع النهضة االقتصادية المنشودة، بسبب البطالفساد والبيروقراطية:  -1-1
في التصرف، وتعقيد اإلجراءات، وعدم اإلكتراث بمصالح المجتمع والمواطنين، وصنف مؤشر إدراك الفساد الذي 

تقرير، ورغم دولة شملها ال 005من أصل  015الجزائر في المركز  2010تعده منظمة الشفافية الدولية لسنة 
، إال أن الجزائر 9119سنة  000والمركز  9.5بالمقارنة مع  01على  9.9تسجيل الجزائر تحسنا  نسبيا  بإحرازها 

 .ال تزال مصنفة ضمن البلدان األكثر فسادا  في العالم

لفقراء من خالل لهذه النتائج تؤثر بدرجة كبيرة جدا  على البنية التحتية، ومن ثمة على تكلفة الخدمات بالنسبة    
رفعه تكلفة رأس المال، فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غير مباشر ألنه يعرقل النمو االقتصادي، ويكرس عدم 

 .1المساواة، ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام

 قياس الفقر في الجزائر:  -3

إن ظاهرة الفقر معقدة ومتشعبة، ورغم هذه الصعوبات التي تكتنف مفهوم الفقر والذي يتعدد بتعدد الفقراء     
ك الغذائي كما  ستهالفي الجزائر، إنما يمثل "قصور اال على أن مفهوم الفقر اأنفسهم، فإن المختصين قد اتفقو 

"، ر المطلقالفقإن هذا النوع من الفقر إنما يميز "  ونوعا  وعدم تلبية متوسطة للحاجات اإلجتماعية األساسية"،
وهي السمة المشتركة بين أغلب البلدان المتخلفة، ولكن إذا أخذنا عامل المحيط اإلجتماعي بعين اإلعتبار، فإن 
السمة الغالبة هي الفقر النسبي، وقد وضعت الجزائر والبنك العالمي معايير للقياس الفقر في الجزائر وهذا ما 

 اول إبرازه في هذا الفرع.نح

                                                           
 .060المرجع السابق، ص:  1
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لك في الجزائر وذعتبات ثالثة مختلفة للفقر  (91/10/0999)لقد حدد البنك العالمي في البنك العالمي:  .1.3
، عتبة فقر أقصى وتعبر عن مجموع المبالغ الضرورية لتلبية الحاجات الغذائية الدنيا، (0995-0955)لسنوات 

 دج سنويا . 01.92حريرة في اليوم ولكل شخص، والمعادلة لمقدار  9011أي ما يعادل 

 (الثالثة التالية الصفات)وبناءا  على المعايير التي اعتمدت في الجزائر، فإن ظاهرة الفقر تتخذ أشكاال  مختلفة 
 وهي:

 الفقر المطلق األقصى؛ 

 الفقر ذو المستوى األقل؛ 

  الفقر ذو المستوى األعلى( الفقر الهيكليPAUVERTE STRUCTURELLE). 

ني الذي قام به الديوان الوط (المتوفر)على مستوى الجزائر التحقيق الوحيد على مستوى الجزائر:  -3-1
إنما يرتكز أساسا  على حدود ثالثة للفقر، وذلك  0995حول مستويات المعيشة لسنة  (ONS)لإلحصائيات 

 حول نفقات االستهالك العائلي. (0959-0955)إنطالقا  من تحقيقات لسنتي 

 ration)وترتكز هذه الحدود ، وباستعمال طريقة تكلفة الحاجات األساسية على فرضية الوجبة الغذائية الدنيا      
alimentaire minimale)  حريرة للشخص البالغ يوميا ، والتي تشكل أدنى مستوى ممكن  9011ــــ بوالمقدرة

إلى بعض النفقات األخرى لتلبية الحاجات األخرى غير الغذائية، وعلى هذا النحو  ، إضافة(حد الفقر الغذائي)
 تم تحديد أنواع حدود الفقر وهي:

قد اعتمد الديوان الوطني لإلحصائيات في ذلك، كمرجعية، على الحد األقصى للفقر أو حد الفقر الغذائي:  -
 سلة للمواد الغذائية األساسية.

فقد ارتفعت هذه  0995، أما في سنة 0955دج للفرد الواحد في سنة  9009ــــ بدية وقد قدرت القيمة النق   
من  %6.3دج للشخص الواحد سنويا . وقد سمح تطبيق هذا الحد بتقييم أثر الفقر بنسبة  01.926القيمة إلى 

، أي ما يعادل 0995في سنة  %5.0شخص، وبنسبة  529.911، أي ما يعادل 0955السكان سنة 
 .1فقير 0.300.211

                                                           
 .009، ص: (9112/9115رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، )، إشكالية الفقر في الجزائر"بشير معطيب، " 1
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ويتضح جليا ، وبمقارنة هذين الرقمين فقط، أن عدد األشخاص الذين هم في حالة فقر قصوى قد تضاعف أي    
هي بداية تطبيق سياسات التعديل الهيكلي،  0995، ناهيك عن أن سنة (0995-0955)ما بين  %59.5بزيادة 

 .1وهذا معناه أن العدد الحقيقي للفقراء أعلى بكثير

ويتم الحصول على هذا النوع من الحد وذلك بزيادة في حد الفقر الغذائي، والذي يتطابق حد الفقر األدنى:  -
النفقات األخرى غير الغذائية "ألولئك الذين لهم إمكانية لتلبية حاجاتهم الغذائية فقط". ويترتب على ذلك أن 

قيمة وقد قدرت هذه ال األشخاص الذين يتميزون بمستوى استهالك أقل من هذا الحد يعتبرون "أكثر فقرا ".
 .0995دج في سنة  02.590، ثم قيمة 0955دج للشخص الواحد سنويا  في سنة  9.090ــــب

 6.953.911ـــــ بيقدر  (الخط)وعلى ضوء هذا تبين أن عدد األشخاص الذين يعيشون تحت هذا الحد       
 .2من إجمالي السكان %02، أي بنسبة 0995دج شخص في سنة 

إن ما يميز هذا الحد هو أنه يتضمن مستوى نفقات جد مرتفع للمواد الغذائية، مقارنة حد الفقر األعلى:  -
بسابقيه. إال أن مستوى النفقات الغذائية بقى مماثال  لحد الفقر الغذائي. ويعكس هذا الحد، والمقدر بقيمة 

اص الذين يمسهم الفقر،أي ، عند األشخ0995دج في  05.090و 0955دج للشخص الواحد في  6.905
، 0995شخص في سنة  3.631.111من إجمالي السكان و %09، وهو ما يعادل 0955في  9.551.111
 .%99.3أي ما يعادل 

غير أن الدراسة التي أعدتها وزارة العمل والحماية االجتماعية حول الشبكة االجتماعية قد قدرت حد الفقر     
دج للنفقات غير الغذائية مع اإلشارة إلى أن هذا الحد قد بني  962ا ، منها دج للشخص الواحد يومي 905بقيمة 

رورية "، وتم تحديد قيمة الموارد الضضرورية لحياة إجتماعية عادية في الجزائرعلى أساس حصة غذائية دنيا " 
دج للنفقات  159.5دج للنفقة الغذائية والباقي أي  5.509دج للشخص الواحد سنويا ، منها  00.011بما يعادل 

 3األخرى.

 1319-1993السياسات االقتصادية الكلية المنتهجة في الجزائر للفترة: المطلب الثاني: 

من خالل هذا المطلب نبرز أوال دور الدولة في اإلصالحات الهيكلية التي قامت بها  والتمويل الذي اعتمدت     
عليه من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهذا عن طريق وضع شروط محددة، ويرجع ذلك بعد أزمة انخفاض 

                                                           
 .603رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .603رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .600، 603نفس المرجع السابق، ص ص:  3
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لبرامج التنموية والمبالغ المخصصة لها أو ما وكذلك التطرق إلى مضمون ومحتوى ا 0953أسعار البترول في سنة 
وهذا  0999يسمى برنامج اإلنعاش االقتصادي والتي أتت بعد ترأس رئيس الجمهورية الحالي مقاليد الحكم سنة 
 بعد البحبوحة المالية التي عرفتها البالد آن ذاك نتيجة ارتفاع في أسعار البترول في األسواق العالمية.

إن الوضعية االقتصادية (: 1999-1993االقتصادية الكلية في ظل اإلصالحات االقتصادية )السياسة  -1
، أدت بالجزائر إلى الدخول في محادثات مع المؤسسات 0953قتصاد الجزائري بعد أزمة الهشة التي ميزت اال

، وذلك من أجل 0950نة المالية الدولية "صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لإلنشاء والتعمير" إبتداء من س
 0955الحصول على تمويالت تسمح لها بتغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجية، وهكذا مع بداية سنة 

تشكل أول فوج للتفاوض مع البنك العالمي حول برنامج التصحيح الذي يتمثل في اإلصالح بالتدرج وكان ذلك 
 .09591لي لبدأ أول اإلتفاقيات سنة في سرية تامة، هذا باإلضافة مع صندوق النقد الدو 

ماي  61أمضت الجزائر أول إتفاق مع صندوق النقد الدولي في  :اإلتفاق االستعدادي اإلئتمائي األول -1-1
رامج طار مايسمى بب، تحصلت بموجبه على قروض من الصندوق وكذلك من البنك العالمي، وذلك في إ0959

ستقرار رامج لمساعدة الدول على تحقيق االالنقد الدولي هذا النوع من البستقرار، ويعتمد صندوق التثبيت أو اال
ة الكلية، قتصاديعات، وذلك باستعادة التوازنات االقتصادي في المدى القصير لمعالجة عجز ميزان المدفو اال

 .2وذلك عن طريق تخفيض الطلب الكلي والعمل على تحريك قوى السوق في إتجاه تعزيز اإلنتاج المحلي

 :3ستعدادي اإلنتمائي األول عن طريق عمليتان همالقد تم اإلتفاق اال    

  :تمثلت في السحب من الشريحة اإلحتياطية، التي تمثل الفارق بين حصة البلد العضو العملية األولى
في الصندوق والموجودات لديه من عملة هذا البلد، وفق تشريعات الصندوق فإن السحب داخل الشريحة 

ية يكون دون شروط ويتم بصورة آلية بعد تصريح البلد العضو بحاجته لتمويل عجز في ميزان اإلحتياط
 مدفوعاته.

  :وهي طلب مساعدة الصندوق في الحصول على حق استخدام موارده في الحدود العملية الثانية
تمويل ، ل"تسهيل تمويل تعويضيالمسموح بها خارج الشريحة اإلحتياطية، وذلك بالتفاوض معه حول "

                                                           
قتصادية، لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االأطروحة مقدمة )، "(1311-1919)قتصادي المستديم في الجزائر ثر السياسة المالية على النمو اإلأ"أحمد ضيف، 1

  .991، 909، ص ص: (9102/9105تخصص: نقود ومالية، 
 .906، ص: 9115ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،وتحليليةالمدخل للسياسات االقتصادية الكلية، دراسة تقييمية عبد المجيد قدي،  2
)مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر  "،1312-1331قتصادي في الجزائر: دراسة الفترة ت البرامج التنموية على النمو اإلانعكاسا"، وآخرون بدر الدين زبيدي 3

 .93، 92، ص ص: (9100/9105قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص: اقتصاد وتسيير المؤسسات، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، مي، كلية العلوم اإلأكادي
 دوالر أمريكي. 0.253962تعادل ما قيمته  DTS *وحدة حقوق السحب الخاصة
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العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن انخفاض إيرادات الصادرات من المحروقات وارتفاع أسعار الحبوب 
 المستوردة.

مليون حقوق  201.5)مليون دوالر  309ومن خالل هاتين العمليتين، حصلت الجزائر على تمويل في حدود    
أي  (مليون حقوق سحب خاصة 055.6)مليون دوالر  905ــــــ بموزعة بين الشريحة اإلحتياطية  (*سحب خاصة

 605.9)مليون دوالر  210، وتمويل تعويضي بمبلغ 0955من حصة الجزائر في الصندوق مع نهاية  95%
 611، وتوازنا مع ذلك حصلت الجزائر على قرض من البنك العالمي في حدود (مليون حقوق سحب خاصة

 .1مليون دوالر

االقتصادي  (الستقرارا)ي استجاب لها الصندوق كانت مشروطة بتنفيذ أول برنامج للتثبيت العملية الثانية الت    
ة التي تنوي تنفيذها قتصادير الصندوق بالتدابير المالية واالبعد مفاوضات تمت في سرية تامة، حيث أبلغت الجزائ

 60ستمرار في تسديد إلتزاماتها الخارجية، وتوجت المفاوضات بعقد أول إتفاق استعدادي إئتماني في ع االم
 :2شهرا ، وإرتكز محتواه على ما يلي 09مدته  0959ماي 

 صرامة أكثر للسياسة النقدية؛ 

 القضاء على عجز الميزانية؛ 

 مواصلة تخفيف قيمة الدينار؛ 

 .إدخال المرونة على نظام األسعار 

ن البرنامج االستعدادي اإلئتماني األول مس في أغلبه الجانب المالي والنقدي، ويعود هذا إلى طبيعة صندوق إ
النقد الدولي باعتباره مؤسسة مالية، ويبين لنا األدوات األساسية التي يعتمدها في إجراء أي إصالح اقتصادي، 

 حيث تكون السياسة المالية والنقدية هي محور كل إصالح.

كان هدف الحكومة خالل هذه الفترة هو دفع عجلة   :2992اإلتفاق االستعدادي اإلئتماني الثاني  -1-1
وقد توصلت  0991اإلصالحات، مما جعل المفاوضات تتواصل بينها وبين صندوق النقد الدولي مع بداية سبتمبر 

، حيث تم تحرير رسالة 0990جوان  16الحكومة الجزائرية إلى عقد إتفاق ثاني مع صندوق النقد الدولي في 

                                                           
1 Maamar Boudersa, la ruine de l’économie algérienne sous Chadli, Algérie : éditions Rahma, 1993, P: 34. 
2 Hocine Benissad, « L’ajustement structurel: l’expérience du magghreb », édition O.P.U, Algérie, 1999, P: 59. 
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، أي ما يعادل DTSمليون  611ــــــ ب، وحصلت الجزائر بموجبه على قرض يقدر 0990أفريل  90حسن النية في 
 مليون دوالر موزعة على أربعة أقساط. 216

تتضمنها  صادية التيقتتفاق الموقع بخصوص اإلصالحات االويستمر تحريرها بناءا  على اإللتزام بتنفيذ بنود اإل  
أشهر يهدف إتفاق  01رسالة حسن النية، واستعمال هذا القرض كان مشروطا  بوضع برنامج تثبيت قصير األجل 

 :1االستعداد اإلئتماني هذا إلى

 .تحرير التجارة الخارجية من خالل العمل على قابلية تحويل الدينار 

 .رفع معدل الفائدة على القروض البنكية 

 قتصاد.الدولة في االخل التقليص من حجم تد 

 .إصالح النظام الجبائي 

 .ترشيد االستهالك واإلدخار عن طريق الضبط اإلداري ألسعار السلع 

 جتماعي الناتج عن تطبيق هذا البرنامج.ماعية للعائالت إلمتصاص الغضب االسن شبكة اجت 

قسط، ويستمر تحرير األقساط مليون دوالر لكل  011وزع هذا القرض إلى أربعة أقساط متساوية، أي ما يعادل   
ي تضمنتها رسالة قتصادية التتفاق والمتمثلة في اإلصالحات االبناء على تحقيق األهداف المنصوص عليها في اإل

 التي صادق عليها الصندوق، وقد وزعت األقساط األربعة على النحو التالي: 0990أفريل  90حسن النية 

 .0999، والرابع في مارس 0990، الثالث في ديسمبر 0990، الثاني في سبتمبر 0990األول في جوان 

إن تنفيذ هذا اإلتفاق من طرف الجزائر كان صعبا  في ظل ظروف داخلية وخارجية متأزمة، حيث إمتاز الظرف   
الداخلي باإلضطرابات السياسية تتعارض مع برنامج صندوق النقد الدولي، حيث كان على الحكومة تنظيم 

د الواسعة ونزع الدعم عن المواجتماعي يتعارض مع رفع األسعار ة تتطلب نوعا  من الِسلم االيعيانتخابات تشر 
ستهالك وتخفيض قيمة العملة الوطنية، باإلضافة إلى الظرف الخارجي المتمثل في حرب الخليج وانهيار اال

                                                           
 .003، ص: 0993، دار هومة، الجزائر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليهادي الخالدي،  1
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ي تراجع عن تطبيق المعسكر اإلشتراكي، ولذلك كان هامش تحرك الحكومة ضيقا  جدا ، ومن جهة أخرى أن أ
 .1برنامج اإلستقرار يؤدي إلى وقف تحرير قروض جديدة

لجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات صندوق  :1994اإلتفاق االستعدادي اإلئتماني أفريل  -1-3
عادة قتصاد الجزائري، والتي يمكن اعتبارها قيود تعرقل إإلختالالت الهيكلية التي ميزت االالنقد الدولي لحل ا

التوازن الداخلي والخارجي، وتم عقد هذا اإلتفاق في ظروف عسيرة جدا  نتيجة التراجع الكبير عن مسار 
دم قتصادية الكلية وعها عودة اإلختالالت للتوازنات اال، والتي نتج عن0996و 0999اإلصالحات خالل سنتي 

تم التوقيع على هذا اإلتفاق والذي كانت  0992قدرة الجزائر على اإللتزام بتسديد الديون، ومع نهاية شهر ماي 
 :2مدته سنة واحدة، ولقد تمحورت أهداف هذا اإلتفاق حول ما يلي

 تحرير نقدي و التقليص من الكتلة النقدية، وذلك عن طريق مراجعة سعر الصرف والحد من التضخم ال
 التجارة الخارجية.

 .إعادة التوازن لميزان المدفوعات وذلك عن طريق تخفيض عبىء خدمات الديون 

 ستمرار في عملية تحرير اإلقتصاد خاصة في مجال األسعار.اال 

  القضاء على عجز الميزانية العمومية أو على األقل تخفيضه، وذلك بتخفيض النفقات العمومية وبزيادة
 بواسطة تحسين المردود الضريبي. اإليرادات

، وزع  DTS 060.5مليون دوالر أي ما يعادل  0160على هذا األساس تحصلت الجزائر على قرض قدره    
وتسلمه مباشرة بعد اإلتفاق، والثاني يسلم خالل السنة على  DTS 659هذا القرض إلى قسطين األول قدره 

 شكل دفعات. وكإجراءات عملية لجأت الجزائر إلى إتخاذ عدة تدابير في هذا اإلطار نذكر منها ما يلي:

 .%21.00دينار، أي تخفيض قيمة الدينار بمعدل  63= دوالر 0تعديل معدل الصرف ليصبخ  -

 قتصاد العالمي.ية بهدف دعم إدماج االقتصاد الجزائري في االجارة الخارجتحرير جزئي للت -

 من الناتج الداخلي الخام. %6.6تخفيض عجز الميزانية إلى  -

                                                           
 .90وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  بدر الدين زبيدي 1
 .916هادي خالدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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إلى  %01، وذلك عن طريق رفع معدل الفائدة على اإلدخار من (الكتلة النقدية)تقليص وتيرة التوسع النقدي  -
 .%96.5قروض إلى ، وفي نفس الوقت رفع معدالت الفائدة على ال02%

لقد سمح هذا اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي بإعطاء مؤشر إيجابي للدائنين، حيث تم اإلتفاق على إعادة    
سنة في إطار نادي باريس، مما مكن الجزائر  03وحددت مدة التسديد  0992جدولة الديون الموقع عليها سنة 

واألخيرة كانت مع إيطاليا في  0992إتفاقية ثنائية، األولى كانت مع كندا في ديسمبر  00بعد ذلك من إبرام 
ر جتماعية رغم صرامتها من تواصل ظهو . ولكن رغم ذلك لم تمنع كل هذه التدابير االقتصادية واال0995فيفري 

لبرنامج بصرامة  "فتنفيذ هذا ا اإلختالالت والعجز على مستوى الميزانية وميزان المدفوعات أثناء فترة هذا البرنامج
كبيرة لم يمنع استمرار المشاكل المالية والهيكلية"، وهو ما أجبر الجزائر مرة أخرى على اللجوء لصندوق النقد 

 .1الدولي إلعادة جدولة ثانية ارتبطت بتعديالت هيكلية عميقة

ستقرار وجهت السلطات بعد انقضاء برنامج اال :1991ماي -1991إتفاق التصحيح الهيكلي ماي  -1-4
إلى صندوق النقد الدولي، وذلك بغرض دعم السياسات التي  0995مارس  61الجزائرية رسالة حسن نية في 

في  0995تنوي الجزائر تطبيقها، وبذلك تم إبرام إتفاق بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي في ماي 
، وكان يهدف هذا 0995إلى ماي  0995وات من ماي سن 16إطار برنامج التصحيح الهيكلي، وهذا لمدة 

إصالح  ه إلىقتصادي، وهي بذلك تتجرد بما يضمن رفع كفاءة األداء االالبرنامج إلى توزيع وتخصيص أفضل للموا
ي قتصادي بما يؤدي إلى تحقيق معدالت نمو مرتفعة فاألطر الخاصة بالسياسة االقتصادية أي إصالح الهيكل اال

 .2والطويل المدى المتوسط

 :3لقد كان يهدف هذا اإلتفاق إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها فيما يلي   

 قتصادي للتصحيح الهيكلي على الفئات السكانية األكثر تضررا .رفع معدل النمو اال 

 .استعادة قوة ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات مالئمة من إحتياطيات النقد األجنبي 

أي مليون وحدة حقوق سحب خاصة  0.039ــــــ بمن خالل هذا اإلتفاق تم الحصول على مبلغ مالي يقدر     
من حصة الجزائر في الصندوق، وتبعا  لمصادقة مجلس إدارة الصندوق على طلب الجزائر  %090.9ما يعادل 

فإنها ستطلب من الدول األعضاء في نادي باريس ونادي لندن إعادة جدولة مستحقاتها المتعلقة بخدمة الدين 

                                                           
1 Hocine Benissad, OP-Cit, P: 64. 

 .902عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .096، ص: 0995، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، الجزائر تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكريم النشاشيبي وآخرون،  3
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، 0995ويلية الخارجي التي يحين موعد سدادها خالل مدة اإلتفاق، وعلى هذا األساس قامت الجزائر في ج
باإلضافة  0995ماي  60و 0995جوان  10بعقد إتفاق إضافي إلعادة جدولة الديون المستحقة السداد بين 

قسطا   95، وتقرر سداد هذه المبالغ على 0993ماي  60و 0995جوان  10الفوائد المستحقة السداد مابين 
 .9100وتستمر حتى سنة  0999فمبر نو  61من األقساط نصف السنوية المتزايدة تدريجيا  إبتداءا  من 

 عدة إجراءات وقرارات نذكر منها: 0995-0995لتحقيق األهداف السابقة تبنت الجزائر خالل الفترة    

 حل وإعادة تنظيم وحتى التطهير المالي للمؤسسات العمومية ثم خوصصة بعضها؛ -

 تها؛إنشاء شركة للتأمين على الصادرات من أجل تنويع الصادرات وترقي -

 إنشاء البنوك الخاصة برأسمال محلي أو مختلط أو فروع لبنوك أجنبية؛ -

 إنشاء بورصة القيم المنقولة لتدعيم خوصصة المؤسسات العمومية. -

 يبشكل عام، تضمنت برامج التعديل الهيكلي الذي يدعمه كل من الصندوق النقدي الدولي والبنك العالم    
قتصادية المعدة لتحقيق أهداف اقتصادية كلية، مثل تحسين ميزان المجموعة من إجراءات السياسات ا

المدفوعات، واستعمال أفضل للقدرة اإلنتاجية، وارتفاع في معدل النمو الطويل األجل، وغالبا  ما يأخذ برنامج 
الصندوق  مالتعديل شكل إجراءات سياسة اقتصادية التي ينوي البلد المعني القيام به، وتخضع هذه السياسات لتقيي

كلية الرئيسية قتصادية النقدية والمالية على المتغيرات االإلجازة دعمه المالي كما أن فهم آليات تأثير السياسة ال
يلعب دورا  مهما  في هذه البرامج التصحيحية، ولقد كانت القاعدة األساسية لهذه البرامج سياسات تسيير الطلب 

دعمها بسياسات أخرى مثل سياسة سعر الصرف وسياسات بنيوية:  ثم -ما كان الحديث عن سياسات التثبيت-
 سياسة األسعار، سياسات المداخيل، السياسة التجارية، سياسات اإلنفاق العمومي والسياسة الضريبية.

يعد تحسين المستوى المعيشي  :(1319-1331)قتصادية الكلية المنتهجة خالل الفترة: السياسات اال -1
كسياسة تنمية   ،قتصادية الحالية في الجزائرهم األهداف الرئيسية للسياسات االالفقر من بين أ للمواطنين ومكافحة

الل برنامج ك من خكذل  ،التكوين المهني ،اإلجراءات السكنية ،وسياسات التشغيل ،المناطق الريفية والفالحية
 ،9119-9115والبرنامج التكميلي لدعم النمو  9112-9110 :قتصادي الذي طبق خالل الفترةدعم اإلنعاش اال

 .9109-9105وبرنامج توطيد النمو اإلقتصادي  9102-9101قتصادي وبرنامج دعم النمو اال
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الحظت السلطات العمومية، خالل سنة *:  PSRE 1334-1331قتصادي برنامج دعم اإلنعاش اال -1-1
سمح بتكفل ي نمو اقتصادي ضعيف اللية معتبرة وفي نفس الوقت بمعدل ، أن المجتمع يتمتع بموارد ما9110

 9110قتصادي للفترة الممتدة ما بين عليه قررت وضع برنامج لإلنعاش االجتماعية الموجودة. و اإلختالالت اال
ووضعت في الحسبان تحقيق أهداف رئيسية من بينها محاربة الفقر، خلق مناصب شغل جديدة وإحداث  9112و

 .1زن جهويتوا

، (قسم التجهيز)إن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على نفس إجراءات التنفيذ المعمول بها في تنفيذ ميزانية الدولة     
وعليه فإن مشاريع هذا البرنامج سجلت ضمن مخطط اإلستثمارات للميزانية العامة للدولة لإلستفادة من تراخيص 

اإلعتمادات المالية  ومنح (أي التسجيالت)البرامج المتعددة السنوات حتى يتم تغطية التكلفة النهائية للمشاريع 
قد جندت الدولة ، وعليه ف(أي ضمان التنفيذ)لمشاريع السنوية حسب تقدم األشغال للتكفل بالنفقات السنوية ل

مليار دوالر، وهو المبلغ اإلجمالي لهذا البرنامج، والذي يتمحور حول ما  0.5مليار دج أي مايعادل  595مبلغ 
 :2يلي

 إنجاز وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية. في ميدان إنجاز المرافق العمومية: -

 مؤسسات المتخصصة.إنشاء ال في ميدان الصحة: -

إنجاز شبكات التطهير وإيصال المياه الصالحة للشرب ونظام السقي، إنجاز  في ميدان قطاع الموارد المالية: -
 السدود ومحطات معالجة المياه.

 إنجاز الطرق الوالئية والبلدية والطرق السريعة وتشييد الجسور. في ميدان المنشآت االقتصادية: -

 إنشاء وتدعيم أرضية المطارات وتوسيع البعض منها. والمطارات: في ميدان الموانىء -

 تدعيم الفالحين إلنشاء وتوسيع المستثمرات الفالحية وتجهيزها. في الميدان الفالحي: -

                                                           
 *Programme de Soutien à la Relance Economique .برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

1 Algérie, Chef du Gouvernement, Circulaire nº 05-2001 du 02 juillet 2001, Programme d´Appuis à la Relance économique de 2001 à 2004. 

 

 
 .60بدر الدين زبيدي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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مليار دوالر أمريكي  0.5قدرت القيمة اإلجمالية لإلعتمادات المالية التي خصصت لهذا البرنامج بحوالي      
مليار دينار جزائري، وتمثل هذه اإلعتمادات مبلغ قياسي نظرا  لوضعية الجزائر في تلك الفترة  595وهو ما يعادل 

 .1مليار دوالر أمريكي 00.9حوالي  9110حيث بلغ إحتياطي الصرف األجنبي سنة 

وتم التركيز خالل هذا البرنامج على ضرورة تنشيط الطلب الكلي من خالل تعزيز دور اإلنفاق العام كآلية لدعم    
تصاد الوطني وقد قاعتبارها ركيزة أساسية لتنشيط االالنمو وخلق مناسب الشغل، بجانب تعزيز الهياكل القاعدية ب

ضافة إلى عزيز التنمية البشرية ودعم القطاعات اإلنتاجية إتضمن البرنامج على المجاالت األساسية التي ترتبط بت
 ، وذلك وفق ما يوضحه الجدول التالي:2تعزيز اإلصالحات وتطوير الخدمات العامة والهياكل القاعدية

 .1334-1331: التوزيع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (31-31)الجدول رقم 

 السنوات  

 القطاع

مجموع  1334 1333 1331 1331
المبالغ "مليار 

 دج"

نسبة )المجموع 
 (مئوية

 %21.0 901.5 9.1 60.3 0.19 96 أشغال كبرى وهياكل قاعدية

 %65.9 912.9 3.5 56.0 01.9 00.5 تنمية محلية وبشرية

دعم قطاع الفالحة والصيد 
 البحري.

01.3 91.6 99.5 09.1 35.2 09.2% 

 %5.3 25.1 - - 05.1 61.6 دعم اإلصالحات.

 %011 595.1 91.5 006.9 055.9 915.2 المجموع

 .50، ص: 9110المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر السداسي الثاني، المصدر: 

 يبين الجدول أعاله أن:     

                                                           
تقييم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي: 1331فعالية برامج اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر منذ زكريا مسعودي،  1

 .06، ص: 9106مارس  09-00، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، التشغيل والنمو واالستثمار
 .60بدر الدين زبيدي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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قطاع األشغال الكبرى والهياكل القاعدية قد خص بأكبر نسبة من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج حيث    
من إجمالي المبلغ  %21.0مليار دج على مدى أربع سنوات ما يعادل  901.5ــــــ باستفاد ببرنامج خاص يقدر 

لحاصل في هذا القطاع نتيجة المخصص للبرنامج يدل ذلك على عزم الحكومة على تدارك العجز والتأخر ا
قتصادية التي طبقت في واإلصالحات اال 0953لتأثيرات كل من األزمة اإلقتصادية التي عرفتها البالد منذ سنة 

ستثمار ص حجم اإلنفاق الحكومي الموجه لالفترة التسعينات من القرن العشرين والتي أجبرت الحكومة على تقل
زانية العامة كما أن دعم هذا القطاع سيساهم في إنعاش المؤسسات اإلنتاجية بغية استعادة التوازن المالي للمي

الوطنية "العامة والخاصة" من خالل توسيع مجال نشاطها مما يؤدي إلى توفير مناصب عمل جديدة "مباشرة أو 
فير الظروف ي تو دية فستثمار في مجال الهياكل القاعتقليص نسبة البطالة، وسيساهم اال غير مباشرة" وبالتالي

 ستثمار المحلية واألجنبية.المالئمة لالستثمار وبالتالي رفع معدالت اال

من إجمالي المبلغ المخصص  %65.9كما بلغت نسبة المبالغ المخصصة لقطاع التنمية المحلية والبشرية      
لجهوي بين مناطق ا للبرنامج، يعد مؤشر على سعي الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق التوازن

الوطن وتحسين اإلطار المعيشي للمواطن خاصة في المناطق الريفية المعزولة كما سيؤدي دعم الموارد البشرية إلى 
 رفع معدالت التنمية البشرية وبالتالي تخفيض نسبة الفقر بين أفراد المجتمع.

من إجمالي  %09.2ج أي ما يعادل نسبة مليار د  35.2أما قطاع الفالحة والصيد البحري فلم ينل إال مبلغ    
البرنامج  9111المبلغ المخصص للبرنامج، يعود ذلك أن هذا القطاع قد استفاد من برنامج  خاص إبتداءا  من سنة 

 قتصادي.مستقل عن برنامج دعم اإلنعاش اال وهو برنامج PANDالوطني للتنمية الفالحية 

من إجمالي المبلغ  %5.3مليار دج أي بنسبة  25ـــــ بفيقدر  فيما يخص المبلغ المخصص لدعم اإلصالحات   
المخصص للبرنامج وجه أساسا  لتمويل اإلجراءات والسياسات المصاحبة لهذا البرنامج التي تهدف إلى دعم وترقية 

 القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة والخاصة.

أما فيما يخص التوزيع السنوي لبرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي فنالحظ أنه تركز أساسا  على سنوات     
مليار دج على التوالي أي بنسبة  006.9مليار دج،  055.9مليار دج،  %915.2بقيمة  9110/9119/9116

تم تخصيص  9112من قيمة المبلغ المخصص للبرنامج في حين أن في سنة  90.03%، 65.2%، 69.09%
من حجم المبلغ المرصود للبرنامج وهو األمر الذي يدل على عزم  %6.9مليار دج أي بنسبة  91.5له مبلغ 

ض تحسين منية ممكنة بغر الحكومة على تنفيذ معظم العمليات والمشاريع الخاصة بالبرنامج خالل أقصر فترة ز 
تها البالد وما قتصادية التي عرفهورت بسبب األزمة االائري التي تدجتماعية للشعب الجز تصادية واالقالظروف اال
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تبعها من إصالحات اقتصادية خالل فترة التسعينات من القرن العشرين والتي كانت لها انعكاسات سلبية على 
 المستوى المعيشي للسكان.

 :1قتصادي ما يليومن أهم نتائج برنامج اإلنعاش اال  

في المتوسط خالل فترة البرنامج، مع تسجيل معدل معتبر سنة  %6.5ـــــ بتحقيق معدل نمو اقتصادي قدر  -
 ؛%3.5ـــــ بقدر  9116

 عند نهاية الفترة؛ %92في بداية الفترة إلى أقل من  %99تراجع ملحوظ في معدل البطالة من  -

وسيع تحديث وتإنجاز العديد من المشاريع القاعدية كالسكنات والمدارس والمستشفيات إلى الشروع في  -
 شبكة الطرق؛

 .9116مليار دج سنة  900 إلى 0999مليار دج سنة  0159تقلص المديونية العمومية الداخلية من  -

يعتبر برنامج التكميلي لدعم النمو انعكاسا  *: PCSC 1339-1331لبرنامج التكميلي لدعم النمو ا -1-1
لمحلية ستثمارات اأساسي إلى وضع حجم أكبر من االكل لسياسة اقتصادية مكملة لسياسة اإلنعاش وتهدف بش

واألجنبية بهدف تسريع وتيرة النمو والحد من البطالة من خالل استحداث مناصب شغل في مختلف القطاعات 
 .2اإلنتاجية

ية ستقرار السياسي الذي عرفته الجزائر بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لوالتم اعتماد هذا البرنامج نتيجة االوقد    
ستثمار بشكل عام، حيث استكملت جهود التنمية مما وفر مناخ مالئم لتعزيز اال 9112رئاسية ثانية في أفريل 

التي ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الجهود التنموية  9115/9119الشاملة من خالل اعتماد برنامج ثاني 
بذلت من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي، وقد ساند كل هذه التوجهات تحسن الوضعية المالية للجزائر نتيجة 

، وتمحورت 9112دوالر للبرميل سنة  65.5تحسن أسعار النفط في األسواق العالمية التي بلغت مستوى 
 :3ليةل التركيز على المجاالت األساسية التاالسياسات المعتمدة لهذا البرنامج حول تعزيز النمو المستدام من خال

                                                           
العدد السابع، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، 1319-1331التنمية المستدامة من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي زرمان، كريم  1

 .912، ص: 9101التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 
*Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance .البرنامج التكميلي لدعم النمو  
 .              13عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
قييم برامج ت، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي: -مقارنة نقدية–االقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية  مبارك بوعشة، 3

 .06، 09، ص ص: 9106مارس  09-00كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، عامة وإنعكاساتها على التشغيل والنمو واالستثماراالستثمارات ال
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 تحفيز اإلستثمار ورفع كفاءة اإلقتصاد الوطني من خالل تحسين معدل النمو اإلقتصادي؛ -

 تحديث وتطوير شبكة البنى التحتية؛ -

 تعزيز االندماج في االقتصاد العالمي من خالل الشراكة وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص؛ -

 الخدمات العامة. تحديث وتوسيع -

دج وهو ما يعادل حوالي  2919.0ـــــ بوقد تم تخصيص مبلغ غير مسبوق للبرنامج التكميلي لدعم النمو قدر     
، 1مليار دينار لمد  شبكة الكهرباء والغاز 026مليار دوالر أمريكي، وقدد خصص أيضا  مبلغ إجمالي بلغ  55

 عي للبرنامج التكميلي لدعم النمو.طاوالجدول التالي يوضح بالتفصيل التوزيع الق

 .1339-1331: التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو (31-31)الجدول رقم 

 النسبة المئوية حجم االعتمادات "مليار دج" القطاع

 %25.20 0915.5 برنامج تحسين معيشة السكان

 %21.59 0016.0 برنامج تطوير البنية التحتية

 %5.16 660.9 التنمية االقتصاديةبرنامج دعم 

 %2.55 916.9 تطوير الخدمة العمومية وتحديثها

 %0.09 51 برنامج التكنولوجيات الجديدة واالتصاالت

 %011 2919.0 المجموع

 .13ص:  ،9119-9115 مجلس األمة، البرنامج التكميلي لدعم النمو المصدر:

                                                           
 .62بدر الدين زبيدي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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يبرز البرنامج التكميلي لدعم النمو من ناحية المشاريع المدرجة بوضوح رغبة الدولة في خلق ديناميكية متواصلة    
 :1في فعالية النشاط اإلقتصادي وذلك في شكل المحاور التي يشملها كمايلي

امج التكميلي نيمثل محور تحسين ظروف المعيشة النسبة األكبر من قيمة البر  تحسين ظروف معيشة السكان: -
" مليار دج، وهو يعتبر تكملة لما جاء به مخطط دعم اإلنعاش 0915.5أي " %25.20ــــ بلدعم النمو والمقدرة 

اإلقتصادي في برنامج التنمية المحلية والبشرية ويعتبر تحسين ظروف معيشة السكان عامل مهم في تطوير اآلداء 
 العمل ومن ثم على حركة النشاط اإلقتصادي.اإلقتصادي من خالل انعكاساته على أداء عنصر 

مليار دج" ويليه قطاع  555ووزعت هذه الحصة على عدة قطاعات كان النصيب األكبر فيها لقطاع السكن "   
مليار دج" في شكل إنشاء مزيد من األقسام والمطاعم المدرسية قصد تحسين ظروف  911التربية الوطنية "

مليار دج" لتوفير  020التمدرس وتأهيل المرافق التربوية والمنشآت الرياضية والثقافية، ثم يأتي قطاع التعليم العالي "
 أفضل ظروف التحصيل المعرفي.

من إجمالي قيمة البرنامج التكميلي لدعم النمو،  %21.59بنسبة  احتلت المرتبة الثانية تطوير البنية التحتية: -
وهذه النسبة تعكس األهمية التي توليها الدولة لقطاع البنى التحتية والمنشأة األساسية، حيث وزعت هذه القيمة 

 مليار دج" على أربعة قطاعات فرعية كمايلي: 0016.0%"

مليار دج"، تهيئة  696مليار دج"، الماء سدود وتحويالت" 311مليار دج"، األشغال العمومية " 011النقل " -
 مليار دج". 01.05اإلقليم "

يتضمن هذا البرنامج دعم التنمية اإلقتصادية في خمس قطاعات رئيسية وهي كما  دعم التنمية االقتصادية: -
 يلي:

كس مكانة القطاع الفالحي مليار دج" وهو بذلك يع 611حيث خصص له ما قيمته " الفالحة والتنمية الريفية: -
في اإلقتصاد الوطني، حيث يعتبر أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات بعد قطاع 

 الخدمات.

                                                           
، جامعة الشلف، كلية 09، العدد مجلة األبحاث االقتصادية واإلدارية، 1333/1313دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر خالل الفترة نبيل بوفليح،  1

 .956، ص: 9109العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ديسمبر 
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مليار دج" وذلك قصد تحسين التنافسية بين المؤسسات الصناعية  06.5حيث خصص لهذا القطاع " الصناعة: -
 وكذا تطوير الملكية الصناعية.

مليار دج" قصد توفير أفضل السبل وتهيئة المناخ لجلب  2.5حيث خصص له ما يقارب " ترقية االستثمار: -
 االستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.

 منطقة توسع سياحي. 29مليار دج" بهدف إنشاء  6.9حيث خصص له ماقيمته " الصيد البحري: -

والمتوسطة  ةنظرا  للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغير  يدية:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقل -
قتصادي من خالل الخلق المباشر للقيمة ومناصب الشغل ، وكذا األهمية التي تحوزها في ازدهار النشاط اال

 مليار دج". 2مناطق الصناعة التقليدية في المجتمع الجزائري حيث خصصت الدولة لها ما قيمته "

طلعات تالعمومية وتحديثها الهدف من ذلك هو تحسين الخدمة العمومية وجعلها في مستوى التطوير الخدمة     
جتماعية الجارية قصد تدارك التأخر المسجل في هذا اإلطار نتيجة الظروف الخاصة والتطورات االقتصادية واال

مليار دج" موزعة على القطاعات  916.9التي مرت بها الجزائر في فترة التسعينات، وخصص في هذا اإلطار "
 التالية:

حيث يستهدف فك العزلة عن المناطق النائية والبعيدة من خالل  البريد والتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال: -
 تزويدها بالموزعات الهاتفية.

ات سحيث يعتبر قطاع العدالة قطاع حساس يمثل الضمان الكامل واألمثل لمصالح األفراد والمؤس العدالة: -
مجلسا   02ومن ثم فهو يمثل عامال  مهما  في زيادة الثقة بين المتعاملين اإلقتصاديين، ويتضمن هذا البرنامج إنشاء 

 مؤسسة عقابية. 50محكمة و 62قضائيا  و

 والغرض منه هو تطوير مصالح األمن الوطني والحماية المدنية. الداخلية: -

 اري وتنظيم السوق التجارية بشكل رئيسي، جاء هذا البرنامج  بغرضإذ أنه قصد تحسين الفضاء التج التجارة: -
 تحقيق جملة من األهداف:

 .إنجاز مخابر مراقبة النوعية 



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

10 
 

 .إقتناء تجهيزات مراقبة النوعية 

 .إنجاز مقرات تفتيش النوعية على الحدود 

 ى وجه الخصوص.تهدف إلى تحديث وعصرنة اإلدارة المالية في قطاع الجمارك والضرائب عل المالية:-

 :1ومن أهم أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو وهي كما يلي

حيث أن ما مرت به الجزائر خالل فترة التسعينات سواء كانت األزمة  تحديث وتوسيع الخدمات العامة: -
عها يالسياسية أو األزمة اإلقتصادية أثر سلبا  على نوع وحجم الخدمات العامة بشكل جعل من تحديثها وتوس

ضرورة ملحة قصد تحسين اإلطار المعيشي من جهة ومن جهة كتكملة لنشاط القطاع الخاص في سبيل ازدهار 
 اإلقتصاد الوطني.

تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيشة األفراد سواء كان وذلك من خالل  تحسين مستوى معيشة األفراد: -
 الجانب الصحي، األمني أو التعليمي.

بنى التحتية في لوذلك راجع للدور الذي يلعبه كال من الموارد البشرية وا الموارد البشرية والبنى التحتية:تطوير  -
طويرها قتصادية في الوقت الحالي، إذ أن تموارد البشرية من أهم الموارد االقتصادي، إذ تعتبر التطوير النشاط اال

عرفي لألفراد التقليدية عن طريق ترقية المستوى التعليمي والمالمتواصل يجنب مشكلة الندرة التي تتميز بها الموارد 
واإلستعانة بالتكنولوجيا كما أن البنى التحتية لها دور هام جدا  في تطوير النشاط اإلنتاجي وبالخصوص في دعم 

 إنتاجية القطاع الخاص من خالل تسهيل عملية المواصالت وانتقال السلع والخدمات وعوامل اإلنتاج.

يعتبر رفع معدالت النمو االقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم  معدالت النمو االقتصادي: رفع -
النمو، والهدف الذي تصب فيه كل األهداف السابقة الذكر، حيث أنه نتيجة لعدد من العوامل والظروف والتي 

 ة.ارد البشرية والبنى التحتيمن بينها تحديث الخدمات العامة، تحسين المستوى المعيشي وتطوير المو 

                                                           
 .956نبيل بوفليح، مرجع سبق ذكره، ص:  1



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

11 
 

-9101اعتمد برنامج دعم النمو االقتصادي *: PCCE 1314-1313برنامج دعم النمو االقتصادي  -1-3

في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية الشاملة، وهو ما يعكس اإلدارة السياسية في مواصلة ديناميكية  9102
 :1اإلعمار الوطني من خالل

استكمال المشاريع الجاري إنجازها ضمن إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو مثل الطرق، والسكك الحديدية،  -
 مليار دوالر أمريكي. 061مليار دينار وهو ما يعادل  9011ــــ بوالسدود بمبلغ إجمالي يقدر 

 مليار دوالر. 053قارب مليار دينار أي ما ي 00.562ــــ بإطالق مشاريع جديدة بمبلغ إجمالي قدر  -

 953مليار دينار أي ما يعادل  90.902ــــ بقتصادي خصص له مبلغ قدر والمالحظ أن برنامج دعم النمو اال    
قتصاد الوطني ضمن إطار شامل يتضمن اإلهتمام ا يعكس حرص الحكومة على تثمين االمليار دوالر وهو م

ق تنوع اإلقتصادي من خالل تعميج يهدف إلى تدعيم النمو بمختلف المتطلبات التنموية للمواطن، فالبرنام
إلى  قتصاد العالمي، ويهدف بشكل أساسيتحضيره لإلندماج بشكل كامل مع االقتصاد الوطني والتنافسية و اال

عن طريق عدد من السياسات المعتمدة من خالل البرنامج  9110استكمال جهود التنمية الشاملة التي بدأت سنة 
 :2ليأهمها ما ي

 ماليين منصب عمل؛ 6الحد من البطالة عبر خلق  -

 دعم التنمية البشرية من خالل تأهيل وتعزيز قدرات األفراد؛ -

 ترقية اقتصاد المعرفة وتحسين المناخ العام لالستثمار؛ -

 تطوير اإلدارة وتفعيل آليات الحكم الراشد؛ -

 الفالحي وترقية السياحة والصناعة التقليدية.تثمين الموارد الطاقوية والمنجمية ودعم القطاع  -

وقد أولى برامج االستثمارات العمومية خالل هذه الفترة أولوية قصوى فيما يتعلق بتعزيز التنمية البشرية من خالل    
من نصف القيمة  بالتركيز على األبعاد الثالث للتنمية البشرية وهي التعليم والصحة، حيث تم تخصيص ما يقار 

                                                           

 *Programme de Consolidation de la Croissance Economique  .برنامج دعم النمو االقتصادي 
 .9101ماي  92بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم اإلثنين  1
–والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ، كلية العلوم اإلقتصادية 01، العدد مجلة الباحث، سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد مسعي،  2

 . 020، ص: 9109ورقلة، 
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ستثمارات العمومية لتعزيز التنمية البشرية، إضافة إلى المجاالت التنموية األساسية األخرى كالبنى الية من االاإلجم
 قتصادية، وذلك من خالل الجدول التالي:ية والخدمة العمومية والتنمية االالتحت

 .1314-1313: التوزيع القطاعي لبرنامج دعم النمو االقتصادي (33-31)الجدول رقم 

 النسبة المئوية حجم اإلعتمادات "مليار دج" القطاع

 %29.5 01.099 التنمية البشرية

 %60.5 3.225 تطوير البنية التحتية

 %5.0 0.333 تحسين الخدمة العمومية

 %0.3 0.533 التنمية اإلقتصادية

 %0.0 631 الحد من البطالة

 %0.3 951 البحث العلمي

 %011 91.209 المجموع

 .9101ماي  92بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم اإلثنين المصدر: 

من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية األساسية  %21يخصص برنامج االستثمارت العمومية ما يقارب    
 :1وتحسين الخدمة العمومية وذلك على الخصوص

مليار دج لقطاع األشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات  6011أكثر من  -
 الموانىء؛

مليار دج مخصصة لقطاع النقل من أجل تحديث ومد  شبكة السكك الحديدية وتحسين  9511أكثر من  -
 النقل الحضري وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات؛

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي: 1314-1331أثر برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي ناجية صالحي،  1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 1314-1331تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 .01، ص: 9106مارس  09-00سطيف، 
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مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات  0511اإلقليم، وما يقارب مليار دج لتهيئة  511ما يقارب  -
 المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل.

وعالوة على حجم النشاطات التي يستفيد بها أدى إلى إنجاز مشاريع كبرى حيث خصص هذا البرنامج أكثر    
 الوطني على الخصوص من خالل:مليار دج لدعم تنمية اإلقتصاد  0511من 

 مليار دج يتم رصدها التنمية الفالحية والريفية؛ 0111أكثر من  -

مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء مناطق صناعية والدعم  051وما يقارب  - 
 غرض؛مليار دج لنفس ال 611العمومي للتأهيل وتسيير القروض البنكية التي قد تصل إلى 

مليار دج من القروض البنكية المسيرة من قبل الدولة من أجل إنجاز  9111ستعبىء التنمية الصناعية أكثر من  -
 محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البيروكيماوية وتحديث المؤسسات العمومية.

مليار دج من البرنامج لموافقة اإلدماج المهني لخرجي  651أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل فيستفيد من    
الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب الشغل إلى الكم 

ذلك سيسمح  قتصادي كليولدها النمو االالهائل من فرص التوظيف التي سيذرها في تنفيذ البرنامج الخماسي و 
 ماليين منصب شغل خالل السنوات الخمسة المقبلة. 6هدف المتمثل في إنشاء بتحقيق ال

مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة من خالل دعم  951مبلغ  9102-9101وعلى صعيد آخر يخصص البرنامج    
 لعمومية.االبحث العلمي وتعميم استعمال وسيلة اإلعالم اآللي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق 

جتماعية ة للدولة تبذل من أجل التنمية االقتصادية واالوعليه فالمالحظ لهذا البرنامج يالمس بأن هناك جهود كبير    
غالفا  ماليا  لم يسبق لبلد سائر في طريق النمو أن خصصه  9102-9101للبالد، فالجزائر خصصت خالل سنوات 

سنوات في  01مليار دوالر والذي من شأنه تطوير الجهود التي شرع فيها منذ  953حتى اآلن والمقدر بحوالي 
 جتماعية.عم هندسة التنمية االقتصادية واالد

لقد باشرت الحكومة الجزائرية خالل الفترة *: PACE 1319-1311برنامج توطيد النمو االقتصادي  -1-4
الرامية بشكل خاص إلى االقتصاد، وتحسين مناخ األعمال، وتعزيز  (اإلصالحات والمبادرات)األخيرة عددا  من 

أنه يجب تعزيز ير غ ،(قتصاد األخضر، والنهوض بالمجاالت الترابية، وحماية البيئة، وتطوير فروع االاألمن الطاقوي
تشجيع  ،اد األخضرقتصباالهذه المبادرات وربطها فيما بينها بشكل أفضل في إطار استراتيجية وطنية للنهوض 
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أنماط مستديمة لإلنتاج واالستهالك مع المساهمة في إيجاد الثروات ومناصب الشغل، ويجب أن ترتكز هذه 
 اإلستراتيجية على مقاربة معتمدة على الرهانات المحلية ويكون بمقدوره اإلستجابة لتحديات اإلستدامة البيئية.

لزيادة دعم مسيرة  9109-9105ة الجزائرية خالل تشجيع الخطة الخماسية الجديدة التي أقرتها الحكوم    
تصاد األخضر قالستثمار في القطاعات الرئيسة لالالتي بدأت منذ العشرية التي سبقت على ا (النمو والتنمية)

ماسي . وخصص لهذا البرنامج الخ(الزراعة والمياه، إعادة تدوير واسترجاع النفايات والصناعة والسياحة)باألخص 
، ويشمل هذا المخطط مجموعة من المجاالت وعلى 1مليار دوالر 951مليار دج؛ أي:  99.011ــــ بر ميزانية تقد

 :2العموم يمكن تلخيصها في

ألف  05، بمبلغ 9102تم اقتراح استكمال المشاريع التي هي في طور اإلنجاز والتي ستكتمل قبل نهاية  -
مليار دينار، يصب مجملها في دعم مشاريع اإلستثمار الخاصة بالسكن التي تم إطالقها مؤخرا  على غرار  011و

 ، باإلضافة إلى تخصيص غالف مالي إلعادة تقييم المخطط«عدل»برنامج الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره 
مليار دينار سنويا  كما تحوي  511قادمة بمعدل مليار دينار سيتم توزيعها خالل الفترة ال 9.511ــــ بالخماسي قدر 

هذه الميزانية تسجيل مشروع التدخل اإلستثنائي للدولة في المنح الموضوعة في حسابات المهمات الخاصة والتي 
مليار سنويا ، تكون في صالح المستجدات التي قد  511مليار دينار، بمعدل  9511ـــــ بحددت لها ميزانية تقدر 

 لبالد والتي لم تدخل في حسابات المخططات التي تم تحديدها مسبقا .تطرأ على ا

من خالل تعزيز اإلنتاج الزراعي وإيجاد مجال جديد لتصدير المنتجات ذات القيمة  تنمية الصناعة الغذائية: -
هكتار من المساحات الغابية، وبغية محاربة مشكلة  009.111المضافة كما سيتم تنفيذ مخطط خاص بتهيئة 
 شجرة فاكهة. 011.111هكتار من األشجار منها  621.111اإلنجراف. خصصت الحكومة برنامجا  لسقي 

ومن أجل أن تضمن الحكومة موقعها في السوق العالمي وأمنها الطاقوي طويل المدى، قررت تكثيف جهودها  -
د كل من من خالل تزويعن حقول نفط وغاز جديدة، وتطوير عمليات اإلنتاج الحالية  (البحث والتنقيب)في 

مصاف جديدة،  13خط أنبوب لنقل النفط والغاز، باإلضافة إلى إطالق برنامج لتحقيق  02ــــ بتمنراست وجانت 
 .9105مليون طن وهذا بحلول  31ـــــ بوهذا بغية زيادة طاقة تخزين الوقود 

                                                           
  .21بدر الدين زبيدي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 1

 *Programme  d’appula Croissance Economique .برنامج توطيد النمو االقتصادي 
 .26-20بدر الدين زبيدي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  2



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

11 
 

 عي، كما أنه سيتم تعزيز قدرة توليدمليون مشترك بالغاز الطبي 19مليون مشترك جديد بالكهرباء و 0.5تزويد  -
 الطاقة الكهربائية بعد إنتهاء األعمال بمصنع تربينات الغاز ومحوالت القوة.

باإلضافة  9100حيث أن أول مركز للتهجين دخل حيز العمل في  إنشاء برنامج واسع للطاقات المتجددة: -
 محطة ضوئية ومحطة لطاقة الرياح ستبدأ اإلنتاج قريبا . 96إلى 

حاولت الحكومة الجزائرية من خالل هذا البرنامج استغالل اإلمكانات الطبيعية المتاحة لدعم التنمية السياحية  -
 منتج سياحي. 05سرير و 51.111من خالل إنشاء 

تصادية من ناحية قتبارها مساهما  في التنمية االبإع: وباعتبار الدور المزدوج الذي تلعبه الصناعات الحرفية -
دورها في تأصيل التراث التاريخي من ناحية أخرى قررت الحكومة ضرورة وضع اللمسات األخيرة على برنامج 

 تصميم الغرف الحرفية، ودعم الحرفيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

التسيير ستثمارات و ن أجل تأمين الحفاظ على االجديد م (تشريعي وتنظيمي وقانوني)كما سيتم إعادة إطار   -
اإلداري الحديث للبنى التحتية من أجل ضمان إستدامة الخدمات والمرافق العمومية بما يتماشى مع المتطلبات 

 المتزايدة.

كلم من الطريق البرية  336من خالل هذا البرنامج استكمال مشاريعها فيما يخص تكملة -ستواصل الحكومة  -
كلم، ومن   9111إنشاء خط جديد يربط بين الجنوب والهضاب العليا من مسافة  -بالهضاب العليا الخاصة

 tramway et métroالمتوقع مضاعفة المزيد من خطوط السكة الحديدية وتهيئة الخطوط الخاصة 

télécabine. 

محطات بحرية جديدة  2أما فيما يخص المجال البحري قررت الحكومة استالم ميناء جنجن والبدء في إنجاز  -
 منها ميناء خاص بالمياه العميقة بالعاصمة، وتعزيز الموانىء بسفن جديدة سواء للبضائع أو السكان.

طائرة جديدة، كما سيتم إطالق العمل في برنامج بناء  03ــــ بوسيتم تعزيز الشركات الوطنية للطيران المدني  -
 مع برنامج إعادة تأهيل المطارات القديمة.المحطات الجديدة بالجزائر العاصمة ووهران، 

ا المعلومات استخدام تكنولوجيإلى تعزيز  -تحتية لإلتصاالتبغية تحديث البنية ال-كما تعتزم الحكومة   -
واإلتصاالت، وتعزيز التكامل بين المجتمع في اقتصاد قائم على المعرفة والخبرة، باإلضافة إلى تراخيص الجيل 
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الذي بالفعل غطى جميع  G4الممنوحة لشركات اإلتصاالت المتنقلة والثابتة، وأيضا  الجيل الرابع  +G3الثالث 
 المراكز اإلدارية من الواليات.

إن هذا النشر للنطاق العريض والنطاق العريض جدا  سيسمح بربط كل المدن، المناطق الصناعية والمؤسسات  -
 حكومة حدائق تكنولوجية بكل من عنابة، وهران وورقلة كما سيشهدببعضها كما ستجسد ال (التعليمية والصحية)

 أمن المعلومات ثورة كبيرة.

كما تتعهد الحكومة لتحسين التوزيع العقالني للبالد من خالل النشر المتوازن من النشاطات اإلنتاجية، وتكثيف   -
ل اإلدارة ، وسوف يتم هذا العمل من خالالنسيج المؤسساتي لصالح المجتمعات األكثر حرمانا  في العمالة والتنمية

 د.قتصادية في العديد من محافظات البالتكتالت االالمتكاملة للمناطق الجبلية والمناطق الحدودية وإنشاء ال

ي مجال مخاطر التلوث كما سيتم تشجيع االستثمار ف سوف يتم تجسيد برنامج خاص يتعلق بحماية البيئة من -
 عالجة إعادة تدوير واسترجاع النفايات.قتصاد األخضر وجمع وماال

مليون في طور اإلنجاز،   9.0مليون سكن منها  9.9التمسك ببرنامج اإلسكان الحالي بجميع صيغه، وأكثر من  -
 ستبدأ بها األشغال قريبا . 311.111، و9103سكن في السنة  611.111كما تم تسليم 

ب العمل، جتماعية وتوفير مناصللشباب، ومكافحة اآلفات االلدولة تطوير إستراتيجية ا)تسعى الحكومة إلى  -
ن مختلف وسيتم تشجيع التنمية المتوازنة ضم ،(والمساواة في الحصول على السكن، والرياضة، والتنقل والترفيه

بير ااألصعدة، وتعزيز البنية التحتية المحلية، وتعزيز الرياضة المدرسية واألكاديمية والنسوية كما سيتم إتخاذ تد
 جديدة لدعم الرأي العام لألندية المحترفة والهواة، ومكافحة المالعب الرياضية والكشف عن المنشطات.

 

 

 

 

 



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

18 
 

المبحث الثاني: دراسة قياسية ألثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت 
 1319-1993الفقر في الجزائر للفترة: 

ل الهامة في م المسائتعتبر دراسة أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر أحد أه      
تصادي الكلي، والتي ما يزال الجدل قائما  حولها. فبعد التحليل النظري ألثر بعض مؤشرات السياسة التحليل االق

هجة في ر واإلصالحات والسياسات االقتصادية الكلية المنتاالقتصادية الكلية على الفقر، وبعد التطرق لواقع الفق
، سنحاول في هذا المبحث القيام بالتحليل القياسي ألثر بعض مؤشرات 9109-0991الجزائر خالل الفترة 

السياسة اإلقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر باإلعتماد على منهجية حديثة في القياس االقتصادي، 
 .(ARDL)ثل في نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع والتي تتم

المطلب األول: أساسيات النمذجة القياسية بواسطة نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 
(ARDL)   

في هذا اإلطار، سيتم عرض أهم المتطلبات النظرية للنمذجة القياسية بواسطة نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء     
 .، وأبرز أهم مزايا هذه المنهجية الحديثة(ARDL)الزمني الموزع 

قبل دراسة أي نموذج قياسي فإنه من الضروري دراسة خصائص السالسل الزمنية  استقرارية السالسل الزمنية: -1
المستعملة في التقدير والتنبؤ، ولدراسة استقرارية السالسل الزمنية تستعمل أغلب الدراسات اختبار  (المتغيرات)

تظهر ، حيث Philip Perronواختبار فيليب بيرون  Dickey Fuller Augmentesديكي فولر الموسع 
هذ االختبارات السالسل الزمنية المستقرة أو غير المستقرة، وذلك من خالل تحديد ما إذا كان هناك جذر الوحدة 

جاه عام زمني، إذ تكون العالقة بين المتغيرات غير المستقرة ليست حقيقية إنما مضللة وهذا ما يسمى باإلنحدار إتو 
 .1الزائف أو المضلل

تعرف السلسة الزمنية بأنها مجموعة من القيم لمؤشر إحصائي معين ل الزمنية: تعريف وخصائص السالس -1-1
و هي أ عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلةمرتبة حسب تسلسل زمني، بحيث كل فترة زمنية يقابلها قيمة 
 مجموعة من المعطيات ممثلة عبر الزمن المرتب ترتيبا  تصاعديا .

                                                           
نماذج توزيع و تحليل العالقة التوازنية طويلة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا علي عبد الزهرة حسن وعبد اللطيف حسن شومان،  1

 .003، ص: 9106، 62، العدد 9، المجلد مجلة اإلدارة واالقتصاد، اإلبطاء
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يمكن التمييز بين نوعين من السالسل الزمنية، سالسل زمنية مستقرة وسالسل زمنية غير مستقرة، وتعتبر     
السلسلة مستقرة إذا كانت ناتجة عن تطور مستقر، أي أنها التحتوي على مركبة اإلتجاه العام وال على المركبة 

، بمعنى أنها تتذبذب حول وسط حسابي 1متوسطهاالفصلية، وهذا معناه أن مستوياتها تتغير مع الزمن دون تغير 
مستقل عن الزمن، أما إذا كانت البيانات في حالة ارتفاع أو هبوط ويعتمد على إتجاه زمني فتكون السلسلة غير 

 :2مستقرة. ونقول عن سلسلة زمنية مستقرة إذا تحققت الشروط اآلتية

(yt)∑ن   ثبات متوسط القيم عبر الزم- = μ؛ 

var(yt)؛عبر الزمن ثبات التباين- = ∑(yt − μ)2 = j2 

وليس   tyو (k-ty)بين القيمتين  kأن يكون التغاير بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا  على الفجوة الزمنية -
 على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عند التغاير.

cov(yt − δt−k) = ∑(yt − μ)(δt−k − μ) = δk 

جذر الوحدة إلى فحص خصائص السالسل الزمنية، يهدف اختبار  اختبار استقرارية السالسل الزمنية: -1-1
 ومن أهم هذه االختبارات نجد اختبار ديكي فولر الموسع واختبار فليب بيرون.

يعتبر هذا االختبار أكثر تطورا  من :   Dickey Fuller Augmentesاختبار ديكي فولر الموسع -1-1-1
على الفرضية  (ADF)اختبار ديكي فولر البسيط، ألنه يأخذ بعين االعتبار عدم ترابط األخطاء، ويعتمد اختبار 

|𝜑1|البديلة  <  :3(MCO)،ويتم تقدير النماذج التالية باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية 1

∆XT = pxt−1 − ∑ φj∆xt−j+1 + εt

p

j=2
… . . (1) 

∆XT = pxt−1 − ∑ φj∆xt−j+1 + c + εt

p

j=2
… . . (2) 

∆XT = pxt−1 − ∑ φj∆xt−j+1 + c + bt + εt

p

j=2
… . . (3) 

p حيث  = φ − 1(p درجة التأخير)     .εt :. تشويش أبيض 

                                                           
 .006، ص: 0999، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل لنظرية القياس االقتصادي: الجزء الثانيصالح تومي، 1
جامعة  ،00، العدد مجلة الكويت للعلوم االقتصادية واإلدارية، (1311-1993)أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف األجنبي في العراق للمدة خليل كامل عيدان،  2

 .99، 90، ص ص: 9105واسط،  
3 Dickey W.Fuller, likelihood ration statistics for autoregressive series with a unit root, Econometrica, 1981, P P: 1057, 1072. 
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 ويتم اختبار الفرضيات التالية:

H0: φ1 − 1 = 0 

H0: φ1 − 1 < 0 

من قبل ديكي فولر، واستخرج جدوال  للقيم الحرجة بحيث يتم مقارنتها مع  (φ1)وقد تم حساب القيمة المقدرة 
Z  المحسوبة 

Zcalفإذا كانت  ≥ Ztab فهذا يعني عدم وجود جذر الوحدة وبالتالي نرفص الفرضية ،(H0)  والسلسة تكون
Zcalمستقرة. أما إذا كانت  < Ztab فهذا يعني وجود جذر الوحدة، أي السلسلة غير مستقرة ،(p)  عن طريق

معياري. في حالة ما إذا تم قبول فرض العدم ومنه اكتشاف أن السلسلة غير مستقرة، سيتطلب األمر اإلتجاه إلى 
الفروق أو التغايرات األولى لها، ومنه تعود إلى قاعدة التقرير السابقة من جديد، فإذا تم رفض الفرض العدمي، 

، وإال فسوف يتم اإلتجاه إلى فروق الفروق، أي الفرق من I(0)نقول أن السلسلة متكاملة من الدرجة األولى 
الدرجة الثانية، وإذا تم رفض الفرض العدمي عندئذ نقول أن السلسلة الزمنية مستقرة من الدرجة الثانية واألخيرة 

 .1غالبا  

يأخذ هذا االختبار باالعتبار التباين الشرطي لألخطاء، فهو  :Philip Perronاختبار فيليب بيرون  -1-1-1
على نفس  PP (0955)2يسمح بإلغاء التغيرات الناتجة عن المميزات الخاصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد 

 :3ويمر هذا االختبار بأربعة مراحل وهي ADFالتوزيعات المحددة الختبار 

للنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي فولر مع حساب  (MCO)تقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية -
 اإلحصائيات المرافقة؛

 تقدير التباين قصير المدى؛-

ج المستخرج من خالل التباينات المشتركة لبواقي النماذ  (المسمى التباين طويل المدى)تقدير العامل المصحح -
 السابقة.

                                                           
، ص: (9102مذكرة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، )، فعالية قيادة السياسة االقتصادية الدورية المغلقة: مقاربة قياسية لحالة الجزائر"مختار بن عابد، " 1

219. 
2 Philip P and Perron P, Testing a unit root in Time series Regression, Biometrica, 75(2), 1988, P P: 335, 346. 

، 600، ص ص: (9103/9100مذكرة دكتوراه غير منشورة، جامعة جيالني اليابس، سيدي بلعباس، )، أثر السياسة النقدية والمالية على النمو االقتصادي"حسيبة مداني، " 3
 (بتصرف).605
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ويتم تقديره من خالل  Lمن أجل تقدير هذا التباين في المدى الطويل، يجب تحديد عدد التأخرات و    
 المشاهدات.

منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة  -1
(ARDL) :  تعتبر منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة
(ARDL)  منهجية حديثة قام بتطويرها كلPesaran (0990) ،Shinand and Sun (0995)  وكل من

Pesaran et Al ،ويتميز هذا االختبار بأنه ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة نفسها .
يمكن تطبيقه بغض النظر عن خصائص السالسل الزمنية،  ARDLأن اختبار الحدود في إطار  Pesaranويرى 

ن اإلثنين، الشرط الوحيد أو خليط م I(0)أو متكاملة من الدرجة األولى  I(1)ما إذا كانت مستقرة عند مستوياتها 
 Pesaran، كما أن طريقة I(9)لتطبيق هذا االختبار هو أن ال تكون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة الثانية 

تتمتع بخصائص أفضل في حالة السالسل الزمنية القصيرة مقارنة بالطرق األخرى المعتادة في اختبار التكامل 
ذات الخطوتين أو اختبار التكامل المشترك لجوهانسن   (Engel-grager 1997)المشترك مثل طريقة 

Johansen cointegration test  1في إطار نموذج متجه اإلنحدار الذاتيVAR التي يتم من خاللها ،
تحديد عالقات التكامل المشترك اعتمادا  على القيم الذاتية لمصفوفة البواقي الناتجة عن إنحدار تغيرات السالسل 

 . 2المقدرة الزمنية

إن اختبارات التكامل المشترك المتعارف عليها، نالحظ اشتراطها أن تكون  :ARDLمميزات منهجية  -1-1
السالسل الزمنية المراد اختبار عالقة التكامل المشترك بينهما متكاملة من نفس الدرجة وفي غير مستوياتها األصلية، 

مثل في ترك يتوهذا يوضح محدودية استخدام هذه االختبارات. لكن هناك اختبار بديل كمنهج للتكامل المش
، والذي يقدم جملة (Pesaran and Shin)لصاحبيه  (ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 

 :3من المنافع مقارنة باالختبارات األخرى، والتي تتجسد في

  من المشاهدات. 51-61يعتبر هذا األسلوب هو نسبيا  أكثر قوة في العينات الصغيرة التي تتضمن بين 
  (1)أي  (1)يستخدم هذا األسلوب بغض النظر عما إذا كان اإلنحدار من الرتبةI  (0)أي  (0)أو الرتبةI 

يكون غير فعال في حالة ما إذا كانت أحد السالسل  (ARDL)أو في حالة الخليط بينهما، "نموذج 
 ".I(9)أي  (9)الزمنية متكاملة من الرتبة 

                                                           
 .963، ص: (9109/9106، -الجزائر–مذكرة دكتوراه غير منشورة في اقتصاد التنمية، جامعة تلمسان )، التشغيل في الجزائر"إشكالية دحماني، " محمد أدريوش 1

2 Soren Johansen and Katrina Juslius, Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applictions to the demand 

for money, Oxford bulletin of economics and statistics, volume 52, Issue 2, 1990, P: 169. 
 .952محمد أدريوش دحماني، مرجع سبق ذكره، ص:  3



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

11 
 

  يطبق نموذج(ARDL)  إطار نمذجة من العام إلى الخاص من خالل إتخاذ عدد كافي من فترات
من اإلنحدارات بغرض الحصول  k(p+1)اإلبطاء للحصول على عملية توليد البيانات. وهو يقدر عدد 

هو عدد  kهي أقصى إبطاء يمكن أن تستخدم و pعلى طول فترة اإلبطاء المثلى لكل متغير، حيث 
 Akaike Infoالمتغيرات الداخلة في المعادلة، ويتم اختيار النموذج على معايير احصائية مختلفة مثل: 

Criterion (AIC)  أوSchwarz Info Criterion (SIC)  أوHannan-Quinn (HQC). 
 خلي، في اعالوة على ذلك، تعاني النماذج التقليدية الختبارات التكامل المشترك من مشكلة النمو الد

التمييز بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة والقضاء على  (ARDL)حين تستطيع طريقة نموذج 
 (ARDL)المشاكل التي قد تطرأ بسبب وجود اإلرتباط الذاتي والنمو الداخلي، كما يستطيع نموذج 

ءة. متحيز وذي كفا تقدير العالقة قصيرة األجل وطويلة األجل في آن واحد، كما يقدم تقديرا  غير
 هو أن يستند على إطار المعادلة الواحدة. (ARDL)واالستعمال األكثر مالئمة لنموذج 

: في نماذج السالسل الزمنية، قد (ARDL)مدخل إلى نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع  -1-1
 توجد فترة زمنية طويلة نسبيا  في متغيرات صنع القرار اإلقتصادي والتأثير النهائي في متغير السياسة، وبصيغة أخرى

تتوزع على نطاق واسع  Xبسبب التغيرات في المتغير التوضيحي  Y (اإلستجابة)إن التعديل في المتغير التابع 
اطئة ت المدة الفاصلة بين اإلستجابة والتأثير كافية طويلة نسبيا  فإن المتغيرات التوضيحية المتبعبر الزمن فإذا كان

يجب تضمينها في النموذج.هذا، وتكون إحدى طرائق بناء نماذج اإلستجابة الديناميكية بتضمين المتغيرات 
في  Distributed Models Lagكمتغيرات توضيحية أي يكون استخدام نماذج اإلبطاء   (X)ـــ لالمتباطئة 

ذلك، حيث إن األساس في نماذج اإلبطاء يكون بتضمين سلسلة من متغيرات اإلبطاء التوضيحية لضمان عملية 
 التعديل وفق النموذج البسيط التالي:

Yt = a0xt + a1xt−1 + a2xt−2 + ⋯ + apxt−p + μt 

يعتمدعلى  tYويمكن أن يعبر السلوك الديناميكي من خالل االعتماد على القيمة السابقة للمتغير الداخلي أي 
 :AR(P) Autoregresstive Modelويتمثل بنموذج اإلنحدار الذاتي  (Y)القيم السابقة 

Yt = β0xt + β1yt−1 + β2yt−2 + ⋯ + βpyt−p + εt 

بمعنى آخر أن الطريقة اإلضافية أو البديلة الحتواء المركبة الديناميكية في السلوك االقتصادي تكون من خالل 
تضمين متغيرات داخلية متباطئة إلى جانب المتغيرات الخارجية توضيحية. في حين في دراسات السالسل الزمنية 

حية. الداخلية والخارجية المتباطئة كمتغيرات توضي تكون نماذج اإلنحدار الديناميكية متضمنة كال من المتغيرات
 من المتغيرات التوضيحية بالنموذج التالي: kويمكن التعبير في حالة وجود 



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

11 
 

Yt = β0 + β1yt−1 + β2yt−2 + ⋯ + βpyt−p + a0xt + a1xt−1 + a2xt−2 + ⋯

+ apxt−p + εt 

 Autoregressive-Distrbuted"وتعبر هذه المعادلة عن الشكل األساسي لنموذج اإلنحدار الذاتي الموزع 

Lag "(ARDL) ،حيث ،εt والنموذج هو نموذج انحدار ذاتي ، -التشويش األبيض-: حد الخطأ العشوائي ،
بواسطة القيم المبطأة للمتغير نفسه، كما أن  لديه مكونات إبطاء موزع،  (جزئيا  )هو مفسر  tYبمعنى أن المتغير 

نفسها من هيكل نموذج  tXوأحيانا يتم استبعاد القيمة  Xوذلك في شكل إبطاءات متتالية للمتغير التفسيري 
: t، ( tXعدد فترات اإلبطاء للمتغير ) Y: رتبة المتغير التابع p : يمثل الحد الثابت،β0اإلبطاء الموزع، كما أن 

. وهذا النوع من النماذج ARDL(p,q)ـــــ ب. ويمكن التعبير عن المعادلة اختصارا  (اإلتجاه الزمني)متغير الزمن 
 .Unrestricted Error Correction (UECM)مستند إلى تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير مقيد 

من  kوعدد Yمكون من متغير تابع  k…,q 2,q1p,q(ARDL(وبصورة أشمل تكون الصيغة العامة لنموذج      
 على الشكل التالي: k,…,x2,x1xالمتغيرات التفسيرية 

∆Yt = c + ∑ β1

p

i=1
∆Yt−1 + ∑ β2∆X1t−1

p1

i=0
+ ∑ β3

p2

i=0
∆X1t−1

+ ⋯

+ ∑ βk

pk

i=0
∆Xkt−1

+ a1Yt−1 + a2X1t−1
+ a3X2t−1

+ ⋯ + akXkt−1

+ εt 

 حيث أن:

c   الفروق من الدرجة األولى   ∆: الحد الثابت :k    عدد المتغيرات :p فترة إبطاء المتغير التابع :Y    

k…,q ,2, q1:q فترات إبطاء المتغيرات التفسيرية  k… X ,2, X1X .على التوالي 

βk…, , β2, β1 : معامالت العالقة قصيرة األجل،وαk…, , α2, α1 :        معامالت العالقة طويلة األجلεt :
 حد الخطأ العشوائي.

 من خالل فرضيتين: ARDLويتم اختبار عالقة التكامل المشترك وفق نموذج 

-H0 ل في:بين المتغيرات، والتي تتمث (عالقة توازنية طويلة األجل): فرضية العدم، عدم وجود تكامل مشترك 

α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = α6 = 0 

-H1 مثل في:بين المتغيرات، والتي تت (عالقة توازنية طويلة األجل): الفرضية البديلة، وجود تكامل مشترك 

α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ α6 ≠ 0 
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 ، وهي:1البد من المرور على خطوات ARDLوقبل النمذجة القياسية بواسطة نموذج 

 باستخدام جذر الوحدة.التأكد من أن من المتغيرات ليست متكامل من الرتبة الثانية، وذلك  -

 صياغة نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد. -

 تحديد فترة التباطؤ المناسب للنموذج. -

 أن أخطاء النموذج مستقلة ذاتيا. التأكد من -

 التأكد من أن النموذج مستقر ديناميكيا . -

 األجل بين المتغيرات." لرؤية ما إذا كان هناك دليل على عالقة طويلة Bounds Testتنفيذ الحدود " -

إذا كانت النتيجة إيجابية في الخطوة أعاله، يتم تقدير العالقة في األجل القصير والطويل، فضال عن فصل  -
 نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد 

 استعمال نتائج النموذج المقدر في الخطوة أعاله لقياس حركية تأثيرات العالقة قصيرة األجل، والعالقة التوازنية -
 الطويلة األجل بين المتغيرات.

 :2يتم اعتماد أربعة إجراءات، حيث ARDLولتطبيق اختبار التكامل المشترك باستخدام نموذج     

، وذلك UECMيتمثل اإلجراء األول في اختيار فترة اإلبطاء المثلى للفروق األولى لقيم المتغيرات في نموذج  -0
، ويتم Vector Unresyricted Model Autoregressiveباستخدام نموذج متجه انحدار ذاتي غير مقيد 

، Hannan and Quinn (HQ,1978)ذلك باستخدام أربعة معايير مختلفة لتحديد هذه الفترة وهي معيار 
 Final، معيار خطأ التوقع النهائي Schwars (SC,1979) ، معيارAkaike (AIC,1973)معيار 

Predition Error (FPE)  المقترح من قبلAkaike (1969). 

، ولتحديد كل (OLS)بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  UECMيتمثل اإلجراء الثاني في تقدير  -9
 General to Specificخاص نموذج من هذه النماذج يتم إتباع إجراء اختبار النموذج الذي ينتقل من العام إلى ال

الخاصة به أقل من الواحد  tوالذي يتمثل في إلغاء متغير الفروق األولى ألي متغير تكون القيم المطلقة إلحصائية 
 الصحيح، وذلك بشكل متتالي.

                                                           
 .091(، ص: 9105، )رسالة ماجستير،سنة ("1311-1911قياس وتحليل محددات الطلب علة النقود في االقتصاد العراقي للمدة )مالك عالم عفات عودة الدليمي، " 1
، الملتقى العالمي الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في العالقة بين رأس المال البشري والصادرات والنمو االقتصادي في تايوانمجدي الشورجي،  2

 .09-05، ص: 9110نوفمبر  95-90تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، الجزائر، 
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يتمثل اإلجراء الثالث في اختبار المعنوية المشتركة لمعامالت مستويات المتغيرات المبطأة لفترة واحدة بواسطة  -6
 .(Fإحصائية اختبار ) Waldاختبار 

المحسوبة لمعامالت المتغيرات المستقلة المبطأة لفترة  Fأما اإلجراء الرابع،فيتمثل في مقارنة قيمة إحصائية  -2
، ونظرا  ألن اختبار Pesaran et al( 9110المناظرة المحسوبة في ) (الجدولية)الحرجة  Fواحدة بقيمة إحصائية 

F  له توزيع غير معياري، فإن هناك قيمتين حرجتين إلحصائية هذا االختبار: قيمة الحد األدنى وتفترض أن كل
.قيمة الحد I(1المتغيرات ساكنة في قيمها األصلية )أو في مستواها(، بمعنى أنها متكاملة من الرتبة صفر أي )

حيح ها، بمعنى أنها متكاملة من الرتبة واحد صاألعلى وتفترض أن كل المتغيرات ساكنة في الفروق األولى لقيم
(0)I:حيث ، 

  إذا كانت إحصائيةF  المحسوبة أكبر من قيمة الحد األعلى، سيتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود
تكامل مشترك بين المتغيرات بغض النظر عن رتب التكامل المشترك للمتغيرات، ويعني ذلك وجود عالقة 

 متغيرات.تكامل مشترك بين ال
  إذا كانت قيمة إحصائيةF  المحسوبة أقل من قيمة الحد األدنى، فال يمكن رفض فرضية العدم القائلة

بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات، ويعني ذلك عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين 
 المتغيرات.

  أما إذا كانت قيمةF  تقع بين قيم الحدين األعلى واألدنى، ستكون النتائج غير محددة، وال يمكن إتخاذ
 قرار لتحديد عما إذا كان هناك تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمه.

  (0)، أي (0)إذا كانت كل المتغيرات متكاملة من الرتبةI  فإن القرار الذي يتم إتخاذه لتحديد عما إذا ،
المحسوبة  Fكان هناك تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمه سوف يتم على أساس مقارنة قيم إحصائية 

، فإن I(1)، أي (1)بالقيمة الحرجة للحد األعلى، وبالمثل، إذا كانت كل المتغيرات متكاملة من الرتبة 
 المحسوبة بالقيمة الحرجة للحد األدنى. Fهذا القرار يتم إتخاذه على أساس مقارنة إحصائية 

المطلب الثاني: تقدير أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 
 .ARDLباستخدام نموذج  (1993-1319)

يتأثر معدل الفقر عموما  بالعديد من المؤشرات والعوامل الداخلية والخارجية، وفي دراستنا القياسية ألثر بعض     
مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر، اخترنا هذا الموضوع ليكون مجاال للبحث 

خاصة مع التحديات التي عرفتها الجزائر، إضافة إلى  من خالل الرغبة في دراسة الموضوع ومحاولة اإللمام به
إسقاط المكتسبات التي تحصلنا عليها خالل المشوار الدراسي الجامعي. ولكون أن طبيعة االقتصاد الجزائري 
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تفرض على كل باحث دراسة مثل هذه المواضيع والعالقة المباشرة بتخصصنا االقتصاد الكمي، حيث تم االعتماد 
مشاهدة لكل متغيرة محسوبة، كما تحصلنا على المعلومات من مصادر مختلفة   61نوية بعدد على بيانات س

كبنك الجزائر*، الديوان الوطني لإلحصائيات**، وزارة المالية***، تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(PUND) الدولي******.****، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي*****، باإلضافة إلى البنك 

صاء أثر بناءا على هدف الدراسة والمتمثل في استق التعريف بمتغيرات ونموذج الدراسة ودراسة االستقرارية: -1
بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر، تم االعتماد على مؤشرات السياسة 

 لمالية الممثلة في مؤشر السياسة المالية ،معدل النمو االقتصاديالنقدية الممثلة في التضخم، ومؤشرات السياسة ا
ومعدل البطالة ومؤشرات السياسة الخارجية الممثلة في مؤشر التوازن الخارجي في النموذج بغرض اإللمام بمختلف 

ذه الدراسة همؤشرات السياسة االقتصادية الكلية ومعرفة أيهم يمارس أكثر تأثيرا  على معدالت الفقر.وسنستعين في 
 في معالجة المتغيرات واختبارها وكذا تقدير النموذج. (Eviews10)ببرنامج القياس االقتصادي والسالسل الزمنية 

من أجل الوصول إلى هدف الدراسة تم االعتماد على مجموعة من المتغيرات المستقلة  متغيرات الدراسة: -1-1
ومتغير تابع، والتي تمكننا من بناء نموذج تفسيري ألثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت 

 الفقر في الجزائر.

 يتمثل في  المتغير التابع: -1-1-1

 . (pov) ويرمز له بالرمز معدل الفقر: -

 : تضم كل منالمتغيرات المستقلة -1-1-1

يمثل عجز أو فائض الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ويرمز لها بالرمز مؤشر السياسة المالية:  -
(mpf). 

 .(inf)من خالل معدله يعكس أثر التغير في المستوى العام لألسعار ويرمز له بالرمز مؤشر السياسة النقدية :  -

يمثل زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أي معدل النمو السنوي للناتج معدل النمو االقتصادي:  -
 .(gro)المحلي اإلجمالي ويرمز له بالرمز 

 .(cho)تمثل المعدل السنوي للبطالة في الجزائر ويرمز لها بالرمز معدل البطالة:  -
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 موازين المدفوعات إلى الناتج الوطني اإلجمالي ويرمز له بالرمز عجز أو فائض فيمؤشر التوازن الخارجي:  -
(exo). 

 يمكن صياغة النموذج في صيغته الرياضية على الشكل التالي:نموذج الدراسة:  -1-1

pov = f(mpf, 𝑖𝑛𝑓, gro, cho, exo) 

ذر يهدف اختبار جلمتغيرات الدراسة:  (اختبار جذر الوحدة)دراسة استقرارية السالسل الزمنية  -1-3    
الوحدة إلى فحص خصائص السالسل الزمنية لجميع المتغيرات الداخلة في النموذج، وبغرض التأكد من استقرار 
بيانات السالسل الزمنية، حيث أنه إذا كانت هذه السالسل غير مستقرة أو مستقرة عند الفروقات من الرتبة الثانية، 

 .(ARDL)عندها يصبح من غير الممكن تقدير نموذج 

وبما أن معظم السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية تتصف بخاصية عدم االستقرار، تم اختبار صفة سكون      
، بحيث (PP)وفيليب بيرون  (ADF)السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار ديكي فولر المطور 

تكون الفرضية الصفرية في كال االختبارين هي احتواء السلسلة الزمنية على جذر الوحدة، أي أنه غير مستقر، ويتم 
الحكم على هذه الفرضية بالقبول أو الرفض بمقارنتها بالقيم الحرجة الموافقة لها أو بمالحظة القيمة اإلحتمالية. 

أو فيليب  (ADF)قيمة المحسوبة إلحصائية ديكي فولر المطور فهذا يعني أن ال (1.15)فإذا كانت أقل من 
أكبر من القيمة الجدولية لها، مما يعني رفض الفرضية الصفرية بوجود جذر الوحدة، وتكون النتيجة  (PP)بيرون 

 .1هي استقرار السلسلة الزمنية للمتغير محل الدراسة

 povسنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية لمعدل الفقر  :povدراسة استقرارية السلسلة  -1-3-1
  في األشكال التالية: Dpovو povللسلسلة  ودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
édition, Dunod, Paris, 2015, P: 245.éme , 9: cours et exercices corrigés Économétries Bourbonnais, Régi 1 
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 .1319-1993 :خالل الفترة pov(: منحنى التغيرات لمعدل الفقر في الجزائر 31-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:

حيث   9106إلى  0993من خالل الرسم البياني لمعدل الفقر في الجزائر نالحظ أنها تتناقص عامة من الفترة 
، %3.0بقيمة قدرها  9102ثم ارتفعت نسبيا سنة  %5.16وانخفضت إلى نسبة  %90.5كانت تبلغ قيمته 

. وإحصائيا يفسر هذا اإلضطراب الكبير في قيم السلسة بعدم 9109سنة  %9.0وواصلت االرتفاع لتبلغ نسبة 
 ثبات التباين مما يوحي بعدم استقرارية هذه السلسلة، وهذا ما سنتأكد منه باستعمال االختبارت اإلحصائية. 

 Dpov و povللسلسلة  ةالجزئيو  البسيطةلذاتي (: منحنيات دوال اإلرتباط ا31.31شكل رقم )ال

 

0

5

10

15

20

25

30

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

معدل الفقر



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

19 
 

 
 Eviews 10 من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر:

 نالحظ من خالل الشكل أعاله:

 povدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة الجزء العلوي:

أغلبها معنوية ال تختلف عن الصفر )تقع  h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط المحسوبة من أجل الفجوات   
خارج مجال الثقة(، ويظهر عدم استقرارية السلسلة مع االنخفاض السريع لقيم دالة اإلرتباط الذاتي مع تزايد قيم 

 التأخيرات.

 dpovدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة  الجزء السفلي:

كلها غير معنوية )تقع داخل مجال   h=09حسوبة من أجل الفجوات نالحظ أن معامالت اإلرتباط الذاتي الم   
 واإلقرار باستقرارية السلسلة الزمنية. %5الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

إذن سنرفض الفرض البديل ويمكن  %5أي أكبر من  1.295يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار فيليب  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة مستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)بيرون 

وبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية تحديد درجة التأخير  
(L)  والتي تقابل أقل قيمة للمعيار(SCH) والتي توافق .(L=2)  بالنسبة للسلسلة(pov) والجدول التالي ،

 يوضح ذلك.
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 ((SCHـــ ل( باالعتماد على أقل قيمة pov(: تحديد درجة التأخير للسلسلة )34-31الجدول رقم )

L 0 1 2 3 4 

SCH 5.060 6.315 3.599* 6.303 6.395 

 .(19أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)اختبار فيليب بيرون  أو (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور 
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 povــــ ل PPو  ADF(: نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام 31-31جدول رقم )

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.5887527 -1.011623 (ADFالمطور ) فولر ديكي

(0.9255) 
-3.889420 

(0.0268) 

Intercept -2.976263 -1.666953 

(0.4360) 

-3.593429 

(0.0128) 

None -1.953858 -2.121618 

(0.0348) 
-3.249576 

(0.0022) 

 Trend-Intercept -3.574244 -1.125484 (PP)فيليب بيرون 

(0.907) 

 

-4.144419 

(0.0150) 

Intercept -2.967767 -1.346137 

(0.5942) 
-3.958506 

(0.0052) 

None -1.952910 -1.951676 

(0.0501) 
-3.721368 

(0.0006) 

 .(12والملحق  16أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة   
αعند مستوى المعنوية  tabtبالمجدولة  المحسوبة  = أن  5%

، لكن عند I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أقل من القيمة المجدولة عند المستوى 
الحظنا أن القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة  I(0)القيام بالفرق األول 

 مستقرة.  Dpovغير مستقرة لكن السلسلة  povوبالتالي فإن السلسلة 

 . I(1)متكاملة من الدرجة األولى  povومنه يمكن القول أن سلسلة 

لمؤشر السياسة  سنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية :mpfدراسة استقرارية السلسلة  -1-3-1
 األشكال التالية: في Dmpfو mpfودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية للسلسلة  mpf المالية
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 .1319-1993 :خالل الفترة mpf(: منحنى التغيرات لمؤشر السياسة المالية في الجزائر 33-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:

قيمة بلغ  9119إلى  9110نالحظ أنه من الفترة  في الجزائر الماليةمن خالل الرسم البياني لمؤشر السياسة 
ومن الفترة  %2.2ــــ بدر ق 9101إلى  9115ومن الفترة  %-2.5ــــ بقدر  9115إلى  9119ومن الفترة  9.3%

أما عن استقرار  .0.8-%بلغت  9109إلى غاية  9103ومن  2.8-%قدرت بقيمة  9103إلى غاية  9101
 السلسلة الزمنية فاختبارات االستقرارية ستكشف لنا ذلك.

  mpfللسلسلة  ةلجزئيالبسيطة وااإلرتباط الذاتي  الةدى (: منحن34-31شكل رقم )ال

 
 Eviews 10 من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر:

 نالحظ من خالل الشكل أعاله:
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كلها ذات معنوية إحصائية معدومة   h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط الذاتي المحسوبة من أجل الفجوات    
واإلقرار باستقرارية السلسلة  %5)تقع داخل مجال الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

 الزمنية.

إذن سنرفض الفرض البديل ويمكن  %5أي أكبر من  1.961يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار فيليب  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة مستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)بيرون 

وبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية تحديد درجة التأخير  
(L)  والتي تقابل أقل قيمة للمعيار(SCH) والتي توافق .(L=1)  بالنسبة للسلسلة(mpf) والجدول التالي ،

 يوضح ذلك.

 ((SCHـــ لباالعتماد على أقل قيمة  (mpf): تحديد درجة التأخير للسلسلة (32-31)الجدول رقم 

L 0 1 2 3 4 

SCH 4.931310 4.563631* 4.592675 4.712688 4.859569 

 .(05الملحق أنظر ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)واختبار فيليب بيرون  (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور 
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 mpfــــ ل PPو ADF(:نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام 33-31جدول رقم )

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.580623527 -3.297751 (ADFديكي فولر المطور )

(0.0873) 

-8.286262 

(0.0000) 

Intercept -2.971853 -3.261173 

(0.0268) 
-8.410871 

(0.0000) 

None -1.953381 -3.343860 

(0.0016) 
-8.551394 

(0.0000) 

 Trend-Intercept -3.574244 -4.329667 (PPفيليب بيرون )

(0.0096) 

 

-8.286262 

(0.0000) 

Intercept -2.967767 -4.392207 

(0.0017) 
-8.410871 

(0.0000) 

None -1.952910 -4.476665 

(0.0001) 
-8.551394 

(0.0000) 

 .(07والملحق  06أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:
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t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة    
αعند مستوى المعنوية  tabtالمحسوبة بالمجدولة   = أن  5%

، وبالتالي فإن I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة عند المستوى 
 . I(1)مستقرة أي متكاملة من الدرجة صفر  mpf السلسلة

سنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية لمؤشر السياسة النقدية  :infدراسة استقرارية السلسلة  -1-3-3
inf للسلسلة  ودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئيةinf وDinf :في األشكال التالية 

 .1319-1993 :خالل الفترة inf(: منحنى التغيرات لمؤشر السياسة النقدية في الجزائر 31-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:

إلى غاية  0991من خالل الشكل يتضح أن معدل التضخم عرف عدة مراحل فقد شهدت الفترة ما بين     
ويرجع ذلك إلى  %99.5معدل  0995، سنة %60.0ــــ ب 0999ارتفاعا ملحوظا إذ بلغ المعدل سنة  0995

تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي، التحرير الشبه كلي لألسعار، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري وإلغاء  
كل أشكال الدعم على السلع، وفي نهاية التسعينات نالحظ تراجع وانخفاض متواصل لمعدالت التضخم حيث 

ثم بدأ في التذبذب من سنة إلى  %1.6بمعدل  9111وسجل أدنى مستوى له سنة  %5إلى  0995يصل سنة 
أخرى بين ارتفاع وانخفاض لكنه أقل بكثير من السنوات السابقة وهذا راجع لعدة أسباب منها: استقرار قيمة 
الدينار، ارتفاع أسعار البترول، انطالق برنامج دعم النمو االقتصادي، كما يعود هذا االرتفاع إلى ثالثة عناصر 

رتفاع األجور من دون أن تقابلها زيادة في اإلنتاجية، ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية، ارتفاع معدل أساسية هي: ا
  عن استقرار السلسلة الزمنية فاختبارت االستقرارية ستكشف لنا ذلك. أمانمو فائض السيولة المصرفية. 
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 Dinf و infللسلسلة  ةالجزئيو  البسيطة (: منحنيات دوال اإلرتباط الذاتي 32-31شكل رقم )ال

 
 Eviews 10 من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر:

 نالحظ من خالل الشكل أعاله:

 infدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة الجزء العلوي:

أغلبها معنوية تختلف عن الصفر )تقع  h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط المحسوبة من أجل الفجوات      
خارج مجال الثقة(، ويظهر عدم استقرارية السلسلة مع االنخفاض السريع لقيم دالة اإلرتباط الذاتي مع تزايد قيم 

 التأخيرات.

 Dinfدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة  الجزء السفلي:
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كلها ذات معنوية إحصائية معدومة   h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط الذاتي المحسوبة من أجل الفجوات     
واإلقرار باستقرارية السلسلة  %5)تقع داخل مجال الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

 الزمنية.

إذن سنرفض الفرض البديل ويمكن  %5أي أكبر من  1.519يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار فيليب  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة مستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)بيرون 

وبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية تحديد درجة  
، والجدول (inf)بالنسبة للسلسلة  (L=0). والتي توافق (SCH)والتي تقابل أقل قيمة للمعيار  (L)التأخير 

 التالي يوضح ذلك.
 ((SCHـــ ل( باالعتماد على أقل قيمة inf(: تحديد درجة التأخير للسلسلة )31-31الجدول رقم )

L 0 1 2 3 4 

SCH 4.282117* 4.380880 4.520192 4.637022 4.660044 

 .(08أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)واختبار فيليب بيرون  (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور     
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 inf ــــل PPو ADF:نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام (39-31)الجدول رقم 

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.574244 -1.845353 (ADFديكي فولر المطور )

(0.6563) 
-5.473543 

(0.0007) 

Intercept -2.967767 -1.489918 

(0.5244) 
-5.493872 

(0.0001) 

None -1.952910 -1.503870 

(0.1219) 
-5.441955 

(0.0000) 

 Trend-Intercept -3.574244 -1.845353 (PPفيليب بيرون )

(0.6563) 

 

-5.473543 

(0.0007) 

Intercept -2.967767 -1.489918 

(0.5244) 
-5.493872 

(0.0001) 

None -1.952910 -1.503870 

(0.1219) 
-5.441955 

(0.0000) 

 .(10والملحق  09أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:
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t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة    
αعند مستوى المعنوية  tabtالمحسوبة بالمجدولة   = أن  5%

، لكن عند I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أقل من القيمة المجدولة عند المستوى 
الحظنا أن القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة  I(0)القيام بالفرق األول 

 مستقرة.  Dinfغير مستقرة لكن السلسلة  infوبالتالي فإن السلسلة 

 . I(1)متكاملة من الدرجة األولى  infومنه يمكن القول أن سلسلة 

سنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية لمعدل النمو االقتصادي  :groدراسة استقرارية السلسلة  -1-3-4
gro للسلسلة  ودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئيةgro وDgro :في األشكال التالية 

 .1319-1993 :خالل الفترة gro(: منحنى التغيرات لمعدل النمو االقتصادي في الجزائر 33-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:

 9116-9110من خالل الرسم البياني لمعدل النمو االقتصادي في الجزائر نالحظ أنه  في الفترة الممتدة     
 سنة %3.5وانخفض من قيمة مقدارها   2003في سنة %3.5إلى  9110سنة  %0.9ارتفع من قيمة مقدراها 

بعد ذلك  9102سنة  %2.5إلى  9106سنة  %9.0ثم ارتفع من قيمة مقدارها  9106سنة  %2.7 9116
، ويتبين لنا نوعا ما من خالل الرسم البياني للسلسلة الزمنية لتطور معدل 9109سنة  في %1.5مة انخفض بقي

أن السلسلة التحوي على إتجاه عام  وهذا ما سوف نحاول  9109-9110النمو اإلقتصادي  خالل الفترة 
 ختبارات اإلحصائية.الكشف عنه الحقا باستعمال اال
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  groللسلسلة ة الجزئيالبسيطة و اإلرتباط الذاتي  ةلادى (: منحن31-31شكل رقم )ال

 
 

 Eviews 10 من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر:

 أعاله:نالحظ من خالل الشكل 

أغلبها ذات معنوية إحصائية معدومة )تقع  h=09أن معامالت اإلرتباط الذاتي المحسوبة من أجل الفجوات    
 واإلقرار باستقرارية السلسلة الزمنية. %5داخل مجال الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

إذن سنرفض الفرض العدم ويمكن  %5أي أصغر من  1.190يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة غير مستقرة  ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)فيليب بيرون 

ديد درجة حوبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية ت 
، والجدول (inf)بالنسبة للسلسلة  (L=1). والتي توافق (SCH)والتي تقابل أقل قيمة للمعيار  (L)التأخير 

 التالي يوضح ذلك.
 ((SCHـــ لباالعتماد على أقل قيمة  (gro): تحديد درجة التأخير للسلسلة (13-31)الجدول رقم 

L 0 1 2 3 4 

SCH 3.771325 3.508817* 3.649663 3.788051 3.918558 

 .(11أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

88 
 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)واختبار فيليب بيرون  (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور     
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 groــــ ل PPو ADF:نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام (11-31)جدول رقم 

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.580623 -2.346596 (ADFديكي فولر المطور )

(0.3973) 
-7.042680 

(0.0000) 

Intercept -2.971853 -2.769699 

(0.0755) 
-6.829765 

(0.0000) 

None -1.953381 -1.085488 

(0.2446) 
-6.956284 

(0.0000) 

 Trend-Intercept -3.574244 -3.006689 (PPفيليب بيرون )

(0.1475) 

 

-7.042680 

(0.0000) 

Intercept -2.967767 -3.398370 

(0.0193) 
-3.398370 

(0.0193) 

None -1.952910 -1.436860 

(0.1376) 
-6.956284 

(0.0000) 

 .(13والملحق  12أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة    
αعند مستوى المعنوية  tabtالمحسوبة بالمجدولة   = أن  5%

، وبالتالي فإن I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة عند المستوى 
 . I(0)متكاملة من الدرجة صفر  groمستقرة عند المستوى. ومنه يمكن القول أن سلسلة  groالسلسلة 

 choسنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية لمعدل البطالة  :choدراسة استقرارية السلسلة  -1-3-1
 في األشكال التالية: Dchoو choللسلسلة  ودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية

 .1319-1993 :خالل الفترة cho(: منحنى التغيرات لمعدل البطالة في الجزائر 39-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:
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من خالل هذا الشكل يمكن مالحظة أن معدل البطالة في الجزائر في إنخفاض ملحوظ من نسبة      
البطالة نخفاض المستمر لمعدالت هذا اال ويمكن تفسير ،9109سنة  %1.0إلى نسبة  9110سنة 90.6%

سياسي مع تحسين ستقرار القتصادية للبالد التي ساعدت على االفي هذه الفترة إلى تحسين الوضعية األمنية واال
 أما عن استقرار السلسلة الزمنية فاختبارات االستقرارية ستكشف لنا ذلك..قتصاديةالمؤشرات اال

 Dchoو  choللسلسلة  ةلجزئيالبسيطة وااإلرتباط الذاتي  الةدى (: منحن13-31شكل رقم )ال

 

 

 Eviews 10 من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر:

 نالحظ من خالل الشكل أعاله:    

 choدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة الجزء العلوي:
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أغلبها معنوية تختلف عن الصفر )تقع  h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط المحسوبة من أجل الفجوات     
خارج مجال الثقة(، ويظهر عدم استقرارية السلسلة مع االنخفاض السريع لقيم دالة اإلرتباط الذاتي مع تزايد قيم 

 التأخيرات.

 Dchoدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة  الجزء السفلي:

كلها ذات معنوية إحصائية معدومة   h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط الذاتي المحسوبة من أجل الفجوات     
واإلقرار باستقرارية السلسلة  %5)تقع داخل مجال الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

 الزمنية.

إذن سنرفض الفرض البديل ويمكن  %5أي أكبر من  1.295يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار فيليب  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة مستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)بيرون 

رجة التأخير د وبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية تحديد 
(L)  والتي تقابل أقل قيمة للمعيار(SCH) والتي توافق .(L=1)  بالنسبة للسلسلة(cho) والجدول التالي ،

 يوضح ذلك.

 ((SCHـــ لباالعتماد على أقل قيمة  (cho): تحديد درجة التأخير للسلسلة (11-31)الجدول رقم 

L 0 1 2 3 4 

SCH 6.905779 4.954823* 5.039305 5.238451 5.387355 

 .(14أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)واختبار فيليب بيرون  (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور     
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 choــــ ل PPو ADF:نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام (13-31)جدول رقم 

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.580623 -2.367362 (ADFديكي فولر المطور )

(0.3872) 
-2.770568 

(0.2188) 

Intercept -2.971853 0.147094 

(0.9538) 
-2.589785 

(0.1069) 

None -1.953381 0.910343 

(0.3133) 
-2.407491 

(0.0180) 

 Trend-Intercept -3.574244 -1.615648 (PPفيليب بيرون )

(0.7617) 

-2.770568 

(0.2188) 
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Intercept -2.967767 0.042652 

(0.9552) 
-2.589785 

(0.1069) 

None -1.952910 -1.301829 

(0.1738) 
-2.407491 

(0.0180) 

 .(16والملحق  15أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة    
αعند مستوى المعنوية  tabtالمحسوبة بالمجدولة   = أن  5%

، لكن عند I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أقل من القيمة المجدولة عند المستوى 
الحظنا أن القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة  I(0)القيام بالفرق االول 

 مستقرة. Dcho غير مستقرة لكن السلسلة  choوبالتالي فإن السلسلة 

 .I(1)متكاملة من الدرجة األولى cho ومنه يمكن القول أن سلسلة 

سنعرض بيانيا التطور التاريخي للسلسة الزمنية لمؤشر التوازن الخارجي  :exoاستقرارية السلسلة  دراسة -1-3-2
exo للسلسلة  ودالتي اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئيةexo وDexo :في األشكال التالية 

 .1319-1993 :خالل الفترة exo(: منحنى التغيرات لمؤشر التوازن الخارجي في الجزائر 11-31الشكل رقم )

 
 .(10)باالعتماد على معطيات الملحق رقم  (Excel)من إعداد الطالبات باستخدام برنامج  المصدر:

-9110نالحظ من الرسم البياني لمؤشر التوازن الخارجي في الجزائر أنها في تذبذب مستمر طوال الفترة    

بنسبة قدرها  9102أما أدنى قيمة لها فكانت سنة  9112سنة  %1.6وقد بلغت أقصى نسبة قدرها  9109
 أما عن استقرار السلسلة الزمنية فاختبارات االستقرارية ستكشف لنا ذلك.. %-6.5
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 Dexoو  exoللسلسلة  ةلجزئيالبسيطة وااإلرتباط الذاتي  الةدى (: منحن11-31شكل رقم )ال

 

 
 Eviews 10 من إعداد الطالبات باالعتماد على مخرجات المصدر:

 أعاله:نالحظ من خالل الشكل 

 exoدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة الجزء العلوي:

معنوية )تقع داخل مجال غير أغلبها  h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط المحسوبة من أجل الفجوات     
 تأخيرات.الالثقة(، ويظهر عدم استقرارية السلسلة مع االنخفاض لقيم دالة اإلرتباط الذاتي مع تزايد قيم 

 Dexoدالة اإلرتباط الذاتي البسيطة والجزئية لسلسلة  الجزء السفلي:

كلها ذات معنوية إحصائية معدومة   h=09نالحظ أن معامالت اإلرتباط الذاتي المحسوبة من أجل الفجوات      
واإلقرار باستقرارية السلسلة  %5)تقع داخل مجال الثقة(، وبالتالي يمكننا قبول الفرضية البديلة بمستوى معنوية 

 الزمنية.

إذن سنرفض الفرض البديل ويمكن  %5أي أكبر من  1.900يساوي  h=09كما أن االحتمال عند التأخر 
واختبار فيليب  (ADF)بذلك أن تكون السلسلة مستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار ديكي فولر المطور 

 على السلسة الزمنية. (PP)بيرون 
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وبغرض القيام باختبارات ديكي فولر المطور أو فيليب بيرون لجذر الوحدة يجب في البداية تحديد درجة التأخير  
(L)  والتي تقابل أقل قيمة للمعيار(SCH) والتي توافق .(L=8)  بالنسبة للسلسلة(exo) والجدول التالي ،

 يوضح ذلك.

 ((SCHـــ لباالعتماد على أقل قيمة  (exo): تحديد درجة التأخير للسلسلة (14-31)الجدول رقم 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

SCH 4.9962 4.9465 5.0954 5.1452 5.0413 5.1911 4.8343 4.7637 4.4174* 

 .(17أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

L .درجة التأخير : 

من أجل معرفة استقرارية السلسلة من  (pp)واختبار فيليب بيرون  (ADF)نستعمل اختبار ديكي فولر المطور    
 عدمها، والجدول التالي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة.

 exoــــ ل PPو ADF:نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام (11-31)جدول رقم 

 𝐭𝝋𝒍الفرق األول  المستوى %1القيم الحرجة عند  صنف النموذج االختبار

 Trend-Intercept -3.644963 -2.003875 (ADFديكي فولر المطور )

(0.5658) 
-3.839415 

(0.0346) 

Intercept -3.012363 -1.851233 

(0.3472) 
-2.438005 

(0.1441) 

None -1.958088 -1.260430 

(0.1842) 
-2.513433 

(0.0147) 

 Trend-Intercept -3.574244 -3.167351 (PPفيليب بيرون )

(0.1106) 

 

-7.423369 

(0.0000) 

Intercept -2.967767 -3.244236 

(0.0274) 
-7.727382 

(0.0000) 

None -1.952910 -3.316456 

(0.0017) 
-7.874379 

(0.0000) 

 .(19والملحق  18أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

t𝜑𝑙نالحظ من خالل الجدول السابق بمقارنة     
αعند مستوى المعنوية  tabtالمحسوبة بالمجدولة   = أن  5%

، وبالتالي فإن I(1)القيمة المحسوبة الختبار ديكي فولر أو فيليب بيرون أكبر من القيمة المجدولة عند المستوى 
 مستقرة عند المستوى.  exo السلسلة 

 . I(0)متكاملة من الدرجة األولى  exoومنه يمكن القول أن سلسلة 

يتضح لنا مما سبق أنه ال يمكننا رفض فرضية العدم القائلة بأن المتغيرات بها جذر للوحدة، مما يعني أن بعض 
. الخالصة أن جميع السالسل I(0)والبعض متكاملة من الرتبة األولى  I(1)المتغيرات متكاملة من الرتبة صفر 

وبعضها غير ساكنة لكن عند القيام بالفرق األول  I ( mpf ،gro ،exo)(1)بعضها ساكنة عند المستوى 
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 ،I(9)، وال وجود لمتغيرات مستقرة عند الفرق الثاني %5عند مستوى معنوية  I (inf ،cho ،pov)(0)استقرت 
 .(ARDL)وهذا شرط أساسي يجب توفره لتقدير نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 

ألثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية  (ARDL)تقدير نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع  -1
 الكلية على معدالت الفقر

ض اآلخر البعض مستقرة عند المستوى والبع)بناء على نتائج استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة      
 The Bounds)يمكن إجراء التكامل المشترك باستعمال طريقة منهج الحدود  (مستقرة عند الفرق األول

Test) ويعتبر نموذج .(ARDL) 61ــــــ بي هذه الدراسة والمقدرة األكثر مالئمة لحجم العينة المستخدمة ف 
وذلك وفق المعادلة  (ARDL)مشاهدة. وعليه، سنقوم بتقدير نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 

 التالية:

∆povt = c + ∑ β1

p

i=1

∆povt−i + ∑ β2

q1

i=0

∆mpft−i + ∑ β3

q2

i=0

∆inft−i + ∑ β4

q3

i=0

∆grot−i

+ ∑ β5

q4

i=0

∆chot−i + ∑ β6

q5

i=0

∆exot−i + α1povt−1 + α2mpft−1

+ α3inft−1 + α4grot−1 + α5chot−1 + α6exot−1 + εt 

 حيث أن:

C    تشير إلى الفروق من الدرجة األولى    ∆: الحد الثابت :p،q2،q3،q4،q5  الحد األعلى لفترات اإلبطاء :
: إتجاه tعلى التوالي في النموذج                       pov ،mpf ،inf ،gro ،cho ،exoالزمني للمتغيرات 

تصحيح ): معامالت العالقة القصيرة األجل β1،β2،β3،β4،β5،β6 : حد الخطأ العشوائي   εt الزمن   
 : معامالت العالقة طويلة األجل.α1،α2،α3،α4،α5،α6        (الخطأ

وتحليل نتائجه، يتعين القيام ببعض االختبارات األساسية والضرورية  (ARDL)قبل البدء في تقدير نموذج     
 بغرض التأكد من تحقق كل الشروط الالزمة التي تثبت صحة النموذج.

إلى   Bound Testيهدف اختبار الحدود : ARDL (Bounds Test)اختبار الحدود لنموذج  -1-1
كشف عن وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات، وذلك من خالل اختبار فرضية العدم والتي تنص على 

 عدم وجود عالقة في األجل الطويل بين المتغيرات، ويوضح الجدول أدناه نتائج هذا االختبار.
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 .للنموذج Bound Test: نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود (12-31)الجدول رقم 

 النتيجة اإلحتمال المحسوبة statisticF البيان
 وجود عالقة توازنية طويلة األجل  18.64497 النموذج

 (وجود عالقة تكامل مشترك)
  الحد األعلى الحد األدنى القيم الحرجة

 4.15 3.06 %1عند مستوى معنوية 

 3.38 2.39 %1عند مستوى معنوية 

 3 2.08 %13عند مستوى معنوية 

 .(91أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

وهذا يتجاوز القيمة  18.64497الختبار الحدود هي  Fيتبين من خالل الجدول أعاله أن قيمة إحصائية    
، وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم التي تنص بعدم وجود عالقة طويلة %01و %5الحرجة عند مستوى معنوية 

 األجل بين المتغيرات، وهذا يعني وجود عالقة توازن طويلة األجل بين متغيرات الدراسة في النموذج.

 .%99.95. حيث بلغت القوة التفسيرية له (90)كما يظهره الملحق رقم   (ARDL)وتم تقدير نموذج   

للتأكد من جودة النموذج سيتم االعتماد على ثالثة اختبارات أساسية وهي: اختبار اختبار جودة النموذج:  -3
 عدم اإلرتباط الذاتي بين األخطاء، اختبار عدم ثبات التباين واختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.

 للكشف عن وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي نعتمد على اختباراختبار عدم اإلرتباط الذاتي بين األخطاء:  -3-1
LM Test أما عن مشكل عدم ثبات التباين فنعتمد على اختبار ،Breusch-Pagan-Godfrey وبالنسبة ،

 .Jarque-Beraللتوزيع الطبيعي للبواقي نستعمل اختبار 

مستقلة بشكل تسلسلي، وهذا ما يدعم جودة النموذج ويظهر ذلك من خالل الجدول  البد أن تكون األخطاء    
 التالي:

 (: نتائج اختبار اإلرتباط الذاتي13-31الجدول رقم )

Breusch-godfrey serial correlation LM Test 

0.8538 
Prob f(2,1) 0.669655 statisticF 

0.0004 Prob Chi-square 15.45814 Obs*R-squared 

 (99أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

، وبالتالي 0.05>0.0004أي  %5أقل من  Prob Chi-squareنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة    
 نرفض فرضية العدم التي تنص بعدم وجود إرتباط ذاتي بين البواقي ونقبل الفرضية البديلة.
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للكشف عن عدم ثبات التباين بين حدود األخطاء، يمكن استخدام عدة اختبار عدم ثبات التباين:  -3-1
أحدثها، من خالل اختبار فرض العدم بثبات تباين حد الخطأ  Breusch-Pagan-Godfreyاختبارات، ويعتبر 

العشوائي في النموذج المقدر، مقابل الفرض البديل بعدم ثبات التباين. ويظهر الجدول الموالي نتائج اختبار عدم 
 ثبات التباين.

 .: نتائج اختبار عدم ثبات التباين(11-31)الجدول رقم 

Heteroskedasticity est : Breusch-pagan-Godfrey 

0.8786 
Prob f(23,3) 0.464827 statisticF 

0.5760 Prob Chi-square 21.08371 Obs*R-squared 

 .(96أنظر الملحق ) Eviews 10من إعداد الطلبة بناءا على مخرجات  المصدر:

، وهذا 1.15>1.5031أي   %5أكبر من  Prob Chi-squareنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة    
 ما يؤكد فرضية العدم بعدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين.

مكن من أجل التحقق من أن البواقي المقدرة تتبع التوزيع الطبيعي ياختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  -3-3
. وسيتم فيما يلي استخدام إحصائية Kurtosis ،Skewness ،Jarque-Berraاستخدام عدة اختبارات منها 

من خالل اختبار فرضية العدم التي مفادها أن بواقي معادلة اإلنحدار موزعة طبيعيا .  Jarque-Berraجاك بيرا 
 وفيما يلي جدول يظهر نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.

 .: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي(13-31)الشكل رقم 

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:



 1319-1993الفصل الثاني:  انعكاس بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في الجزائر للفترة: 

91 
 

  P-value (0.05<0.130)من خالل هذا الجدول يتبين لنا أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي حيث تشير قيمة    

لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات اختبار استقرار النموذج:  -4
، وكذا اختبار المجموع التراكمي لمربعات (Cusum)هيكلية فيها، استخدامنا اختبار المجموع التراكمي للبواقي 

ألنهما يوضحان . ويعد هذان االختباران من أهم االختبارات في هذا المجال (Cusum of squares)البواقي 
 وجود أي تغير هيكلي في البيانات، ومدى استقرار وانسجام المعلمات طويلة األجل مع المعلمات قصيرة األجل.

 حسب الشكل التالي: %5ويتحقق ذلك إذا وقع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية    

 للبواقي والمجموع التراكمي لمربعات للبواقي.: نتائج اختبار المجموع التراكمي (14-31)الشكل رقم 

 

 

 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

من خالل الرسم البياني الموضح في الشكل أعاله نالحظ أن المجموع التراكمي للبواقي هو عبارة عن خط     
كما أن المجموع   %5النموذج عند حدود معنوية وسطي داخل حدود المنطقة الحرجة، وهذا يشير إلى استقرار 

التراكمي لمربعات البواقي هو كذلك عبارة عن خط وسطي يقع داخل حدود المنطقة الحرجة. وبالتالي ما يمكن 
استنتاجه من هذين االختبارين أن هناك استقرار وانسجام بين نتائج األجل الطويل ونتائج األجل القصير، وبالتالي 

 تغيير هيكلي في بيانات النموذج خالل فترة الدراسة.ال وجود ألي 
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 المطلب الثالث: نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل وشكل العالقة طويلة األجل

يقوم نموذج تصحيح الخطأ على فرضية وجود عالقة توازنية طويلة األجل، تتحدد في ظلها القيمة التوازنية في    
ن قيم النموذج المقدر للعالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة تختلف عن إطار محدداته، ولكن قد تكو 

 قيمها التوازنية، مما ينجم عنه خطأ التوازن الذي يمكن أن يتم تعديله أو تصحيحه في األجل الطويل.

العالقة و  يوضح الجدول الموالي تقدير نموذج تصحيح الخطأنموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل:  -1
 قصيرة األجل.

 .(: نتائج التقدير19-31الجدول رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:

 والمرونات بين (العالقة قصيرة األجل)نالحظ من خالل الجدول والذي يعبر عن نموذج تصحيح الخطأ    
وقد كان تأثير المتغيرات ، %01و %5متغيرات النموذج، أن معظم المتغيرات ذات معنوية إحصائية بين المستوى 

 بين اإليجابي والسلبي، كل حسب فترة إبطاءه نالحظ: 
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جل القصير بالنسبة لمتغير مؤشر السياسة المالية في بداية الفترة قد أثر بشكل سلبي على معدل الفقر في األ    
إلى  %0، حيث تؤدي زيادة مؤشر السياسة المالية بحوالي (0.0002) %5عند مستوى  وذو معنوية إحصائية
بشكل إيجابي  (t=1)، بينما أثر مؤشر السياسة المالية المبطأة لفترة واحدة أي %0.593ـــــ بتخفيض معدل الفقر 

، حيث تؤدي زيادة متغير (0.0004) %5على معدل الفقر في األجل القصير، وذو معنوية إحصائية عند مستوى 
 .%1.14ــــ بإلى زيادة معدل الفقر  %0مؤشر السياسة المالية بحوالي 

بالنسبة لمتغير مؤشر السياسة النقدية في بداية الفترة قد أثر بشكل سلبي على معدل الفقر في األجل القصير    
 %0، حيث تؤدي زيادة مؤشر السياسة النقدية بحوالي (0.0004) %5وذو معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى 

بشكل  (t=1)النقدية المبطأة لفترة واحدة أي  ، بينما أثر مؤشر السياسة%0.442ـــــ بإلى تخفيض معدل الفقر 
، حيث تؤدي (0.226) %5سلبي على معدل الفقر في األجل القصير، وليس لها معنوية إحصائية عند مستوى 

 .%0.045ــــ بإلى انخفاض معدل الفقر  %0زيادة متغير مؤشر السياسة النقدية بحوالي 

لقصير بداية الفترة قد أثر بشكل سلبي على معدل الفقر في األجل ابالنسبة لمتغير معدل النمو االقتصادي في    
 %0معدل النمو االقتصادي بحوالي  ، حيث تؤدي زيادة(0.7312) %5وليس لهمعنوية إحصائية عند مستوى 

بشكل  (t=1)، بينما أثر معدل النمو االقتصادي المبطأة لفترة واحدة أي %0.020ـــــ بإلى تخفيض معدل الفقر 
، حيث تؤدي (0.0036) %5إيجابي على معدل الفقر في األجل القصير، وذو معنوية إحصائية عند مستوى 

 .%0.676ــــ بإلى زيادة معدل الفقر  %0معدل النمو االقتصادي بحوالي   زيادة

جل القصير وذو بالنسبة لمتغير معدل البطالة في بداية الفترة قد أثر بشكل إيجابي على معدل الفقر في األ    
إلى زيادة  %0، حيث تؤدي زيادة معدل البطالة بحوالي (0.0018) %5معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى 

بشكل إيجابي أيضا على  (t=1)، بينما أثر معدل البطالة المبطأة لفترة واحدة أي %0.275ـــــ بمعدل الفقر 
، حيث تؤدي زيادة متغير (0.0165) %5معدل الفقر في األجل القصير، وذو معنوية إحصائية عند مستوى 

 .%0.224ــــ بإلى زيادة معدل الفقر  %0معدل البطالة بحوالي 

ر في األجل القصير قبالنسبة لمتغير مؤشر التوازن الخارجي في بداية الفترة قد أثر بشكل سلبي على معدل الف    
، حيث تؤدي زيادة مؤشر التوازن الخارجي بحوالي (0.0010) %5وذو معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى 

 (t=1)، بينما أثر مؤشر التوازن الخارجي المبطأة لفترة واحدة أي %0.348ـــــ بإلى تخفيض معدل الفقر  0%
، (0.0004) %5بشكل سلبي أيضا على معدل الفقر في األجل القصير، وذو معنوية إحصائية عند مستوى 

ــــ بإلى تخفيض معدل الفقر  %0حيث تؤدي زيادة متغير مؤشر التوازن الخارجي السياسة النقدية بحوالي 
0 .221%. 
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، وهذا يؤكد دقة العالقة %5عنوية الخطأ معنوية حد تصحيح الخطأ عند م أظهرت نتائج نموذج تصحيح     
التوازنية طويلة األجل، وأن آلية تصحيح الخطأ موجودة بالنموذج، وتعكس هذه هذه المعلمة سرعة تكيف النموذج 

في  (0.177-)لالنتقال من إختالالت األجل القصير إلى التوازن طويل األجل، وتشير هنا معلمة تصحيح الخطأ 
من اختالل التوازن المتبقي في  %17.7يعتدل نحو قيمته التوازنية في كل فترة بنسبة  النموذج إلى أن معدل الفقر

عن قيمته التوازنية في المدى  (t-1)، أي أنه عندما ينحرف معدل الفقر خالل الفترة القصيرة األجل (t-1)الفترة 
 .(t)من هذا اإلنحراف في الفترة  %17البعيد فإنه يتم تصحيح  ما يعادل 

 يوضح الجدول الموالي شكل العالقة الطويلة األجل.شكل العالقة طويلة األجل:  -1

 .: شكل العالقة طويلة األجل(13-31)الجدول رقم 

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات  المصدر:
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معبر عنها الدراسة، واليبين الجدول أعاله العالقة طويلة األجل بين معدل الفقر والمتغيرات المستقلة محل    
 بالمعادلة أدناه

pov = 42.96 − 9.14mpf − 0.53inf − 4.78gro − 1.04cho + 2.75exo 

 اعتمادا  على المعادلة المقدرة أعاله نالحظ:   

بالنسبة لمتغير مؤشر السياسة المالية قد أثر بشكل سلبي على معدل الفقر في األجل الطويل وليس لها معنوية     
 .%9.14ــــ بيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر  %0ادة مؤشر السياسة المالية بحوالي إحصائية، حيث أن زي

بالنسبة لمتغير مؤشر السياسة النقدية قد أثر بشكل سلبي على معدل الفقر في األجل الطويل وليس لها معنوية    
ما يفسر ضعف العالقة بين مؤشر السياسة النقدية و معدل الفقر في الجزائر، حيث أن  1.35>1.15إحصائية 

 .%1.56ـــ  بيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر  %0زيادة مؤشر السياسة النقدية بحوالي 

بالنسبة لمتغير معدل النمو االقتصادي فهو غير معنوي ما يفسر ضعف العالقة بين معدل النمو االقتصادي    
دل الفقر في الجزائر، على العموم يؤثر معدل النمو االقتصادي بشكل عكسي على معدل الفقر في المدى ومع

 .%2.05ــــ بيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر  %0الطويل، حيث أن زيادة متغير معدل النمو االقتصادي بحوالي 

لفقر في الجزائر، بين معدل البطالة ومعدل ابالنسبة لمتغير معدل البطالة فهي غير معنوية ما يفسر ضعف العالقة    
على العموم تؤثر معدل البطالة بشكل عكسي على معدل الفقر في المدى الطويل، حيث أن زيادة متغير معدل 

 .%0.12ــــ بيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر  %0البطالة بحوالي 

لها  ل الفقر في األجل الطويل، وليسبالنســـــــــبة لمتغير مؤشـــــــــر التوازن الخارجي قد أثر بشـــــــــكل طردي على معد  
يؤدي إلى  %0، حيث أن زيادة متغير مؤشــــر التوازن الخارجي بحوالي %5معنوية إحصــــائية عند مســــتوى معنوية 

 .%9.05ـــ بزيادة معدل الفقر 

من خالل ما سبق، يتضح بالنسبة لمؤشر السياسة المالية فالمالحظ من النتائج السابقة التأثير القوي للسياسة 
المالية في تخفيض معدالت الفقر سواء في األجل القصير أو األجل الطويل، ويرجع السبب في ذلك إلى مختلف 

 البرامج التنموية الموضوعة من طرف الدولة. 

 النمو االقتصادي ساهم في تخفيض معدل الفقر بنسب مقبولة في األجلين القصير والطويل.بالنسبة لمعدل 

بالنسبة لمعدل البطالة فالمالحظ عدم تأثيرها على معدل الفقر في األجل القصير، لكن ساهمت في تخفيض 
 معدل الفقر في األجل الطويل 
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 لقصير والطويل فقر ولكن بنسبة ضئيلة في األجلين ابالنسبة لمؤشر السياسة النقدية تساهم في تخفيض معدالت ال

أما بالنسبة لمؤشر التوازن الخارجي فالمالحظ هو فعالية تأثيرها على معدالت الفقر في األجل القصير، لكن في 
 .9.05ــــــ بإلى زيادة معدل الفقر  %0األجل الطويل الحظنا أنه كل ما يزيد مؤشر التوازن الخارجي بحوالي 
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 خالصة الفصل

سعت الدراسة في هذا الفصل إلى محاولة قياس أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت      
 (ARDL)باستعمال نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع  (9109-0991)الفقر في الجزائر للفترة: 

 وخلصنا من خالل الدراسة القياسية إلى النتائج التالية:

تبار فيليب اختبار ديكي فولر الموسع واخ)تبين من خالل التحليل الكمي أن نتائج اختبار السكون للمتغيرات  -0
مستقرة عند  (مؤشر السياسة المالية، مؤشر التوازن الخارجي، معدل النمو االقتصادي)أن بعض المتغيرات  (بيرون

رق األول مستقرة عند الف (معدل الفقر، مؤشر السياسة النقدية، معدل البطالة)وبعض المتغيرات  ،I(1)المستوى 
(0)I. 

بعد تقدير النموذج حول أثر بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في إطار نموذج  -9
 تبين أنه: (ARDL)اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 

توجد عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت  -
 ؛Bound Testالفقر في الجزائر بالرغم من وجود اختالالت في المدى القصير، من خالل اختبار الحدود 

كل تساهم في تخفيض معدالت الفقر ولكن بشأظهر تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن مؤشر السياسة النقدية  -
ضعيف على المديين القصير والطويل، وأن تأثير مؤشر السياسة المالية على معدالت الفقر أكبر من تأثير مؤشر 
السياسة النقدية، وهذا األمر طبيعي فالسياسة النقدية تلعب دور المرافق للسياسة المالية في الجزائر، العتماد 

 ئري بدرجة كبيرة على اإليرادات النفطية؛االقتصاد الجزا

في المدى الطويل بين كل من معدل النمو االقتصادي ومعدل الفقر،  (أي عالقة عكسية)توجد عالقة سالبة  -
 حيث أن زيادة معدل النمو االقتصادي يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بنسبة مقبولة؛

لطويل بين كل من مؤشر التوازن الخارجي ومعدل الفقر، في المدى ا (أي عالقة طردية)توجد عالقة موجبة  -
 حيث أن زيادة مؤشر التوازن الخارجي يؤدي إلى زيادة معدل الفقر؛

في المدى الطويل بين كل معدل البطالة ومعدل الفقر، حيث أن زيادة  (أي عالقة عكسية)توجد عالقة سالبة  -
الفقر.معدل البطالة يؤدي إلى انخفاض معدل 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الخاتمة العامة 

011 
 

 الخاتمة العامة:

اق الفرضيات والنتائج ثم المقترحات والتوصيات، فآف صحة اختبارتشمل هذه الخاتمة على الخالصة العامة     
 البحث.

ما مدى تأثر معدالت الفقر ببعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية في  نذكر باإلشكالية المطروحة: "   
 "الجزائر؟

  :الخالصة العامة 
أهم المشاكل التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات االجتماعية منذ تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من    

زمن طويل، وفي القديم ارتبط الفقر بفقدان الموارد أو الحروب التي تؤدي إلى اإلستبعاد والقهر، وانحصر على 
ة عن تحقيق سانيمجرد قلة الدخل أو الحصول على الحاجات األساسية، ولكنه اليوم أصبح يعني قصور القدرة اإلن

مستوى الرفاه اإلنساني المستحق للناس وعليه يمثل قصور في إمتالك الموارد المالية والمادية والبشرية، ومع توسع 
 مفهوم الفقر تعددت أسبابه وإختلفت طرق قياسه.

الجتماعي ا وعلى الرغم من التحسن الذي عرفته المؤشرات االقتصادية الكلية لالقتصاد الجزائري إال أن الوضع  
تديما  ح وقد أصبح هذا التدهور مسعن اإلنتقال إلى اقتصاد السوق وتطبيق سياسات اإلصال عرف تدهورا ناجما  

مما يتناقض مع تحسن التوازنات االقتصادية والمالية ويستوقف السلطات العمومية فيما يخص نجاعة السياسات 
 فها.االجتماعية وفعاليتها سواء من حيث وسائلها أو أهدا

 الفرضيات: صحة اختبار 
 بعد التطرق للملخص، نحاول اختبار الفرضيات الموضوعة في مقدمة هذا البحث:  

مفهوم  من الدراسة من خاللوالفصل الثاني تم التحقق من صحتها، وذلك في الفصل األول  الفرضية األولى: 
ة، وذلك كثيرة وتعاريف مختلفة ومتنوعالفقر، فلقد حضي مفهوم الفقر اهتمام الباحثين كما عرف اجتهادات  

 فأسباب الفقر عديدة ومتنوعة  وتختلف من مكان آلخر باختالف دارسيها ووجهات نظرهم وكذا تعدد أبعادهم.
قسمت األسباب إلى أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية، فاألسباب االقتصادية ومن زمان لزمان آخر، وفي دراستنا 

وانخفاض معدالت النمو االقتصادي، وأما األسباب االجتماعية متمثلة في الحالة  تمثلت في البطالة، التضخم،
 الديموغرافية والنمو السكاني، وكذا الصحة والتعليم.

تصادية والتي تمحورت حول مفهوم السياسة االقالتحقق من صحتها وذلك في الفصل األول تم  الفرضية الثانية:
ات المتخذة من طرف الدولة والتي ترمي باستخدام جملة من الوسائل لخطو لكلية والتي تتمثل في اإلجراءات واا
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إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة متمثلة في محاربة التضخم، تحقيق التوازن الخارجي، تحقيق التشغيل الكامل 
ا يتعلق منمو اقتصادي مرتفع مستخدمة في ذلك أدوات السياسات االقتصادية الكلية باعتبارها كل  لمعد وتحقيق

بإتخاذ القرارات الخاصة باالختيار بين الوسائل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 
 معينة والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقيق هذه األهداف.

ل المطلب الثالث خالإجماال  تهتم هذه الفرضية بجزء كبير من البحث، وتأكدنا من صحتها من  الثالثة:الفرضية 
  .من الفصل األول

يعد مؤشر السياسة المالية في الجزائر المؤشر األكثر تأثيرا  على معدالت الفقر من خالل العالقة المباشرة مع  -
اإلنفاق االجتماعي، والذي ساهم التوسع فيه بتحسن أغلب مؤشرات التنمية البشرية المتمثلة في التعليم والصحة 

ة الالئق. مقابل ذلك نرى أن العالقة غير المباشرة التي تربط الفقر بكل من السياسة النقدية ومستوى المعيش
 والتجارة الخارجية قد حد  من أثر السياستين، بل كان سلبيا  من خالل أثر كل من التضخم واالنفتاح التجاري. 

، فهي جزء مهم ا من خالل الفصل الثانيبنفس المالحظة السابقة فهذه الفرضية يتم اإلجابة عنهالفرضية الرابعة: 
بعد تقدير النموذج حول أثر بعض مؤشرات السياسة من الدراسة، ولقد تمت اإلجابة عنها وتأكدنا من صحتها 

تبين  (ARDL)االقتصادية الكلية على معدالت الفقر في إطار نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 
 :من خاللها

د عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت و وج -
 .Bound Testالفقر في الجزائر بالرغم من وجود اختالالت في المدى القصير، من خالل اختبار الحدود 

 :نتائج البحث 

 من خالل بحثنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

 النتائج النظرية: -1

 يعني الفقر شيئا  واحدا  وهو الحرمان سواء أكان حرمانا  ماديا  أو حرمانا  من فرص العيش بحرية وكرامة. -

من األسباب األساسية الستفحال ظاهرة الفقر  9106في سنة  %9.6تعتبر البطالة في الجزائر والتي بلغت  -
 في الجزائر.

ي اإلستراتيجية التي تقررها الدولة لبلوغ أهدافها المنشودة والمتمثلة في المربع السحر تعد السياسة االقتصادية  -
 لكالدور )النمو االقتصادي، التشغيل الكامل، استقرار المستوى العام لألسعار والتوازن الخارجي(.
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ل سواء من خالل للدختؤثر السياسة المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة في الفقر بواسطة القنوات التوزيعية  -
آليات سياسة اإلنفاق أو الوسائل الضريببية إال أن اإلنفاق العام يعتبر األكثر أهمية وارتباطا بالفقر لما له من روابط 
مباشرة مع كل من التفاوت في توزيع الدخل الوطني والنمو االقتصادي. هذا النمو وإن كان شرطا ضروريا مهما 

جاه يعد شرطا كافيا لتحقيق ذلك ما لم يقترن بسياسات اقتصادية تعيد توزيع الدخل بإتلتقليص الفقر، إال أنه ال 
 تقليل التفاوت.

تمارس السياسة النقدية تأثيراتها بإتجاه تخفيض الفقر من خالل العالقة بين النمو والفقر، غير أن اإلجراءات  -
ل الفرد مستوى النشاط االقتصادي ومتوسط دخالتوسعية للسياسة النقدية المؤدية لتخفيض الفقر جراء ارتفاع 

–وانخفاض البطالة في األجل القصير، قد تتباين آثارها في األجل الطويل، حيث تؤثر ارتفاع مستوى التضخم 
 سلبا على دخل الفقراء. -الذي يزيد من التقلبات في االقتصاد الكلي

، أوال من خالل ر، والضريبة األكثر قساوة على الفقراءيعد التضخم أكثر متغيرات السياسة النقدية تأثيرا في الفق -
انخفاض دخولهم الحقيقية، وثانيا من خالل انحراف توزيع الدخل بعيدا  عن دخول عنصر العمل وفي صالح 

 أصحاب رأس المال.
 اختلفت اآلراء حول نتائج تأثير التجارة الخارجية على الفقر وتوزيع الدخل:    

سات أن تحرير التجارة والتوسع في اإلنفتاح االقتصادي أحد آليات إنتاج الفقر عندما فقد أكدت بعض الدرا -
يسود في بيئة اقتصادية ال تمتلك الشروط الضرورية للكفاءة اإلنتاجية والتنافسية. فقد تسببت العولمة في زيادة 

فجوة األجور  غير المهرة، فإتسعتقابلية رأس المال على الحركة، وترتب عليه زيادة التفاوت بين العمال المهرة و 
بينهما، وارتفعت معدالت البطالة في القطاعات التي فقدت الحماية نتيجة منافسة الواردات، فضال عن انخفاض 

 اإليرادات الحكومية جراء انخفاض التعريفات الجمركية مما أثر على اإلنفاق االجتماعي.
تفحال جزائر إلى تحمل تكلفة اجتماعية باهضة، تمثلت في اسأدى تطبيق تدابير اإلصالحات االقتصادية في ال -

ظاهرة الفقر في الجزائر. فقد كان إلجراءات الضغط على النفقات العامة وباألخص ذات الطابع االجتماعي، 
فضال عن رفع أسعار سلع وخدمات القطاع العام واإلتجاه نحو توسيع الوعاء الضريبي من خالل رفع الضرائب 

رة، األثر البالغ على الظروف المعيشية للمواطنين، وأدى إلى ظهور فقراء جدد نتيجة تفاقم مشكلة غير المباش
البطالة وارتفاع نسبة اإلعالة وانخفاض االستهالك الفردي، فضال عن إتساع الفوارق االجتماعية وعدم المساواة في 

 تقاسم أعباء التقشف المفروض.
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في مجملها سلبا  على الظروف المعيشة لفئات واسعة من شرائح المجتمع  لقد انعكست اإلصالحات االقتصادية -
الجزائري، وأفضت إلى ظاهرة فقر متعددة األبعاد، ال تقتصر على انخفاض الدخل وحسب، بل تتعداه إلى نقص 

ن التهميش ع في التغذية، واإلفتقار للمياه الصالحة للشرب، وانعدام التغطية الصحية وفرص اإللتحاق بالتعليم، فضال
 واإلقصاء االجتماعي.

لقد ساهم ارتفاع أسعار النفط بداية األلفية الثالثة في إتباع الجزائر لسياسة مالية ترتكز على التوسع في اإلنفاق  -
( والتي أعطت أولوية لدعم النمو االقتصادي ومكافحة 9102-9110العام، تجلت من خالل البرامج التنموية )

 معيشة المواطن الجزائري وتأهيله.الفقر وتحسين إطار 
بين تحليل السياسة المالية التركيز الظاهر على الفئات والمناطق المحرومة من خالل عمليات التضامن المدرسي  -

والتوسع في إنجاز المنشآت الصحية القاعدية الخفيفة والسكن االجتماعي الحضري والريفي، فضال عن رفع نسبة 
 بالماء والصرف الصحي المالئم. هذا راجع إلى جانب زيادة التحويالت االجتماعية المباشرة.الربط بالمياه النظيفة 

برغم أن هدف السياسة النقدية في الجزائر هو دعم النمو االقتصادي والتحكم في معدالت التضخم وزيادة  -
 مستوى التشغيل والتي تؤثر كلها إيجابا  على الفقر، فإننا نجد:

ق قد ارتبط بشكل كبير بقطاع المحروقات، مما جعله غير مستقرا  وخاضعا  لتقلبات األسعار * أن النمو المحق
 العالمية للنفط.

* لقد وفقت السياسة النقدية في الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل التضخم خاصة في النصف األول من 
ألسعار الغذائية الثاني، فكانت الزيادة في افترة البرامج التنموية، إال أنها لم تستطع من كبح التضخم في النصف 

هي الزيادة األقوى من بين جميع المنتجات، مما جعل التضخم أكثر تأثيرا  في القدرة الشرائية للفئات االجتماعية 
 ذات الدخل الثابت المتوسط والمنخفض والتي يستأثر الغذاء على الجزء األكبر من دخلها.

 :النتائج التطبيقية -1

من التغير في  %99.95المؤشرات االقتصادية الكلية والتي لها أثر مباشر على معدالت الفقر، حيث أن بعض  -
معدالت الفقر راجع للتغير في هذه المؤشرات ونسبة الباقية تفسرها بعض المؤشرات االقتصادية الغير مدرجة في 

 النموذج.

د عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية على معدالت و وج -
 ؛Bound Testالفقر في الجزائر بالرغم من وجود اختالالت في المدى القصير، من خالل اختبار الحدود 
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لكن بشكل الفقر و  أظهر تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن مؤشر السياسة النقدية تساهم في تخفيض معدالت -
ضعيف على المديين القصير والطويل، وأن تأثير مؤشر السياسة المالية على معدالت الفقر أكبر من تأثير مؤشر 
السياسة النقدية، وهذا األمر طبيعي فالسياسة النقدية تلعب دور المرافق للسياسة المالية في الجزائر، العتماد 

 دات النفطية.إليرااالقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة على ا

في المدى الطويل بين كل من معدل النمو االقتصادي ومعدل الفقر،  (أي عالقة عكسية)د عالقة سالبة و وج -
 انخفاض معدل الفقر بنسبة مقبولة. حيث أن زيادة معدل النمو االقتصادي يؤدي إلى

التوازن الخارجي ومعدل الفقر، في المدى الطويل بين كل من مؤشر  (أي عالقة طردية)د عالقة موجبة و وج -
 خارجي يؤدي إلى زيادة معدل الفقر.حيث أن زيادة مؤشر التوازن ال

في المدى الطويل بين كل معدل البطالة ومعدل الفقر، حيث أن زيادة  (أي عالقة عكســية)د عالقة ســالبة و وج -
 الفقر.معدل البطالة يؤدي إلى انخفاض معدل 

 :اإلقتراحات والتوصيات 

تشــخيصــنا لظاهرة الفقر في الجزائر والســياســات االقتصــادية الكلية المنتهجة كان من الضــروري أن نختم هذا بعد 
 البحث ببعض اإلقتراحات والمتمثلة فيما يلي:

إن القضـــــــاء على ظاهرة الفقر أو التخفيف من حدتها يســـــــتدعي معرفة جيدة باألســـــــباب والعوامل األســـــــاســـــــية  -
 للفقر.

مثل باقي دول النامية عليها أن تضـــــع إســـــتراتيجية شـــــاملة للقضـــــاء على الفقر وإســـــتئصـــــاله من  إن الجزائر مثلها -
المجتمع وفق طرق متناســــقة ذات أمد طويل تتماشــــى مع ســــياســــات االقتصــــاد الكلي وليس اعتماد حلول قصــــيرة 

 المدى ومؤقتة.

صناعة، من قطاع الزراعة وقطاع الإتخاذ إجراءات مسـتعجلة باإلضـافة إلى تسطير سياسة تنموية مستديمة لكل  -
وحتى يتم تخفيف الضــــــــــــــغط المــالي على االقتصـــــــــــــــاد الوطني، والكف عن االعتمــاد على مورد واحــد وهو قطــاع 

 المحروقات.

ضـــــــرورة إعطاء األهمية الكافية للدراســـــــات القياســـــــية والتنبؤية بما يخص مختلف الظواهر االقتصـــــــادية بإنشـــــــاء  -
 جمل الجد ، كي ال تبقى هذه الدراسات فقط حبر على الورق.مخابر خاصة، وأخذ نتائجها م

 :آفاق البحث 
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في  دالت الفقرلقد تناول هذا البحث موضــــــــوع أثر بعض مؤشــــــــرات الســــــــياســــــــة االقتصــــــــادية الكلية على مع     
تبيان أهمية هذه األداة في نقل االقتصــــــاد الوطني من وضــــــع أســــــوأ إلى وضــــــع أحســــــن، وبعد  الجزائر، وقد حاولنا

لوصـــــــول إلى نتائج الدراســـــــة تبين بأن هناك جوانب مازلت تحتاج إلى بحث ودراســـــــة أعمق، وهذا راجع إما إلى ا
النقص والقصــور في تناول الموضــوع، ألنه عمل بشــري أو راجع إلى تشــعب الموضــوع وعدم اإللمام بكل جوانبه، 

خالل  صـــــــور فيه، وإثرائه أكثر منوبالتالي هذا الموضـــــــوع يحتاج إلى دراســـــــات وبحوث أخرى لتغطية جوانب الق
 إشكاليات أخرى مثل:

 MENAهو انعكاســات مؤشــرات الســياســة االقتصــادية الكلية على الفقر الثالثي في دول الشــرق األوســط  ما -
 ؟.(9195-9111)وشمال إفريقيا للفترة: 

 (؟.9195-0991ما هو أثر التفاوت في توزيع الدخل على الفقر في الجزائر للفترة: ) -

ما هو انعكاس مؤشــــــــــــرات الســــــــــــياســــــــــــة االقتصــــــــــــادية الكلية على معدالت الفقر في دول الوطن العربي للفترة:  -
 (؟.9111-9195)

نرجو من المولى عز  وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا  لوجه الكريم، نافعا  لغيرنا والحمد لل ه الذي  وفي األخير    
تتم بفضله الصالحات.
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 (9109-0991يمثل تطور بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية ومعدل الفقر خالل فترة الدراسة ) (:31الملحق رقم )

 بعض مؤشرات السياسة االقتصادية الكلية 
 Pov mpf inf Exo Gro Cho السنوات

1990 26.1 3.1 17.8 3.2 -2.2 24.4 

1991 27.2 4.3 25.9 5.5 -0.3 21.1 

1992 27 0.7 31.7 1.3 2 23 

1993 25.1 -5.9 20.5 3.8 -2.5 23.15 

1994 22.1 1.86 29 -10.2 0.3 24.8 

1995 25.4 -7.91 29.8 -8.8 3.9 28.1 

1996 27.8 3.19 18.7 -4.5 3.8 28 

1997 24.2 2.93 5.7 3.5 1.2 28 

1998 23.5 -3.57 5 -3.7 5 29.5 

1999 19.2 -0.34 2.8 -3.8 3.2 33 

2000 14.2 1.61 0.3 6.9 3.8 29.8 

2001 13.2 1.61 4.2 3.26 1.9 27.3 

2002 12.7 2.6 1.4 2.14 5.2 25.7 

2003 10.1 -3.12 2.6 3.24 6.8 23.7 

2004 9.8 -4.66 3.6 0.25 5.2 17.7 

2005 11.7 -4.47 1.6 2.73 4.7 15.3 

2006 12.2 0.8 2.5 3.45 5.3 12.2 

2007 11.8 1.62 4.5 4.5 4.8 11 

2008 11.1 2.02 4.4 5.6 2.4 11.3 

2009 9.8 3.24 5.7 1.25 2.1 10.2 

2010 6.2 4.45 3.9 1.76 2.1 10 

2011 5.55 3.29 4.5 2.3 2.8 10 

2012 5.2 2.76 8.9 1.2 3.3 9.7 

2013 5.03 3.19 3.3 0.19 2.7 9.9 

2014 6.1 -0.7 2.9 -3.45 4.5 9 

2015 5.7 -1.02 4.8 -3.27 3.8 10.6 

2016 6.2 -2.75 6.4 -2.43 3.3 11.6 

2017 7 -1.85 5.6 -1.22 2.8 11.7 

2018 8.7 0.75 2.7 -0.76 1.8 11.2 

2019 9.1 -0.8 2.2 -0.3 0.8 0.711 

 المصدر: 

 http/www.bank-of-Algeria.dz 

 http/www.ons.dz 

 http/www.mf.gov.dz 

 http/www.un.org 

 http/www.cnes.dz 

 http/www.data.albankdawli.org 
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 (pov( بالنسبة للسلسلة )SCH( والتي تقابل أقل قيمة للمعيار )Lدرجة التأخير ) (:31الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFعند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر المطور ) povاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 03الملحق رقم )

 

 



 المالحق

001 
 

 

 

 

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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( واختبار فيليب بيرون ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dpovاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 04الملحق رقم )
(PP) 
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (mpf( بالنسبة للسلسلة )SCH( والتي تقابل أقل قيمة للمعيار )Lدرجة التأخير ) (:05الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (PPواختبار فيليب بيرون )( ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر mpfاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 06الملحق رقم )

 

 

 

 



 المالحق

008 
 

 

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

( واختبار فيليب بيرون ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dmpfاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 07الملحق رقم )
(PP) 
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (inf( بالنسبة للسلسلة )SCH( والتي تقابل أقل قيمة للمعيار )Lدرجة التأخير ) (:08الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر infاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 09الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dinfاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 10الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (gro( بالنسبة للسلسلة )SCH( والتي تقابل أقل قيمة للمعيار )Lدرجة التأخير ) (:11الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر groاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 12) الملحق رقم
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dgroاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 13الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 

 

 

 



 المالحق

011 
 

 (cho( بالنسبة للسلسلة )SCH( والتي تقابل أقل قيمة للمعيار )Lدرجة التأخير ) (:14الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر choاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 15الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dchoاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 16الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (exo( بالنسبة للسلسلة )SCHتقابل أقل قيمة للمعيار )( والتي Lدرجة التأخير ) (:17الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر exoاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 18الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (PP( واختبار فيليب بيرون )ADFالمطور ) عند المستوى باستخدام اختبار ديكي فولر Dexoاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 19الملحق رقم )
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 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 .اختبار الحدود للنموذج(: 13الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 (ARDL)تقدير نموذج (: 11الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 نتائج اختبار اإلرتباط الذاتي الخطي(: 11الملحق رقم )

 
 Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 

 نتائج اختبار عدم ثبات التباين: (13الملحق رقم )

 
Eviews 10من إعداد الطالبات بناءا على مخرجات المصدر: 
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 :الكتب 

مادة ، الطبعة األولى، مؤسسة حالسياسات اإلقتصادية بين النظرية والتطبيقإسماعيل محمد دعيبس،  -0
 .9109للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ار المريخ، د ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان، ،االقتصاد الكلي، االختبار العام والخاص جميس جواريني، -9
 .0999السعودية، 
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0993. 

يع، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوز  ،إشكالية الفقر "دراسة قياسية الجزائر نموذجا"فطيمة حاجي،  -09
  .9100عمان، 
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 المراجع

018 
 

ر، دار المريخ للنش، ترجمة محمود حسن حسين ومحمود حامد محمد ،التنمية االقتصادية ميشيل تودارو، -05
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، (1311-1919)أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر أحمد ضيف،  -05
ادية والعلوم كلية العلوم االقتص  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص: نقود ومالية،)

 .(9102/9105 التجارية وعلوم التسيير،
الكلية على االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل أثر السياسات االقتصادية "أحمد نصير،  -09

تصادية، قسم العلوم االق، )أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية ،"(1311-1993الفترة: )
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9106/9102.) 
 انعكاسات البرامج التنموية على النمو االقتصادي فيبدر الدين زبيدي، صالح بروبة، نور الدين مادي،  -91

)مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي،  ،"1312-1331الجزائر: دراسة الفترة 
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ئر، جامعة الجزا الماجستير،)رسالة مقدمة لنيل شهادة ، "إشكالية الفقر في الجزائر، "بشير معطيب -90

9112/9115.)  
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