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  تطور النفقات العامة في الجزائر وأثرها علي النمو االقتصادي 

 2014 -1999:للفترة 

  زرواط  فاطمة الزهراء.د

  قسم أ ، جامعة مستغامن ةحماضر  ةأستاذ

  مناد حممد .أ

  ، جامعة مستغامن ماسرت أكادميي يف التقنيات الكمية املطبقة

  :الملخص

جتسدت اجلزائر ويف سعيها لتحقيق التنمية االقتصادية طبقت عدة اسرتاتيجيات تنموية متعددة  إن

يف شكل برامج تنموية وسياسات إصالحية وذلك من اجل مواكبة حاجات اتمع املتزايدة من 

، حيث أن تطبيق هذه االسرتاتيجيات ال يتم إال ني األداء االقتصادي من جهة أخرىجهة وحتس

تبقى الوسائل املالية الشرط بشرية، مادية، قانونية ومالية و : عن طريق دمج   جمموعة من الوسائل

 .املسبق لتفعيل باقي الوسائل خصوصا ما تعلق بإنشائها، صيانتها وحتريكها

الدولة جاهدة لتحقيقه  إليهتسعى  ادي من أمسى األهداف الذيكما يعترب النمو االقتص

عن طريق جمموعة من السياسات التنموية والربامج املختلفة اآلجال بغض النظر عن األجواء 

والظروف اليت صيغت ونفذت فيها هذه الربامج والقوانني، حيث أثرت عدة متغريات ومؤشرات 

الرئيسية  تاو دمن أهم األ والذي يعتربللدولة  العام إلنفاقأبرزها اومن اقتصادية على هذه التنمية 

  .االقتصاديةوحتقيق األهداف  لتدخل الدولة يف االقتصاد

  . اإلنفاق العام،النمو االقتصادي،التنمية االقتصادية،اسرتاتيجيات تنموية  :الكلمات المفتاحية

Résumé : 

L’Algérie dans ses efforts pour parvenir à un développement 

économique mise en place plusieurs stratégies de développement incorporés 

sous la forme de programmes de développement et de réforme des 

politiques pour faire face aux besoins  croissants de la communauté ,d’une 

part et l’amélioration des performances financiers et garder la condition 
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financière pour activer le reste des moyens pour .La croissance économique 

est l’objectif de l’état à travers , éventail de politique de développement des 

divers délais quelque soit ,l’atmosphère et les conditions qui ont été 

formulés et mise en œuvre dans ses programmes et de lois ,ou plusieurs 

variables et les indicateurs du développement économique y compris les 

dépenses publiques pour l’état qui est l’un des principaux outils 

d’intervention de l’état dans l’économie et la réalisation des objectifs 

économiques  

Mots-Clés : Développement économique, Croissance économique, 

Dépenses publiques. 

  :مقدمةال

يف الوقت الذي تشهد فيه الدول املتقدمة جمموعة من التحوالت والتغريات على مجيع األصعدة 

السياسية، االجتماعية، الثقافية، وخاصة االقتصادية من خالل توجهها اىل مزيد من التكامل 

االقتصادي واالندماج السياسي والذي يأخذ عدة صور كالتكتل اإلقليمي، قاري أو عاملي وذلك 

جل كسب املزيد من األسواق لتصدير منتوجاا من جهة واحلصول على املواد األولية والطاقية من أ

ومن بينها اجلزائر تعمل جاهدة للخروج من دوامة التخلف  ناميةمن جهة أخرى، ال تزال الدول ال

  .االقتصادي وحتقيق تنمية اقتصادية حقيقية

ويف ظل حتسن الوضعية املالية نتيجة االرتفاع املتواصل ألسعار البرتول منذ بداية األلفية الثالثة 

العام من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي  اإلنفاقانتهجت اجلزائر سياسات توسعية يف 

، والربنامج اخلماسي 2009-2005، والربنامج التكميلي لدعم النمو2001-2004

لب موارد إضافية، وذلك دف حتسني األداء االقتصادي ورفع معدل دف ج2010-2014

  .النمو االقتصادي

العام اإلنفاق  تأثيرات سياسةهي  ما :يليالورقة البحثية كما وعلى ضوء ما سبق تربز لنا إشكالية 
  ؟2014-1999خالل الفترة  النمو االقتصادي في الجزائر على

مراحل تطور مفهوم القسم األول  ربزي: وعليه نقرتح تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة أقسام

 هذا الدور أما القسم الثاين فيتطرق إىلواستخالص أهم أهداف ونتائج امليزانية تبعا لدور الدولة، 
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 التنمية النمو االقتصادي وبرامج وأخريا القسم الثالث يتضمن ،اجلزائرتصنيف النفقات العامة يف 

  .2014إىل  1999يف اجلزائر من  املنتهجة

 .مراحل تطور مفهوم الميزانية تبعا لدور الدولة: أوالً 
حيث كان دور  لقد مر موضوع تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية بعدة مراحل خمتلفة،

الدولة وتدخلها يف النشاط االقتصادي يزداد من فرتة ألخرى وذلك مبا متلكه من إمكانيات مالية 

ومؤسساتية باإلضافة إىل نداءات بعض االقتصاديني بتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، ومع 

لدخل القومي مرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة حتمية من أجل محاية النشاط االقتصادي وا

وأنه يف غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الدول إىل مشاكل عديدة مثل التضخم واالنكماش 

  .1وعدم االستقرار

الوسائل (ترتبط امليزانية العامة ارتباطا وثيقا بدور الدولة، لذلك فالدولة بواسطة أدواا املالية 

تسعى للتأثري يف النشاط االقتصادي ولو بصفة حمدودة من أجل حتقيق األهداف اليت تسعى  )املالية

  :باملرحلتني التاليتني 1929إىل غاية 1850، وقد مر دور الدولة منذ إليها

 ):1914- 1850(الدولة الحارسة   - أ
ن مثل دور الدولة يف هذه املرحلة حمدود ويتسم باحلياد اجتاه النشاط االقتصادي فاقتصاديو 

ادم مسيث وريكاردو يؤمنون مبستوى أكرب للفعالية االقتصادية حيث تكمن وظيفة الدولة يف القيام 

بأعمال األمن واحلماية والعدالة والدفاع أي أا تكون حارسة للنشاط االقتصادي، وال مانع يف 

حدثت مشكلة  إقامة بعض املشاريع العامة، هذا وقد سادت أفكار الكالسيك لفرتة طويلة اىل أن

الكساد الكبري عندها بدأ االقتصاديون يشككون يف صحة النظرية الكالسيكية بعد عجز 

  . 2اقتصاديات الدول عن إعادة توازا بطريقة آلية كما يدعي الكالسيك

اذن للدولة دور تقليدي وال جيب عليها التدخل يف السوق، فحسب املفكرين الكالسيك 

األول يؤدي إىل االقرتاض والثاين ن متوازنة فالعجز أو الفائض غري جمديينميزانية الدولة جيب أن تكو 

  .يعترب اقتطاع غري مربر حباجة عمومية

  

  



  مناد حممد.أ ، فاطمة الزهراء زرواط .د                                                                          جملة املالية واألسواق

4 

 

  :1929الدولة المتدخلة -ب
بعد األزمة االقتصادية العاملية وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية أدى تطور النفقات بنسبة 

تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية دف حتسني املستوى املعيشي وحتفيز  إىلفائقة 

  . اإلنتاج

ويف الوقت ذاته برزت أفكار النظرية الكينزية لالقتصادي اإلجنليزي كينز خالل الثالثينات 

سات من القرن املاضي، ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة متاما ألفكار الكالسيك اليت رمست السيا

  .3احلكومية الواجبة اإلتباع للخروج من األزمة

الدولة ألنشطة مماثلة لتك اليت يقوم ا اخلواص دف  على مباشرةويرتكز هذا التدخل 

الدولة ال تتقيد بالتوازن  إلضافة إىل أن ميزانية اإلسرتاتيجيةمحاية االقتصاد واحملافظة على القطاعات 

وسيلة فعالة لتحسني  ، كما تعترب)كساد-تضخم(احلتمي عندما يتطلب األمر توزيع اخللل القائم 

  .األداء االقتصادي

أدى تقهقر الدولة املتدخلة مبا يف ذلك ايار املعسكر االشرتاكي وهيمنة لكن فيما بعد 

  .4رز ما يسمى بنظرية الدولة الضابطةدور الدولة وب منظور اللربالية اجلديد إىل تغري كمي ونوعي يف
  :الدولة الضابطة- 1

وهو ذلك النظام الذي تكون من خالله الدولة غري حمايدة وال متدخلة يف النشاط 

االقتصادي، إنه شكل جديد فرضته تداعيات العوملة وفتح األسواق، لذلك فالدولة ال تنسحب 

، تقنني قواعد اللعبة، مراقبة املنافسة ومحاية آليات للتنظيم يكونمن السوق وإمنا وجودها يف السوق 

  ).لكي تبقى فاعلة(السوق 

  :الدولة الضابطة وظائف- 2
  :تربز وظائف الدولة يف هذه املرحلة من خالل السياسات التالية الذكر

بواسطة النفقة العمومية وخصوصا منظومة  توزيع املداخيل إعادةسياسة توزيعية من خالل . أ

الدعم، وكذلك األجور من خالل حتديد أسسها القاعدية وذلك بواسطة مجلة من األدوات اجلباية 

 .كالتعريفات العمومية ومنظومة الضمان االجتماعي
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 اإلنتاجيةسياسة استثمارية من خالل اجناز اهلياكل القاعدية األساسية وتدعيم القدرة . ب

 .تصاد الوطينلالق

  .سياسة متويلية من خالل القروض اليت متنحها اخلزينة العمومية أو ضمان القروض. ج

  :أهداف الدولة الضابطة-أ

عموما تعترب امليزانية العامية األداة املثلى اليت تستعملها الدولة يف حتقيق أهدافها االقتصادية 

  :واالجتماعية ومن بني هذه األهداف نذكر ما يلي

 :التوازن االقتصادي العام- 1
  :ويتم ذلك بواسطة

أي مع  اإليراداتدعم النمو وذلك عن طريق توظيف مكثف للنفقة العمومية دون زيادة يف ) أ

 .احملافظة على نفس مستوى االقتطاع

 .التحكم يف التضخم عن طريق امتصاص فائض الكتلة النقدية باستخدام األدوات الضريبية) ب

  .داخيل من خالل الشبكة التوزيعية والتعديالت املدخلة عليهاتوزيع امل إعادة) ج

 :التوازن االقتصادي القطاعي- 2

خالفا للتوازن االقتصادي العام، فإن التوازن القطاعي يتسم برتكيز استخدام املالية العمومية 

بدأ وأدواا لتمكني قطاع أو قطاعات معينة من الوصول إىل مستوى من األداء والنمو عمال مب

 .النمو املتكامل واملتوازن لالقتصاد الوطين

 :عموما األدوات املستعملة تتمثل فضال عن األطر التنظيمية يف

 .دائمة أو مؤقتة إعفاءاتالتحفيز اجلبائي من خالل ) أ

  .الدعم من خالل صناديق خاصة كصندوق دعم النشاط الفالحي) ب

 :التوازن الجهوي-3
 :بعدة طرق وآلياتتلجأ الدولة إىل حتقيق ذلك 

توجيه االستثمارات العمومية واجناز اهلياكل القاعدية املمولة من طرف امليزانية العامة للدولة )أ

 ).نفقات التجهيز العمومي(
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املخططات (متويل كلي أو جزئي الستثمارات اموعات احمللية من خالل عدة شبكات ) ب

 )البلدية للتنمية، الربامج اخلاصة

 .جبائية لفائدة األنشطة اليت تقبل التوطن يف املناطق الواجب ترقيتها فاءاتإعتقرير ) ج

األنشطة من آليات الدعم العمومي املقررة لفائدة املناطق الواجب ترقيتها، حيث  متكني) د

 %2، و5للصندوق اخلاص بتنمية واليات اهلضاب العليا%3خصصت الدولة من اجلباية البرتولية 

  .6للصندوق اخلاص لتنمية واليات اجلنوب

  :نتائج دور الدولة الضابطة-ب
يؤدي انسحاب الدولة من ممارسة النشاط االقتصادي إىل توجيه جمهودها ومقدراا املالية 

مبعىن أن التقلص يف حجم التدخل . حنو الوظيفة األصلية للدولة وحتسني نوعية اخلدمة العمومية

 :التدخل، وبالتايل إىليتبع بتحسن يف نوعية 

 ).الصحة، الرتبية والتكوين(توجيه االعتمادات العمومية حنو الوظائف الكربى )أ

 .حىت تتمكن من القيام بوظائف الضبط واملراقبة اإلداريةحتسني وعصرنة املنظومة ) ب

الشبكة (محاية الفئات االجتماعية ضعيفة الدخل من اآلثار السلبية القتصاد السوق ) ج

  ).جتماعية، منظومة التضامن واحلماية االجتماعيةاال

يعترب النمو االقتصادي املرآة العاكسة للنشاط االقتصادي ودرجة تطوره، وكان حمل اهتمام 

حبث يف طبيعة " 1776وكتابه الشهري سنة " آدم مسيث"العديد من االقتصاديني أبرزهم 

ظريته حول السكان وتبعه بعد يف ن 1798سنة " روبرت مالتوس" ، و"وأسباب ثروة األمم

ذلك العديد من الباحثني االقتصاديني بشكل يعكس األمهية الكربى اليت يعرب عنها النمو 

  .االقتصادي من عدة جوانب

  :العامة النفقات: ثانياً 
  :تعريف النفقات العامة-أ

متثل النفقات العامة الصورة اليت تعكس نشاط الدولة وأداة حتقيق أهدافها وتوجيه 

اقتصادها وضمان االستقرار االقتصادي يف البالد، وميكن تعريف النفقات بأا املبالغ امللية اليت 
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ا تصرفها الدولة إشباعا للحاجات العامة وحتقيقا لتدخلها االقتصادي واالجتماعي يف إدارة جمتمعه

  .7اإلنساين

النفقات العمومية هي النفقات اليت تؤديها اهليئات العمومية يف إطار ميزانياا السنوية  

 وخمططاا التنموية 

. 8لتغطية حاجياا اإلدارية طبقا للتشريع والرتاتيب السارية  

  تصنيف النفقات العامة في الجزائر-ب

-84من القانون رقم  23صنف قانون املالية اجلزائري النفقات العامة حسب املادة  لقد

 .إىل نفقات التسيري ونفقات التجهيز 1984-07-07املؤرخ يف  17

  .نفقات التسيير) 1-ب

متثل نفقات التسيري جزءا هاما من النفقات العامة سواء كان تلك من ناحية احلصة      

نفقة أو الدور الفعال هلا من حيث تسيري اهلياكل اإلدارية واألمنية واالجتماعية املالية اليت ا هذه ال

  .واالقتصادية إال أن أثرها غالبا ما يكون غري مباشر

  :تعريف نفقات التسيير-أ

هي تلك النفقات اليت ختصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة، واليت تسمح بتسيري 

همات اجلارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات اليت تدفع من نشاطات الدولة والتطبيق الالئق للم

أجل املصاحل العمومية واإلدارية، حيث أن نفقات التسيري تشمل على نفقات املستخدمني ونفقات 

  .9املعدات

إن هذه النفقات حىت وإن كانت ال دف إىل خلق استثمارات بصفة مباشرة فإا تؤدي 

ة واإلدارية الدولة، وبالتايل تؤدي هذه األخرية دورا مهما يف حتقيق اىل تسيري حمكم للمصاحل العمومي

  .املنفعة العامة

  :أقسام نفقات التسيير-ب
املتعلق بقوانني املالية،  07/07/1984املؤرخ يف  17-84من القانون  24تنص املادة        

  :10على أن نفقات التسيري تنقسم إىل أربعة أبواب

 :الدين العام والنفقات المحسوبة من اإليرادات أعباء) 1



  مناد حممد.أ ، فاطمة الزهراء زرواط .د                                                                          جملة املالية واألسواق

8 

 

يشمل على االعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العام إضافة إىل األعباء املختلفة 

 :احملسومة من اإليرادات، ويشمل هذا النوع على مخسة أجزاء هي

 .دين قابل لالستهالك-أ

 ).فوائد سندات اخلزينة(الدين الداخلي -ب

 .اخلارجي الدين-ج

 ).من أجل القروض والتسبيقات املربمة من طرف املؤسسات العامة(ضمانات -د

 ).تعويضات على منتجات خمتلفة(نفقات حمسومة من اإليرادات العامة -ه

 : تخصيصات السلطات العامة) 2

.... متثل نفقات تسيري السلطات العامة السياسية مثل الربملان بغرفتيه، الس الدستوري

 .، وهذه النفقات مشرتكة بني الوزاراتاخل

 :النفقات الخاصة بالوسائل لدى المصالح) 3

تشمل كل االعتمادات اليت توفر جلميع املصاحل وسائل التسيري املتعلقة باملوظفني واملعدات، وتضم 

 :ما يلي

تسيري، مرتبات العمل، املنح واملعاشات، النفقات االجتماعية، معدات تسيري املصاحل، إعانات ال

 .فقات خمتلفة

 :التدخالت العمومية) 4

تتعلق بنفقات التحويل اليت بدورها تنقسم بني خمتلف أصناف التحويالت حسب  

 :األهداف املختلفة لعملياا كالنشاط الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، وتضم

 ).إعانات للجماعات احمللية(التدخالت العمومية واإلدارية  •

 ).امهات يف اهليئات الدوليةمس(النشاط الدويل 

 .النشاط االقتصادي

 ).إعانات للمصاحل العمومية واالقتصادية(إسهامات اقتصادية  •

 ).إعانات الدولة يف خمتلف صناديق املعاشات(إسهامات اجتماعية  •



  مناد حممد.أ ، فاطمة الزهراء زرواط .د                                                                          جملة املالية واألسواق

9 

 

 –إن كل نفقات التسيري احملصورة يف األبواب األربعة تقسم يف قانون املالية يف اجلدول 

  :بقانون املالية بالشكل التايلامللحق -ب

النفقات اخلاصة بالباب الثالث والرابع حسب الوزارات،وحيدد قانون املالية املبلغ اإلمجايل -

لالعتمادات املوجهة لكل دائرة وزارية مث يتكفل املرسوم بتوزيع هذه االعتمادات اإلمجالية لكل 

  .جزء، وفصل حسب طبيعة كل نفقة

اب األول والثاين املشرتكة بني كل الوزارات أو اليت ال ترتبط بوزارة معينة يف النفقات اخلاصة بالب -

بعد ختصيص االعتمادات املوجهة لكل  - 1رقم  –ميزانية النفقات املشرتكة يف أسفل اجلدول 

  :التايل -1رقم  –وزارة كما هو مبني يف اجلدول 

حسب كل دائرة  2014بعنوان ميزانية التسيير لسنة  توزيع االعتمادات: )1(رقم  الجدول
  .وزارية

                    )دج(المبالغ   الدوائر الوزارية
  9.422.733.000  .رئاسة اجلمهورية

  2.712.507.000  .األول الوزير مصاحل
  955.926.000.000  .الوطين وزارةالدفا

  540.708.651.000  .احمللية اجلماعات و الداخلية وزارة
  30.617.909.000  .اخلارجية الشؤون وزارة
  72.365.637.000  .العدل وزار
  87.551.455.000  ..املالية وزارة
  41.050.228.000  .املناجم الطاقةو وزارة
  4.452.530.000  ..االستثمار وترقية الصناعية التنمية وزارة
  233.232.749.000  .الريفية والتنمية الفالحة وزارة
  24.260.117.000  .واألوقاف الدينية الشؤون وزارة
  241.274.980.000  .ااهدين وزارة
  38.922.265.000  .املوارد املائية وزارة

  13.148.714.000  .النقل وزارة
  19.405.864.000  ..العمومية األشغال وزارة
  19.449.647.000  .املدينة و العمران و السكن وزارة



  مناد حممد.أ ، فاطمة الزهراء زرواط .د                                                                          جملة املالية واألسواق

10 

 

، يتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب سنة 30مؤرخ يف  08- 13قانون رقم : المصدر

  .46ص 68، اجلريدة الرمسية، عدد2014

  :نفقات التجهيز)  2 -ب

  : تعريف نفقات التجهيز-أ

هي عبارة عن تلك النفقات اليت هلا طابع االستثمار الذي يتولد عنه ازدياد اإلنتاج   

، ويطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز 11الوطين واإلمجايل وبالتايل ازدياد منو ثروة البالد

اعية أو ميزانية االستثمار وتكون هذه النفقات من االستثمارات اهليكلية االقتصادية االجتم

واإلدارية، واليت تعرب مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف هلذه االستثمارات إعانات التجهيز املقدمة 

 .12لبعض املؤسسات العمومية

  2.405.141.000  .البيئة و العمرانية التهيئة وزارة
  18.630.359.000  .االتصال وزارة
  696.810.413.000  .الوطنية الرتبية وزارة
  270.742.002.000  .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
  25.233.155.000  .الثقافة وزا

  49.491.196.000  .املهين التعليم و التكوين وزارة
  135.822.044.000  .املرأة وقضايا واألسرة الوطين التضامن وزارة
  23.801.125.000  .التجارة وزارة
  277.547.000  .الربملان مع العالقات وزارة

  274.291.555.000  .االجتماعي الضمان و التشغيل و العمل وزارة
  365.946.753.000  .املستشفيات وإصالح السكان و الصحة وزارة

  36.791.134.000  ..والرياضة وزارةالشباب
  3.680.186.000  .واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الربيد وزارة
  3.007.737.000  .التقليدية الصناعة و السياحة وزارة
  2.323.410.000  .الصيدية املوارد و البحري الصيد وزارة

4.243.755.743.0  ..الفرعي المجموع
  470.696.623.000  ..املشرتكة التكاليف

4.714.452.366.0  .المجموع العام
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وبأكثر تفصيل هي عبارة عن االعتمادات املفتوحة يف امليزانية العامة، لتغطية نفقات 

ات متثل احلد األعلى الذي ال ميكن االستثمار الواقعة على عاتق الدولة، حيث أن هذه االعتماد

جتاوزه أثناء صرف هذه النفقة وتسجل نفقات التجهيز العمومي ونفقات االستثمار والنفقات 

  .برأمسال يف امليزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج والتنفيذ باعتمادات الدفع

  :اقسام نفقات التجهيز-ب
ائي السنوي والذي يسمح بإعطاء رؤية يتم تقسيم نفقات التجهيز حسب املخطط اإلمن

امللحق بقانون املالية حسب -ج –أكثر وضوحا لنشاط الدولة االستثماري وتظهر يف اجلدول 

، تدون نفقات التجهيز على وفق ما 17-84من القانون رقم  35القطاعات وحسب املادة 

  :13يلي

 :العناوين) 1
  :وهي) أبواب(تقسم نفقات التجهيز إىل ثالثة عناوين 

االستثمارات اليت تنفذ من قبل الدولة وتتمثل يف النفقات اليت تستند إما إىل أمالك الدولة أو  -

  .إىل اجلماعات العمومية

إعانات االستثمارات املمنوحة من قبل الدولة وتتمثل يف النفقات املوجهة لدعم النشاط  -

  .االقتصادي مثل حسابات التخصيص اخلاص وخفض نسب الفوائد

النفقات األخرى برأس املال، وهي خاصة بالربنامج التكميلي للواليات وكذلك احتياطي  -

  .النفقات غري املتوقعة

 :القطاعات) 2
): عشرة قطاعات(أما فيما خيص القطاعات فتجمع نفقات التجهيز يف عناوين حسب القطاعات 

اخلدمات املنتجة، الرتبية احملروقات، الصناعات التحويلية، الطاقة واملناجم، الفالحة والري، 

والتكوين، املنشآت األساسية االجتماعية والثقافية، املباين، وسائل التجهيز، املخططات البلدية 

  .للتنمية
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  :الفصول والمواد) 3

أما بالنسبة للفصول واملواد فتقسم القطاعات إىل قطاعات فرعية وفصول ومواد، حبيث تكون أكثر 

ف النشاطات االقتصادية اليت متثل برامج االستثمار، حيث جند وضوح ودقة، وذلك حسب خمتل

فهي 2423أن كل عملية تكون مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة، كأن نأخذ العملية رقم

  :تشمل على

 .الصناعات التحويلية................................2القطاع 

  .تالتجهيزا......................24القطاع الفرعي 

 .الصلب.............................242الفصل 

  .التحويالت األولية للمواد.............................2423املادة 

  :وميكن توضيح تصنيف نفقات التجهيز يف اجلدول التايل
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  حسب القطاعات 2014توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة ): 2(الجدول رقم 

  )بآالف دج(لوحدة ا

  اعتمادات الدفع  رخص البرامج  القطاعات

  الصناعة

  الفالحة والري

  دعم اخلدمات املنتجة

  املنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية

  ....الرتبية والتكوين

  املنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية

  دعم احلصول على السكن

  مواضيع خمتلفة

  املخططات البلدية للتنمية

  

2.972.000  

229.135.500  

34.455.000  

920.347.600  

231.721.400  

219.301.600  

116.384.500  

510.000.000  

65.000.000  

2.820.500  

203.520.500  

29.347.000 

781.640.900 

243.865.900 

236.615.100 

127.536.000 

360.000.000 

65.000.000  

  

  2.050.345.900  2.329.317.600  المجموع الفرعي لالستثمار

ختصيصات (دعم النشاط االقتصادي 

حلسابات التخصيص اخلاص وخفض نسب 

  )الفوائد

  

  

  

661.368.310  

  70.000.000  130.000.000  الربنامج التكميلي لفائدة الواليات

  160.000.000  285.000.000  احتياطي لنفقات غري متوقعة

  891.368.310  415.000.000  المجموع الفرعي لعمليات برأس المال

  2.941.714.210  2.744.317.600  مجموع ميزانية التجهيز

، يتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب سنة 30مؤرخ يف  08- 13قانون رقم  :المصدر

  .47، ص68، اجلريدة الرمسية، عدد2014
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  :النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: ثالثاً 
  :النمو االقتصادي - 1

تعريف النمو االقتصادي يتطلب حتديد املتغري الذي على أساسه يقاس النمو  إن

  .االقتصادي، وكذا حتديد الفرتة اليت من خالهلا نرغب يف حتديد وقياس قيمة هذا املتغري

هو االرتفاع املسجل من خالل فرتة زمنية عادة ما تكون : "وعلى هذا األساس، يعرفه فيليب بريو

  .14"متالحقة ملتغري اقتصادي توسعي هو الناتج الصايف احلقيقي سنة أو فرتات زمنية

  .15"أن النمو االقتصادي هو التغري املسجل يف حجم النشاط االقتصادي: "أما كوسوف فيقول

أن النمو االقتصادي هو عبارة عن عملية توسع اقتصادية تلقائية، تقاس بتغريات  : "ويؤكد بونيه

  .16"كمية حادثة

  :صاديةالتنمية االقت - 2
أما التنمية االقتصادية فهي التوسع االقتصادي املقصود والذي ال ميكن أن حيدث بدون 

تدخل الدولة، ويقتضي بالضرورة تغيري اهليكل االقتصادي للمجتمع، وعلى ذلك تصبح املقاييس 

  .17الكمية غري كافية لقياس درجة التنمية، وينطبق هذا املفهوم على الدول املتخلفة

التنمية مل يعد يركز على جانب معني، بل أصبح عملية جمتمعية متعددة األبعاد  إن مفهوم

واجلوانب، تنطوي على تغريات هيكلية وجذرية يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية واإلدارية على أن يسري ذلك كله بشكل متوازن مع زيادة معدالت النمو وحتقيق العدالة 

  .18مثار تلك التنمية أي حتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومييف توزيع 

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج بأن النمو االقتصادي على أنه الزيادة 

  .احلقيقية للناتج القومي

  : ويربز لنا من هذا التعريف والتعاريف السابقة األخرى أن النمو االقتصادي هو

  . النسيب يف حجم الناتج احلقيقي اخلاممتغري كمي يقيس التغري -

ذي يعرب فعال اخلام ال متغري يعرب عن التوسع االقتصادي، وهلذا ارتبط تعريفه بالناتج احلقيقي ا -

  .عن املقدرة االقتصادية والتوسع االقتصادي
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  . 2014-2001برامج التنمية االقتصادية المطبقة في الجزائر 
، بسبب اخنفاض 20عرفت اجلزائر أوضاعا اقتصادية صعبة خالل فرتة التسعينات من القرن الــ

ودخوهلا يف دوامة أزمة أمنية مع بداية التسعينيات وما صاحبها من  1986أسعار البرتول سنة 

حالة إيقاف للمدفوعات، مما أدى باجلزائر إىل طلب مساعدة صندوق النقد الدويل، واستمرت إىل 

ية اية فرتة التسعينات، أين عرفت اجلزائر حتسن يف املؤشرات االقتصادية قياسا مبا كانت عليه غا

يف الفرتة السابقة، ويرجع سبب ذلك إىل ارتفاع أسعار البرتول مما أدى إىل زيادة مداخيل الدولة 

  .وحتول يف السياسة االقتصادية للجزائر إىل سياسة إنفاق عام توسعية باألساس

  .   م برامج التنمية االقتصاديةمفهو 
  :19عموما ميكن إعطاء مفهوم شامل لربنامج التنمية االقتصادي كما يلي

هو عبارة عن جمموعة من األهداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها خالل فرتة زمنية حمددة وعرب " 

الوطين من استعمال الوسائل والسياسات الالزمة لتحقيق هذه األهداف وذلك للخروج باالقتصاد 

حالة التخلف والركود إىل حالة النمو املستدام الذي يشمل مجيع القطاعات والذي يؤدي يف 

  "النهاية إىل حتقيق التنمية االقتصادية

انطالقا من هذا املفهوم فإن أي برنامج تنمية اقتصادي يتكون من ثالثة عناصر رئيسية 

  :هي

  .األهداف اليت تسعى الربامج لتحقيقها -

  .سائل اليت تتخذ لتحقيق هذه األهدافالو  -

  . املدة الالزمة إلجناز وحتقيق هذه األهداف -

  2014- 2001برامج اإلنفاق العام في الجزائر 
وهو  ،%3.3على العموم بتحقق متوسط معدل منو قارب  2001متيزت الفرتة ما قبل 

معدل منو متواضع وال يؤدي إىل تنشيط االقتصاد واملسامهة يف حتسني املستوى املعيشي لألفراد نظرا 

وما صاحبها من ارتفاع أسعار  2000للمستوى املرتفع الذي بلغته البطالة، ومع مطلع سنة 

اقتصادية البرتول مما أدى إىل ارتفاع احتياطي الصرف وهذا ما مسح باجلزائر إىل إتباع سياسة 



  مناد حممد.أ ، فاطمة الزهراء زرواط .د                                                                          جملة املالية واألسواق

16 

 

جديدة ترتكز باألساس على التوسع يف اإلنفاق العام، خاصة وأن كل املؤشرات كانت توحي 

 إنفاقباستمرار تزايد سعر النفط على األقل على املدى املتوسط، وكان نتاجا التوجه إىل سياسة 

خالل الفرتة " خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي"توسعية وجتلى ذلك من خالل إقرار كل من 

برنامج "، وكذا 2009-2005خالل الفرتة " الربنامج التكميلي لدعم النمو"و 2001-2004

  .2014-2010" بربنامج توطيد النمو"أو ما اصطلح أيضا على تسميته " التنمية اخلماسي 

  :2004-2001مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي ) أ
ف مايل قدر بـــ بغال 2001يعترب خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي الذي أقر يف أفريل 

وهو عبارة عن خمصصات مالية موزعة على الفرتة  20مليار دوالر 7مليار دج أي ما يعادل  525

  .بنسب متفاوتة 2004-2001الزمنية 

  :المضمون) 1-أ
وجه أساسا للعمليات واملشاريع اخلاصة بدعم املؤسسات والنشاطات اإلنتاجية الفالحية، 

الت كربى مثل الري، النقل، اهلياكل القاعدية، حتسني اإلطار تقوية اخلدمات العمومية يف جما

املعيشي للسكان، دعم التنمية احمللية واملوارد البشرية، إضافة اىل جمموعة من اإلصالحات انتهجتها 

الدولة تزامنا مع هذا الربنامج، كما قسم هذا الربنامج إىل أربع قطاعات رئيسية كربى وكل قطاع 

  :ن القطاعات الفرعية واجلدول التايل يبني ذلكيتكون من جمموعة م
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  .المخصصات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي حسب القطاعات): 3(الجدول رقم 
  مليار دج: الوحدة 

  السنوات      

  القطاعات

  اموع  2004  2003  2002  2001

  )مبالغ(

  اموع

  )نسب(

 %40  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  أشغال كربى وهياكل قاعدية

  38.8%  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمية حملية وبشرية

  دعم قطاع الفالحة

  والصيد البحري 

10.6  20.5  22.5  12.0  65.4  12.4%  

  %8.6  45.0  /  /  15.0  30.0  دعم اإلصالحات

  100%  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  اموع

تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية  الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، :المصدر

 .87، ص2001للجزائر خالل السداسي الثاين من سنة

  :أهداف مخطط اإلنعاش االقتصادي) 2-أ
  :يهدف خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي إىل حتقيق ثالثة أهداف ائية وهي

 .احلد من الفقر وحتسني مستوى املعيشة .1

 .خلق مناصب عمل واحلد من البطالة .2

 .دعم التوازن اجلهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية .3

ويكون حتقيق تلك األهداف الرئيسية عرب أهداف وسيطة تعترب مبثابة قنوات ميكن من 

  :خالهلا التوصل إىل األهداف السالفة الذكر وهي

تنشيط الطلب الكلي، ويف ذلك حتول للسياسة االقتصادية من الفكر النيوكالسيكي  •

برامج صندوق النقد الدويل إىل الفكر الكينزي الذي يركز على تنشيط  الذي جاءت به

 .الطلب الكلي عن طريق السياسة املالية لتنشيط االقتصاد

دعم املستثمرات الفالحية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة انطالقا من كوا منشآت  •

 .منتجة بصفة مباشرة للقيمة املضافة ومناصب العمل
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ل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط االقتصادي وتغطية احلاجات 

 .الضرورية للسكان مبا ينعكس إجيابا على تنمية املوارد البشرية

ومن خالل هذا اجلدول السابق يتجلى لنا أن قطاع األشغال الكربى واهلياكل القاعدية 

مليار  210.5مببلغ  استحوذ على النصيب األكرب من مشاريع خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي

، ويليه جانب التنمية احمللية والبشرية بنفس القيمة 

مث جانب دعم اإلصالحات بقيمة % 12.4مليار دج أي ما نسبته 

  .من القيمة اإلمجالية

كصاحبة أكرب   2001 أقر تنفيذ املخطط، جاءت سنة 

مليار دج مث سنيت  185.9مبا يقارب  2002

مليار دج على التوايل كما يربزه الشكل  20.5

   2004-2001المخصصات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي 

  
  .بناء على بيانات اجلدول السابق

0

50

100

150

2001 2002

100,7

70,271,8 72,8

10,6

30

هياكل قاعدية و أشغال كبرى
الفالحة والصيد البحري
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ل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط االقتصادي وتغطية احلاجات يئة وإجناز هياك •

الضرورية للسكان مبا ينعكس إجيابا على تنمية املوارد البشرية

ومن خالل هذا اجلدول السابق يتجلى لنا أن قطاع األشغال الكربى واهلياكل القاعدية 

استحوذ على النصيب األكرب من مشاريع خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي

، ويليه جانب التنمية احمللية والبشرية بنفس القيمة القيمة اإلمجاليةمن % 40.1دج أي ما نسبته 

مليار دج أي ما نسبته  204.2تقريبا وصلت إىل 

من القيمة اإلمجالية% 8.6مليار دج أي ما نسبته  45

 أقر تنفيذ املخطط، جاءت سنة وخالل تلك الفرتة اليت

2002مليار دج مث سنة  205.4املخصصات مبا يقارب 

20.5مليار دج و 113.9مبا يقارب  2004و 2003

  :التايل

المخصصات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي  ):1( الشكل رقم
. 

بناء على بيانات اجلدول السابق نيالباحثمن إعداد  :المصدر         

2002 2003 2004

37,6

2

72,8

53,1

6,5
20,3 22,5

1215

0

هياكل قاعدية و أشغال كبرى تنمية محلية وبشرية
االصالحات
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  :2009 -2005البرنامج التكميلي لدعم النمو ) ب
جاء هذا الربنامج يف إطار مواصلة وترية الربامج واملشاريع اليت سبق إقرارها وتنفيذها من 

وذلك بعد حتسن الوضعية املالية  2004- 2001خالل خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي للفرتة 

للجزائر من جراء ارتفاع أسعار النفط، مما نتج عنه تراكم احتياطي الصرف، ومع تزايد التفاؤل 

املداخيل املتوقع حتصيلها والوضعية املالية املستقبلية أقرت الدولة هذا الربنامج الذي من  خبصوص

  .شأنه حتريك عجلة االقتصاد وخلق ديناميكية اقتصادية تسمح بازدهار االقتصاد اجلزائري

يعترب الربنامج التكميلي لدعم النمو برناجما غري مسبوقا يف تاريخ اجلزائر  :المضمون) 1-ب

 55مليار دج أي ما يقارب  4203االقتصادي من حيث قيمته، واليت بلغت يف شكله األصلي 

 432مليار دوالر، حيث أضيف له بعد إقراره برناجمني خاصني، أحدمها مبناطق اجلنوب بقيمة 

مليار دج، زيادة على املوارد املتبقية من خمطط  668ضاب العليا بقيمة مليار دج وآخر مبناطق اهل

 1191مليار دج، والصناديق اإلضافية املقدرة بــ 1071دعم اإلنعاش االقتصادي واملقدرة ب 

مليار دج وذلك كما يوضحه  1140مليار دج والتحويالت اخلاصة حبسابات اخلزينة بقيمة 

  :اجلدول التايل
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-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو والمخصصات المضافة له ): 4( الجدول رقم
2009 .  

  مليار دج: الوحدة

Source: world Bank, opcit, p2. 

وجاء هذا الربنامج الضخم يف إطار حماولة استغالل االنفراج املايل الذي عرفته اجلزائر بداية 

  :من األلفية الثالثة، حيث يشمل يف مضمونه مخسة حماور أساسية يبينها اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

       

  الربامج

  

  

  السنوات

خمطط 

دعم 

اإلنعاش 

  االقتصادي

الربنامج 

التكميلي 

لدعم النمو 

  األصلي

برنامج 

  اجلنوب

برنامج 

اهلضاب 

  العليا

حتويالت 

حسابات 

  اخلزينة

اموع 

  العام

قروض 

ميزانية 

  الدفع

2004  1071          1071    

2005    1273      227  1500  862  

2006    3341  250  277  304  4172  1979  

2007    260  182  391  244  1077  2238  

2008    260      205  465  2299  

2009    260      160  420  1327  

  8705  8705  1140  668  432  5394  1071  اموع
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  .2009- 2005البرنامج التكميلي لدعم النمو 
  دجمليار : الوحدة

 %النسب
45.5%  

40.5%  

8%  

4.8%  

1.1%  

    100%  

  .2، ص2005النمو، بوابة الوزير األول،

  النسب المئوية لكل قطاع حسب برنامج دعم النمو

.  

  ).5(بناءا على معطيات اجلدول رقم 

تطوير المنشآت 
ا�ساسية

41%

دعم التنمية 
ا�قتصادية

8%

تطوير الخدمة 
العمومية
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البرنامج التكميلي لدعم النمو ): 5(الجدول رقم 

  المبالغ  القطاعات

تحسين ظروف معيشة 
  السكان

1908.5  

  1703.1  تطوير المنشآت األساسية

  337.2  دعم التنمية االقتصادية

  203.9  تطوير الخدمة العمومية

  50  تطوير تكنولوجيا االتصال

  4202.7  المجموع

النمو، بوابة الوزير األول،الربنامج التكميلي لدعم  :المصدر

النسب المئوية لكل قطاع حسب برنامج دعم النمو): 2( رقمالشكل 
 

بناءا على معطيات اجلدول رقم  نيالباحثمن اعداد : المصدر

تطوير الخدمة 
العمومية

5%

تطوير 
تكنولوجيا 

ا�تصال
1%
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  :أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو) 2-ب
حتسن الظروف املعيشية من خالل توفري  :ئيسني  ومهالقد مت الرتكيز يف هذا الربنامج على حمورين ر 

الوطنية والتعليم املهين  وتأهيل املرافق الصحية  الرياضية والثقافية اما  السكن  وتدعيم قطاع الرتبية

قطاع النقل األشغال العمومية  ويئة اإلقليم  : احملور الثاين يتمثل يف تطوير املنشات األساسية

  .  نمية االقتصاديةوذلك من اجل دعم االستثمار والت

ويعترب الربنامج التكميلي لدعم النمو من ناحية املشاريع املدرجة يف إطار ثورة جتسد رغبة الدولة  

يف خلق ديناميكية متواصلة يف فعاليات النشاط االقتصادي وذلك يف شكل احملاور اليت يشملها  

  :كما يلي

 حتسني ظروف معيشة السكان �

 .ىن التحتيةتطوير املوارد البشرية والب �

 دعم التنمية االقتصادية �

 تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها �

 .رفع معدالت النمو االقتصادي �

  .2014-2010: برنامج التنمية الخماسي) ج
  سنوات  10رج هذا الربنامج ضمن دينامكية اعادة االعمار الوطين اليت انطلقت قبل يند

  على قدر املوارد املتاحة انذاك  2010مدعما االنعاش االقتصادي الذي متت مباشرته سنة 

  .مليار دينار جزائري 17500وبذلك بلغت تكلفته  .2009-2004للفرتة املمتدة من 

- 2010يستلزم برنامج لالستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين :المضمون) 1-ج 
2014  

شقني اثنني  يشمل وهو دوالر مليار 286يعادل ما أو جزائري دينار مليار 4 2121 النفقات من

  :مها

 قطاعات السكة احلديدية يف خلصوصا على ازهااجن ارياجلالكربى  املشاريع استكمال �

  .دوالر مليار130 يعادل جزائري،ما دينار مليار  9700 مبلغ ب واملياه والطرق

  .ملياردوالر156مايعادل جزائري دينار مليار  11534 مببلغ جديدة مشاريع إطالق �
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  :كمايلي جماالت مخسة
2010-2014.  

  مليار دج: الوحدة                         

 %النسبة   المبلغ 
9386.6  53.637% 

379  2.165%  

6447  36.84%  

1037.4  5.928%  

250  1.428%  

17500  100%  

ماي  24انطالقا من معطيات جملس الوزراء املنعقد يوم االثنني 

 .النسب المئوية لكل قطاع حسب برنامج التنمية الخماسي

  

  ).6(بناءا على معطيات اجلدول رقم 

الخدمة 
العمومية

2%

المنشآت 
القاعدية

37%

الجماعات 
المحلية وا�من 

الوطني 
والحماية 

المدنية
6%
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مخسة وفق الربنامج هلذا اليةاملخصصات امل قسيمت لقدمت

2010:برنامج التنمية الخماسي): 6(الجدول رقم

المبلغ   القطاع

9386.6  التنمية البشرية

379  الخدمة العمومية

6447  المنشآت القاعدية

الجماعات المحلية واألمن الوطني والحماية 
  المدنية

1037.4

البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة لإلعالم 
  واالتصال

250

17500  المجموع 

انطالقا من معطيات جملس الوزراء املنعقد يوم االثنني  نيالباحثمن اعداد :المصدر

2010.  

النسب المئوية لكل قطاع حسب برنامج التنمية الخماسي )3(الشكل رقم 

  

بناءا على معطيات اجلدول رقم  نيالباحثمن اعداد : المصدر

التنمية البشرية
54%

البحث العلمي 
والتكنولوجيا 

الجديدة ل.ع-م 
وا�تصال

1%
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  :أهداف البرنامج الخماسي للتنمية) 2-ج
 من على اخلصوص وذلك البشرية لتنميةا حسنيا لتموارده من% 50من أكثر الربامج هذا خيصص

 واملوارد والتزويد باملياه ناسكلل الطيب أطواره،التكفل خمتلف يفالتعليم  سنيحت ت خالل

، الرياضة الدينية،التضامن ا لوطين أيضا بقطاعات  الشبيبة و الشؤون االهتمام طاقوية،كمامتال

  .وااهدين االتصال الثقافة و

 لقاعديةاملنشآت ا ا ملواصلة تطويرواردهم من% 40 يقاربالنمو االقتصادي ما برنامج خصص

 لفالحية والريفية،ترقيةا لتنميةضرورة دعم ا على ركز العمومية،كما اخلدمة وحتسني األساسية

فيما يتعلق مليار دج،  1500  عن يزيد ما صيصخت خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 من امليسرة البنكية لقروضن ام دج مليار1000من لدولةأكثرا خصصت فقد لصناعيةبالتنمية ا 

  .العمومية ملؤسسات البرتوكيمياوية وحتديث الصناعة وتطوير الكهرباء لتوليد جديدة حمطات جنازا

يف جماال خالل  من املعرفة اقتصاد لتطوير ملياردج  250 مبلغ الربنامج خيصص آخر صعيد على

اإلدماج املهين خلرجيي  اخلماسي ملراجعة الربنامج من دج ليارم 350 الشغل خصصت اجلزائر

 شغل مناصبء ومتويل لآلليات إنشا ا لصغرية التكوين   املهين إنشاء املؤسسات اجلامعات ومراكز

  .جديدة

 الوطنية ويف املنظومة داخل اآليل اإلعالم وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم

  .العمومية ملرافقا
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  .الكلي االقتصاد مؤشرات بعض على االقتصادية المنتهجة البرامج آثار: ارابعً 

ملعرفة أثار الربامج االقتصادية سالفة الذكر على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي قمنا بتجميع  

إىل 1999النمو، البطالة، التضخم خالل الفرتة املمتدة من : املعطيات املتعلقة مبعدالت كل من

  .2014غاية 

  .2014إلى  1999معدالت النمو، البطالة، التضخم في الجزائر من ): 7(الجدول رقم  

  
  .08/04/2014غاية  إىلاملعطيات ، www.imf.org: المصدر
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منحنى بياني يوضح تطور معدالت النمو، البطالة، التضخم في الجزائر من ): 4(لشكل رقم ا
  2014إلى  1999

  

  
  

  ).7(بناءا على معطيات اجلدول رقم  نيالباحث إعدادمن : المصدر
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  :قراءة تحليلية للمعطيات

ظهر جليا أنه من خالل تطبيق الربامج االقتصادية سالفة الذكر حتسن بعض املؤشرات  لقد

بعدما كانت تقدر  2014سنة  %9.387االقتصادية الكلية أبرزها اخنفاض معدالت البطالة إىل 

ويرجع ذلك إىل وترية الطلب املتسارعة على اليد العاملة يف بعض  1999سنة  %29.293بـــ 

البناء واألشغال العمومية وانتهاج اجلزائر سياسة كمية ونوعية يف التوظيف القطاعات خاصة 

  .  العمومي من أجل حتسني اخلدمة العمومية

خالل فرتة برنامج اإلنعاش %3.465أما فيما خيص معدالت التضخم، قدرت بــــ

دا إىل خالل فرتة الربنامج التكميلي لدعم النمو لرتتفع جمد%3.593االقتصادي، لرتتفع إىل 

 2012يف فرتة تطبيق برنامج التنمية اخلماسي، حيث الحظنا ارتفاعا ملحوظا سنة  4.910%

  .1996وهو معدل مل يشهده االقتصاد اجلزائري منذ %8.890حني بلغ معدل التضخم 

يفسر هذا االرتفاع يف معدالت التضخم بسياسة االنفاق التوسعية اليت عرفتها الدولة  

  .كالزيادة يف األجور

إىل غاية  2001اما فيما خيص معدل النمو فقد عرف تذبذبا واضحا يف الفرتة املمتدة من 

كأعلى مستوى %5.9و 2009له سنة كأدىن مستوى % 1.632حيث تراوح ما بني  2014

واليت تفسر %7.2استثنائية أين بلغ فيها معدل النمو  2003، كما نعترب سنة 2005له سنة 

  .%8.1ل اجلزائر من احملروقات حيث بلغت نسبة النمو يف هذا القطاع باالرتفاع امللحوظ ملداخي

تعترب متواضعة مقارنة مع قيمة حجم  2014- 2001إن معدالت النمو احملققة خالل الفرتة    

النفقات اليت رصدا الدولة، إذ نالحظ أنه وبالرغم من الزيادة إن مل نقل مضاعفة حجم األرصدة 

ال %5اع من أجل حتريك عجلة النمو مل جتن اجلزائر على منو أكثر من املالية املوجهة لكل قط

، بل وال خيتلف عن )7%أو%5معدل إىلالوصول (حيقق األهداف املرجوة من تنفيذ تلك الربامج 

  .تلك احملققة سنوات التسعينات
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  الخاتمة
يعترب تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي أمرا ضروريا، إذ مل يعد اجلدل قائما يف الوقت احلايل  

حول مدى جدوى تدخل الدولة يف سري احلياة االقتصادية من عدمه، بقدر ما يدور حول حجم 

هذا التدخل وااالت اليت يشملها، وتعترب سياسة االنفاق العام والسياسة اجلبائية الشكلني 

الرئيسيني لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وهو يربز كسمة غالبة يف اقتصاديات دول العامل 

  .حبكم أنه يعىن باجلانبني االقتصادي واالجتماعي معا

وتعترب سياسة االنفاق احلكومي من أحد أبرز وسائل السياسة املالية يف حتقيق النمو االقتصادي،  

سياسة اقتصادية كانت حبكم أنه يعرب عن درجة تطور النشاط هذا األخري يعترب هدف أي 

  .االقتصادي ومن مث فهو يشري على العموم إىل مجلة من املؤشرات اليت تنعكس من خالله

فيما خيص اجلانب النظري هلذه الدراسة مت التوصل إىل مجلة من النتائج واالستنتاجات جاءت كما 

  :يلي

  .العام اإلنفاقدي بالضرورة إىل زيادة حجم تطور دور الدولة يف االقتصاد يؤ  -1

ال يوجد هناك حد معني لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، دون اجلزم املطلق حبد  -2

  .معني يتوقف عليه هذا التدخل

العام من الناحية االقتصادية يف كوا أداة هامة إلعادة  اإلنفاقتتجلى أمهية سياسة  -3

الستهالك أو اإلنتاج، إضافة إىل كوا عامال مهما يف ختصيص املوارد، سواء مبا تعلق با

دعم وحتقيق االستقرار االقتصادي من خالل مسامهتها يف حتقيق النمو االقتصادي 

والتخفيف من البطالة، أما من الناحية االجتماعية فإن االنفاق العام يف شكل حتويالت 

  .خلحكومية وإعانات اجتماعية يعترب أداة هامة يف توزيع الد

يبقى الناتج الداخلي اخلام مؤشرا غري كاف للتعبري عن حجم النشاط االقتصادي السائد  -4

خاصة يف دول نامية مثل اجلزائر، أين يصعب احلصول على االحصائيات والبيانات 

  .بدقة

غياب الرشادة يف االنفاق العام، حيث أنه مسامهة سياسة االنفاق العام التوسعية يف   -5

يف عودة االنتعاش للنشاط االقتصادي يف اجلزائر حيث أنه  2014-1999اجلزائر 
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سنة من أجل معدالت  16مليار دوالر خالل  420بالرغم لتخصيص اجلزائر أكثر من 

، يف حني خصصت أوروبا جمتمعة أمر يطرح الكثري من االستفهام %5للنمو ال يتجاوز 

  .مليار دوالر لإلنقاذ اليونان من اإلفالس 30

  :للتوصيات واملقرتحات فهي كاآليت أما بالنسبة

ترشيد االنفاق العام من خالل االستناد إىل دراسات نوعية وتقنية يف إعداد امليزانية العامة   - أ

  .، وتفعيل دور أجهزة الرقابة املالية)جانب النفقات العامة(

وضع اسرتاتيجية اقتصادية واضحة األهداف وفق األولويات اليت يقتضيها الواقعني   - ب

  .صادي واالجتماعياالقت

االعتماد يف مثل هذه الدراسات على املعطيات املتعلقة بقانون ضبط امليزانية ألنه يوفر  - ج     

  .احلقيقية ملا مت إجنازه فعليا مقارنة بالتقديرات اإلحصائيات

ية االعتماد على سياسة طويلة املدى تقوم على انتقاء املشاريع ذات الفعالية والقيمة املال -ه     

  .اإلنفاقاملثلى قصد جتنيب الدولة تبعات االرتفاع املفرط يف 
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