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  امل��ص

�النمو� �ب�ن �تر�ط �ال�� �والعالقة �سلوك �ودراسة �بتحليل ���تم �ال�� �والطرق ��دبيات ��� �البحث ��ذا �سا�م

��ش�د� �اقتصادية �ب�ئة �ظل ��� �ك�� �كمتغ���اقتصادي �العام �و�نفاق �واقتصادي �كمتغ���اجتما�� الس�ا�ي

اقتصاديات�البلدان�النامية�كما�يقدم�دليل�تجر����بإسقاط�ا�ع����قتصاد�ا��زائري�كأحد�. �غ��ات�مستمرة

حيث�نقوم�بالتحقق�من�اتجاه�السب�ية�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�و�نفاق�العام�باستخدام�. ذات��قتصاد�الر����

يمكننا�استخدام�مقياس�عدد�الس�ان��جما���, لدراسة��ذا�الرابط�2016-1980بيانات�سنو�ة�خالل�الف��ة�

قياس���م��نفاق�العام�حسب��سعار�الثابتة�للدوالر��مر��ي�وذلك�خالل�السنوات�املعنية�للمتغ����ول�وم

�يبقى�تأث��� ��لكن ��دف�التقليل�من�تأث����عض�املتغ��ات�ا��ارجية��خرى�مثل��غ���سعر�الصرف�والت��م

��� �وقص����جل �تأث���وا�� �تمارس �ال�� �للدولة �املالية �والقدرة �املالية ��السياسات �وا��ة �أخرى �متغ��ات

و�ناءا�ع����طار�النظري�للدراسة�يتم�تطبيق�من��ية��نحدار�الذا�ي�للفجوات�الزمنية�, ��م��نفاق�العام�

� �لتقدير�ديناميكية��(ARDL)املوزعة �ا��طأ �ت��يح �نموذج �جانب �إ�� �الطو�ل ��جل �توازن لتقدير�معلمات

إ���أن�النمو�الس�ا�ي�يمارس�تأث���معنوي�ع���و�ش���النتائج�املتوصل�إل��ا�. �جل�القص���للمعلمات��ش�ل�آ�ي�

الز�ادة�����نفاق�العام����ا��زائر����كال��جل�ن�الطو�ل�والقص���لكن�يبدو�أن�ميل��نفاق�العام�إ����تجاه�

� �العالقة �يخفي��ذه �قد �وتث�ت�ال��ة�ال�س�ية�, العام�القوي �مع�النظر�ة��قتصادية و�ذه�النتائج�تتوافق

� ��خ���نحو�للفرضيات ��ذا �ميل �رغم �العام �ع����قتصاد �للنمو�الس�ا�ي �تأث���بال�سبة ال���تقول�بأن��ناك

�ع��� �الب��ولية �عائدا��ا �خالل �من �للدولة �املالية �املقدرة �دور �ن���� �أن �دون �قوي �عام �اتجاه �وفق الز�ادة

����م��نفاق�ي�ون�حسب�ف��ات�سياس��ا��نفاقية��مما��ع���أن���م�تأث���املتغ��ات��قتصادية�ال�لية�ع�

  .زمنية�تحدد�من�قبل�النظر�ة��قتصادية�والدراسات�املواز�ة��خرى 

   (ARDL)نماذج�,�نفاق�العام�,النمو�الس�ا�ي�: �لمات�مفتاحيھ
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Summary 

This research contributes to the literature and methods that analyze and study the behavior and 

relationship between population growth as a social and economic variable and public spending as 

a macroeconomic variable in an economic environment that is constantly changing. It also 

provides empirical evidence of its projection on the Algerian economy as one of the economies of 

developing countries with a rent economy. In order to examine the correlation between population 

growth and public expenditure using annual data for the period 1980-2016, we can use the total 

population scale during the years concerned for the first variable and measure the volume of public 

expenditure according to constant prices of the US dollar. Such as the change in the exchange rate 

and inflation, but the effect of other variables is as clear as the financial policies and the financial 

ability of the state, which exert a clear and short-term effect on the volume of public expenditure. 

Based on the theoretical framework of the study, The gaps of time distributed (ARDL) to estimate 

the balance of long-term parameters along with error to estimate the dynamic short-term 

correction parameters simultaneously model. The results show that population growth has a 

significant effect on the increase in public expenditure in Algeria in both long and short terms. 

However, the tendency of public spending to the strong general trend may hide this relationship. 

These results correspond to the economic theory and prove the relative validity of the hypotheses, 

That there is an impact on the population growth on the general economy, despite the tendency of 

the latter to increase in accordance with a strong general trend without forgetting the role of the 

financial capacity of the state through its oil revenues on its policy of spending, which means that 

the magnitude of the impact of macroeconomic variables on the size of Be spent by time intervals 

determined by economic theory and other parallel studies. 

Keywords: population growth, public expenditure, models (ARDL( 
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Sommaire 

Cette recherche contribue à la littérature et aux méthodes qui analysent et étudient le 

comportement et la relation entre la croissance démographique en tant que variable sociale et 

économique et les dépenses publiques en tant que variables macroéconomiques dans un 

environnement économique en constante évolution. Il fournit également des preuves empiriques 

de sa projection sur l'économie algérienne comme l'une des économies des pays en 

développement à économie locative. Afin d'examiner la corrélation entre croissance 

démographique et dépenses publiques en utilisant les données annuelles pour la période 1980-

2016, nous pouvons utiliser l'échelle de la population totale pour les premières années et mesurer 

le volume des dépenses publiques en fonction des prix constants du dollar américain. Telles que la 

variation du taux de change et de l'inflation, mais l'effet d'autres variables est aussi clair que les 

politiques financières et la capacité financière de l'État, qui exercent un effet clair et à court terme 

sur le volume des dépenses publiques. Les intervalles de temps distribuée (ARDL) pour estimer 

l'équilibre des paramètres à long terme avec erreur pour estimer les paramètres de correction 

dynamiques à court terme modèle simultanément. Les résultats montrent que la croissance 

démographique a un effet significatif sur l'augmentation des dépenses publiques en Algérie à court 

et à long terme, mais que la tendance des dépenses publiques à la forte tendance générale peut 

masquer cette relation. Ces résultats correspondent à la théorie économique et prouvent la validité 

relative des hypothèses. Qu'il y ait un impact sur la croissance démographique de l'économie 

générale, malgré la tendance de ce dernier à augmenter conformément à une tendance générale 

forte sans oublier le rôle de la capacité financière de l'État à travers ses revenus pétroliers sur sa 

politique de dépenses. Être passé par des intervalles de temps déterminés par la théorie 

économique et d'autres études parallèles. 

Mots-clés: croissance démographique, dépenses publiques, modèles (ARDL) 
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  :قدمةامل

بيد��أداةلتلبية�مجموعة�من�الرغبات�ا��اصة�ب�ل�فرد�كما��عت����اقتصادية�عت����نفاق��ش�ل�عام�وسيلة�

واقتصادية�ل�سي���الشأن�العام�وتلبية�حاجات�الس�ان�امل��ايدة�مع�ز�ادة��اجتماعيةالسلطة�لتنفيذ�سياسات�

  .��م�الس�ان�من�ج�ة�وتطور��ذه�أالحتياجات�و�عقد�ا�من�ج�ة�أخرى 

�تطورا �مجتمعا��ا ��ش�د �ال�� �البلدان �املؤشرات��وألن �مع �ت��امن �ال�� ��قتصادية �املؤشرات �حيث من

� �و�ذا �التطور �مستوى��ذا �معت���بنفس �م��انيات ��لالستفادة�جتماعية�تكرس �القدرات �من املتوفرة�ال�املة

  .احتياجا��مالفعالة�للس�ان�من�حيث��وال�شر�ة�ول��دمةم��ا��الطبيعية

�النا �البلدان �ا��زائر�إحدى ��مر��� �املالية�ال�يختلف �موارد�ا �كرست �ر��� �بال �اقتصاد�ا �يوصف �وال�� مية

و�ذا�للرفع�من�مستوى�مع�ش��م���ستقاللاملتاحة�أغل��ا�من�ا��باية�الب��ولية���دمة�س�ا��ا�امل��ايد�منذ�

من�خالل�توف���ب�ية�تحتية�ومرافق�عمومية�لتحس�ن�ال��ة�والسكن�و�س�ثمار����التعليم�نا�يك�عن�تب���

إس�شرافية���دف�إ���تجنب��زمات�املرتبطة����ز�امل��انية�واملحافظة�ع���إيقاع�التنمية�املستدامة�سياسات�

�املال�رأس�املال�ال�شري�بناءا�ع����م�انيات� �عيدا�عن��رتباط��سعر�النفط�إ���جانب�ترقية�وت�و�ن�رأس

� �الشباب(املتوفرة ��سبة ��ذا�وا�ساع) ارتفاع �وتنوعھ �ا��غرا�� �تحف���الطاقات��النطاق ��ستد�� �مر�الذي

و�ناء�ا��كم�الراشد�وتحس�ن���ستقرار �نتاجية�ع����بداع�و�نتاج�من�خالل�توف���ب�ئة�مناسبة�تجمع�ب�ن�

�بلدان� �منھ ��عا�ي �أك���مش�ل �ألن �و�جتماعية ��قتصادية �املؤشرات ��ذه �تحس�ن �اجل �من ��عمال مناخ

�قتصاد�و����سي���الشأن�العام��مر�الذي�يدفع�الس�ان�وخاصة�الشباب��العالم�الثالث��و�عدم�الثقة���

�جتماعية�وال��رة�القانونية�أو�غ�����فات�ذا�الواقع�من�خالل�التورط�����ملواج�ةم��م�يبحث�عن�بدائل�

مصيدة���عوض�ع����قل�����جل�القر�ب�والوقوع��� الشرعية��مر�الذي�يجعل�البلد�يخسر�كفاءات�قد�ال

  .البناء�وإعادة�البناء�

ع���عكس�العديد�من�الدراسات�خاصة����ا��زائر�وال���تر�ط��نفاق�العام�بإيرادات�الدولة�من�مورد�مع�ن�

والذي��و�الب��ول����ا��زائر�وتر�ط�نمو�الس�ان�بالناتج�الداخ���ا��ام�إال�دراسات�قليلة�ال���تر�ط��نفاق�

ل��انب��استعمال�اراسات�ال���لم�تر���إ���ا��ودة�املطلو�ة�نا�يك�عن�عدم��ذه�الد, العام�ب��م�الس�ان�

القيا��������قتصاد�رغم�أن��دلة�التار�خية�تأكد�أن�نفقات�الدولة�ترتبط�ب��م�س�ا��ا��غض�النظر�عن�

   .املتغ��ات��خرى�ال���ت�ون��امشية�خاصة����املدى�الطو�ل

�تطو  �سلوك �تحليل ��ستلزم �غرار�ذلك �املتغ��ين�ع�� �ل�ذين �النظري �ا��انب �إ�� �التطرق �الدراسة �متغ��ي ر

املتناولة�من�قبل��قتصادي�ن�و�جتماعي�ن�والبحث����العوامل�املؤثرة��������اديميةأ�م��راء��واستعراض

رق�إ���الظا�رة�سواء�التأث���ا��دي����ظل�ثبات�العوامل��خرى�املواز�ة�أو�التأث���املش��ك�للمحيط�ثم�التط
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لنطرح��عد�ذلك�السؤال���م�و�و�ما�مدى�تأث���املتغ��ين�����عض�ما�البعض���الظا�رت�نالعالقة�النظر�ة�ب�ن�

واحد�من�النمو�الس�ا�ي�إ����نفاق��باتجاهوما��و�النموذج�الذي�يفسر��ذه�العالقة��مع�ال��ك���ع���العالقة�

انب���م�و�و�الدراسة�القياسية�متبعا�من��ية�وا��ة�العام�مع�تقديم�تحليل�تجر����لي�بعھ��عد�ذلك�ا��

تح��م�أ�م�مراحل�البحث�من�وصف�للبيانات�ثم�التطرق�إ���معا��ة�البيانات�بإجراء��ختبارات�القبلية�إ���

� �بإجراء �التقدير ���ة �من �التأكد �ثم ���ختباراتالتقدير � �النتائج �إبراز �ذلك �و�عد  واستخالصالبعدية

�خ���طرح�التوصيات�سوا�التوصيات�املتعلقة�بالدراسة�أو�التوصيات�املتعلقة�بالسياسات�و�����ست�تاجات

  .املنت��ة

ظل�مف�وم�التناسب�ب�ن���م�ما�يجب�ع���الدولة�إنفاقھ�ع���مواطن��ا�فكرة��س�ية�تخضع�إ���: �ش�الية

�ختالف����واقع��ل�مجتمع�لكن�متغ��ات�كث��ة�ال�يمكن�حصر�ا�كما�يصعب�تص�يف�ا�و�ذا�راجع�إ���عمق�

  تبقى�عالقة�واحدة�ثابتة�م�ما�اختلف�الزمن�وامل�ان�و�����م��نفاق�إ�����م�الس�ان

��ش�الية �: طرح �الدراسة �متغ��ي �وعالقة �يفسر�سلوك �الذي �(ما �والنمو�الديمغرا�� �العمومية ���) النفقات

  2017-1980ا��زائر�طيلة�الف��ة�

  متغ��ي�الدراسة�ما��ما�:إش�االت�فرعية

  ما����املتغ��ات�ا��ارجية�املؤثرة����متغ��ي�الدراسة�وما�طبيع��ا

  و�ل�يمكننا�التوصل�إ���نموذج�قيا����عام�يفسر�سلوك�املتغ��ات�املعنية�

  :�ف��اضات

��ول  �متغ����عت���متغ���مفسر��:�ف��اض ��ل �حيث �بي��ما �فيما �مرتبط�ن �الدراسة بال�سبة�) خار��(متغ��ي

  للمتغ����خر

قد�ت�ون�املتغ��ات��خرى�ع���املستوى�الك���أك���تأث��ا����متغ��ي�الدراسة�خاصة����ظل��:�ف��اض�الثا�ي

النمو�العامل�الثقا���العامل��م����شابك�القطاعات��قتصادية�ال�لية�سعر�النفط�سعر�الصرف�مستوى�

  العامل�ا��غرا��

باعتبار�ا��زائر�من�بلدان�العالم�الثالث�و�اعتماد�اقتصاد�ا�ع���الر�ع�الب��و���الذي��ش�ل�: �ف��اض�الثالث

  الدولة�ف�و�العامل��سا����املؤثر����متغ��ي�الدراسة�مدا�خيل���املائة�من��95أك���من�

�البحث �والنموذ�:من�� �باستخدام �قياسية �تحليلية �دراسة �املستخدم �للفجوات�ج ��نحدار�الذا�ي نماذج

 ARDLالزمنية�املوزعة�

  :أ�داف�البحث
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  )النفقات�العمومية,النمو�الديمغرا���(التعرف�ع���متغ��ي�الدراسة�

  .�مادراسة�العالقة�ما�بي�و �تحليل�سلوك�املتغ��ين�طيلة�ف��ة�الدراسة

  وتحليل�النتائجنمذجة�العالقة�قياسيا�

  �طار�الزم���وامل�ا�ي: حدود�الدراسة

مع���تمام�بحالة�ا��زائر�و���الف��ة�ال���ش�دت�)2016-1980(تم�حصر�موضوع�الدراسة����الف��ة�الزمنية

  .ف��ا�ا��زائر�ز�ادة�معت��ة����النمو�الس�ا�ي�و�نفتاح�ع���اقتصاد�السوق 

  :اختيار�زمن�وم�ان�الدراسة

��طار� �سلوكيات�:امل�ا�ي �ف�م �إ�� � �و�س�� �فيھ ��ع�ش �القطر�الذي �باعتبار�ا �دراس�نا ��� ���م �ما ا��زائر���

�الر�اضية�املناسبة�وتحليل�ا�و����خ��� متغ��اتھ��قتصادية�و�جتماعية�وتفاعال��ا�فيما�بي��ا�وإيجاد�الصيغ

  .تطو�ر�أوضاع�ا��جتماعية�و�قتصادية�إ����فضل

�عتمد��ذا��خ���ع���العائدات�الطاقو�ة�من��%4و�3ئر�من�البلدان�النامية�ينموا�اقتصاد�ا�ب�ن��عت���ا��زا

و���كذلك�تتعامل�مع�البنك�العال�����OMCس���لالنضمام�إ����OPECب��ول�وغاز�طبي���عضو����منظمة�

معظم�م�باإلسالم�يدين��%4و��2ب�سب�نمو�ت��اوح�ب�ن��2018مليون��سمة�����42يقدر�عدد�س�ا��ا�بحوا���

شباب�أ�م�مشا�ل�م�تتعلق�بالبطالة�معظم�املؤشرات��قتصادية�و�جتماعية�العاملية�تصنف��%75وحوا���

  ....).البطالة،��سبة�النمو،�الشفافية،�الزراعة،�التص�يع،�( ا��زائر����املراتب�الدنيا�

�: �طار�الزم�� ��� �واجتما�� �اقتصادي �تحول �ف��ة �العالم��عت���الثمان�نات �اقتصاديات �من �فالعديد العالم

ش�دت�تحوالت�ن�يجة��زمات�ال���عصفت����تلك�الف��ة�أزمة�أسواق�الطاقة�و�التخ���عن��ش��اكية�كمن���

اقتصادي�وارتفاع�التبادالت�التجار�ة�واملالية�العاملية�وز�ادة�نفوذ�املؤسسات�املالية�والتجار�ة�الدولية�وتدخل�ا�

ات�املحلية�باإلضافة�ل�ل��ذا�ش�دت�ا��زائر�تحول�نحو�اقتصاد�السوق�وتحر�ر��قتصاد����س����قتصادي

الوط���بإتباع�املن���الك��ي�مع��بقاء�ع���القطاعات��س��اتيجية�تحت�سيطرة�الدولة��املحروقات�والسكك�

عات�أخرى��السكن�ا��ديدية�واملسا�م��ك������قطاعات�أخرى��التعليم�وال��ة�والراسم�للسياسات�لقطا

  .وامل�شآت�القاعدية�مستعملة�بذالك��نفاق�العام��وسيلة�سيادية�لتوجيھ��ذه�السياسات
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  :اختيار�املتغ��ين

� �عل��ا�:النمو�الس�ا�ي ��عمل �ال�� �ا��ام �املادة �ف�� �عمومية �سياسة �أي ��� ��ساسية �القضية �عت���الس�ان

دي�أو��جتما���و�ل�عمل�تباشره�الدولة���دف�منھ�خدمة�ا���ومات�م�ما��ان�مذ���ا�السيا����أو��قتصا

�تطوره� ��� �خاص �سلوك �املتغ���لديھ ��ذا �وألن �الظروف �أسوء ��� �أو�استقراره �تطو�ره �لغرض �العام الصا��

وألنھ�ذو�طا�ع�. حاولت�الكث���من�املدارس�بمختلف�توج�ا��ا�تفس��ه�وتوقع�اتجا�اتھ�بل�وح���السيطرة�عليھ�

  .من�مسؤوليات�الدولة�العصر�ة�وعامل�دعم�ل�اعام�ف�و�يقع�ض

مع�تطور�مف�وم�الدولة�العصر�ة�تطورت�مع�ا�الوسائل�املستعملة�و�ال������يد�ا�لتحقيق�: �نفاق�العمومي

أ�داف�ا��جتماعية�والسياسية�و�قتصادية�ل�سي���الشأن�العام�ومع�تقلص�فاعلية�الوسائل�الردعية�برزت�

� �يتغ���بتأث����) الناعمة(الوسائل �بدوره �والذي �العام ��نفاق ��� �املتمثلة �بالتحديد �واملالية �خاصة قتصادية

عوامل�مختلفة�تتعلق�بت�و�نھ�أو�بأ�دافھ�لذا��ان�لزاما�علينا�التعرض�ل�ذا�املتغ���والتعرف�ع���دوره�التار����

  .�داف�املرسومةوأ�ميتھ�ا��الية�مع�تنوع�فلسفات��سي���الدولة�الرا�نة�و�مدى�تأث��ه����� 

  :إش�الية�وجود�أر�ع�أنواع�من�التقييمات�لإلنفاق�العمومي

 إجما����نفاق�الوط���املقيم�باألسعار�الثابتة�للدينار�ا��زائري  - 1

 إجما����نفاق�الوط���املقيم�باألسعار�ا��ار�ة�للدينار�ا��زائري  - 2

 إجما����نفاق�الوط���املقيم�باألسعار�الثابتة�للدوالر��مر��ي�� - 3

  إجما����نفاق�الوط���املقيم�باألسعار�ا��ار�ة�للدوالر��مر��ي - 4

  :مصدر�البيانات

مسا�م�ن� �189شبھ�مؤسسة��عاونية،��عت���البلدان��عضاء�ف��ا�وعدد�ا�مؤسسة�مالية�عاملية�: البنك�الدو��

و�بصفة�. ،�و�م�كبار�واض���السياسات����البنك�الدو�� مجلس�املحافظ�ن و�ُيمثل�املسا�مون�من�خالل� .ف��ا

��عضاءعامة،�ي� �البلدان �من�وزراء�املالية�أو�وزراء�التنمية��� �املحافظون �من�مؤسسات� .ون �ستقي�بياناتھ

  .�حصاء�الرسمية�للدول�باإلضافة�إ���بياناتھ�الذاتية�ال���تم�تجميع�ا�من�املصادر�العاملية�املع��ف���ا�رسميا

  :نوع�الدراسة

���ما� �و�ف�ار�املتعلقة �الدراسة �ملتغ��ي ��طار�النظري �ع�� �للتعرف �تحليلية �بدراسة �مسبوقة �قياسية دراسة

  .مجملوالتعرف�ع���سلوك��ذه�املتغ��ات�خارج��طار�املحدد����الدراسة�القياسية�ولو��ش�ل�

http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/members
http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/members
http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/governors
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ك�ف��ا�بيانات�رسمية�و��ائية�آخر�سنة�نمل�2016إ����1980أما�الدراسة�القياسية�املحددة�باإلطار�الزم���من�

مليون�كم�مر�ع�ببعده��2.742و�طار�امل�ا�ي�املحدد�بإقليم�دولة�ا��زائر�البلد�الشمال�إفر�قي�البالغ�مساحتھ�

  . 2018م��سمة����42العر�ي��سالمي�و�اقتصاده�الر����و�مؤشراتھ�التنمو�ة�الضعيفة�و�عدد�س�انھ�البالغ�

  القيا��� النموذج

 �و��، بالدرجة النظر�ة��قتصادية ع�� �عتمد�اسةالظا�رة�محل�الدر  �� تؤثر ال�� املتغ��ات اختيار عملية إن

   .الثانية بالدرجة السابقة الدراسات وع��

  :الدراسات�السابقة 

  :���ا��زائر

تحت�عنوان�أثر�النمو��اقتصاديالعلوم��قتصادية�تخصص�تحليل��املاجست�����مذكرة�تخرج�لنيل�ش�ادة�

إعداد�الطالب�عبد�القادر�قداوي�.2011- 1990الس�ا�ي�ع���النفقات�العامة����ا��زائر�دراسة�قياسية�للف��ة�

  2014\2013السنة�ا��امعية�،�وإشراف��ستاذ�محمد�راتول 

�� �طبعة �ا��زائر�أنموذجا �العامة �والنفقات �النمو�الس�ا�ي �وإشرا�2017كتاب �القادر�قداوي ��ستاذ�لعبد ف

  محمد�راتول�ال�شر�ا��ام���ا��ديد�

�ذين�املتغ��ين����البالد�العر�ية�مجملة�مع�املتغ��ات��انت�معظم�الدراسات�ال���تناولت��:���الدول�العر�ية

  �قتصادية�ال�لية�لالقتصاديات�دون�التخصص����العالقة�بي��ما�

�البحث �إ���جانب�ن: �ي�ل �تقسيم�البحث �,لقد�تم �نظري ��حاطة�باملفا�يم�النظر�ة�جانب �خاللھ �من حاولت

  للنمو�الديمغرا���و�النفقات�العمومية�و�تضمن�فصل�ن

حاولت�من�خاللھ�ال��ك���ع���أ�مية�وخصائص�املتغ���وكذا��س�ا�يالفصل��ول�مفا�يم�نظر�ة�حول�النمو�ال

  .سباب�ال���تؤدي�إ���نمو�الس�ان� 

� �حول �نظر�ة �مفا�يم �الثا�ي �وخصائص�الفصل �أ�مية �ال��ك���ع�� �خاللھ �من �حاولت �العمومية النفقات

  .النفقات�العمومية�وكذا��سباب�ال���تؤدي�إ���تزايد�ا

� �فيھ �تم �تطبيقي �جانب � �باملتغ��ين �املتعلقة �الك�� �املستوى �ك�� �املنت��ة �الدراسة�إبراز�السياسات تطبيق

    .لسلوك�النمو�الديمغرا���و�النفقات�العمومية�القياسية�ع���واقع�النمو����ا��زائر�حاولت�فيھ�نمذجة

حيث����بداية�الفصل�تم�استعراض�النموذج�النظري�للدراسة�وكذا�متغ��ات�الدراسة�ثم�استعمال��ساليب�

� �العالقة �لنمذجة ��نحدار�الذا�ي,القياسية �ونموذج �الزمنية ��السالسل �املوزعة �الزمنية و����ARDLللفجوات

  .ائج�ومناقش��ا�مع��شارة�إ���النتائج�السابقةختام�الفصل�عرض�النت
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 الفصل��ول 

   النمو�الس�ا�ي
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  :تم�يد

�املفا�يم�  �تطور �مع �دراس��ا ��عاد �ومازالت �العصور �قدم �منذ ���تمام �الكث���من �الس�انية �املسألة لقيت

وعلماء��جتماع�إضافة�إ���النظر�ة�والتطبيقية�وقد�ش�لت�إحدى�القضايا�ال�����تم���ا��ل�من�السياسي�ن�

�قتصادي�ن�و���ظل�تنامي�املش�لة�الس�انية�و�عقد�ا�و�شابك�ا�مع�املعوقات�الطبيعية�والسياسات�التنمو�ة�

  .وا��طط�القومية����املسار��قتصادي�و�جتما���ع���املستوى�الك���للدول�

  :نبذة�تار�خية�عن�تطور���م�الس�ان����العالم

�أن �وا��ا �بات �وا��ة��لقد �بصورة �الز�ادة �إ�� �يميل �العال�� �املستوى �ع�� �النمو�الديمغرا�� �معدل اتجاه

� �الرسمية ��ش���إحصائيات �إذ �ألخرى �ف��ة �من �الز�ادة ��ذه �تختلف �القص��ة �الزمنية �الف��ات لألمم�(خالل

ون��سمة����ملي�250إ���أن�ال�شر�ة�استغرقت�مالي�ن�السن�ن�ح���وصل�التعداد�العال���إ���نحو�)املتحدة�

  .مليار��سمة�2عام�بلغ�التعداد�العال����80م�و�عد�ا�ب�1850بداية�امليالد�ثم�بلغت�املليار��سمة�عام�

 ھتالذي�ش�د التطور  أدى حيث الثانية، العاملية ا��رب ��اية منذ كب��ة �غ��ا العالم �� الس�ان نمو ش�د وقد

 �� انخفاض�مطرد إ�� و�جتماعية �قتصادية التنمية برامج مع جنب إ�� جنبا الدواء وصناعة ال��ية الرعاية

 ب�ن ال�وة عليھ�ا�ساع ترتب الذي �مر العالم، بالد معظم �� مرتفعة املواليد معدالت بقاء مع الوفيات معدالت

عام�الحقة��30مليار��سمة��عد��3حيث�وصل�إ�����الطبيعية، الز�ادة معدالت ارتفاع و�التا�� والوفيات املواليد

� ��4ثم ��عد ��15مليار��سمة �ب�ن �ما ��ذه�الف��ات �الز�ادة��� ��سب �وقد�تراوحت �أخرى ����% 2.9و�% 1.9عام

�قد� �سر�عة �بمعدالت �الس�ان �ز�ادة �ع�� �العالم �قدرة �أن �يالحظ �وما �ال��ت�ب �ع�� �والنامية �املتقدمة الدول

�أسرع����ف��ات�زمني �الوقت�خاصة����الدول�الناميةأصبحت عام� �� مليارات خمسة وقد�بلغت. ة�أقصر�مع

��عد�ا��2011ةسن مليارات سبعة وإ�� 1999 سنة مليارات ستة وإ���1987 �وما �الثمان�نات �ف��ات ��� ب�نما

  .���الدول�املتقدمة% ���0.5الدول�النامية�و�% 2.1أصبحت��سبة�الز�ادة�أقل�حيث�بلغت�

�إ �حقب���وتجدر��شارة �خالل ��نخفاض �إ�� �اتج�ت �العالم �مستوى �ع�� �الس�انية �الز�ادة �معدالت �أن ��

  1995.1عام��%1,7ثم�إ�����1981 عام %1,84السبعينات�والثمان�نات�حيث��بط�إ���

ورغم�ذالك�فإن�الز�ادة�املطلقة�����عداد�الس�انية�املتوقعة�تلقي��بأعباء�ثقيلة�ع���موارد��رض�الطبيعية�

و�قتصادية�ال���ال�يزال���سان�عاجز�عن�الوصول�إ���أفضل�استخدام��اقتصادي�ملا�ي�ناسب�مع�معدالت�

الز�ادة�الس�انية�السنو�ة�و�و�ما�ي��تب�عنھ��حساس�العا���بوطأة�املش�لة�الغذائية�و�س�انية�وا��دمات�

  .دحمة�وما�يتعلق�بحاجات�الس�ان�وانخفاض�مستوى�املع�شة����املناطق�املز 

 10000 ساعة�يولد ف�ل املقدار، �ذا ل��امة نظرا ،"الس�ا�ي �نفجار"ب ينعت الس�ان ونمو تزايد أصبح لقد

 و�عبارة الساعة، طفل��� 6000 بحوا�� يقدر العالم �� الس�ان ز�ادة صا�� أن أي إ�سان،  4000و�موت طفل

    .1يوم �ل �سمة144000 بحوا�� العالم س�ان يزداد أخرى 

                                                           
1
  7،ص2015\2014مسعودي مویسي،أثر النمو الدیمغرافي على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،ماستر دیمغرافیا تخطیط سكاني،جامعة ورقلة، ) 
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 % 0.3إ��� املتقدمة البالد �� املعدل �ذا و�نخفض ،سنو�ا� %1.6 بمعدل ا��اضر الوقت �� العالم س�ان و���ايد

  2.سنو�ا�%2 إ�� النامية البالد �� يرتفع ب�نما

مليار��9.8،�و�2030مليار����عام��8.6مليار��سمة�إ����7.6من�املتوقع�أن�يصل�عدد�س�ان�العالم�ا��ا���البالغ�و 

  ،�وفقا�لتقر�ر�جديد�أطلقتھ��مم�املتحدة�اليوم��ر�عاء2100مليار����عام��11.2و�  ،2050 ���عام

   نیویورك, 2017 یونیھ/حزیران21
  تطور�عدد�الس�ان�ومعدالت�النمو�الس�ا�ي�ع���التار�خ): 1 -1(ا��دول�

  

�ومراجعة:املصدر �تودارو،�عر�ب �:م�شيل �حامد �ومحمود �حسي�� �حسن �الطبعة�محمود �املر�خ، �دار ��قتصادية، محمود،التنمية

  262،ص�2006نجل��ية،الر�اض،�اململكة�العر�ية�السعودية،

���ظل�ذالك�فا��زائر�كبا���لدول�النامية�إذ�قدر�س�ا��ا�بأر�ع�مالي�ن��سمة����بداية�القرن�ثم�ارتفع�العدد�إ���

� ��12ليقارب ��عداد �حسب ��ستقالل �بداية ��� ��سمة ��1966مليون �إ�� �العدد �سنة��23ليصل ��سمة مليون

مليون��سمة�حيث�بلغ�معدل�النمو�الس�ا�ي�الطبي������الف��ة�ب�ن��29حوا����1998و�لغ�حسب��عداد��1977

  . %3,5ب�1971و�1967ليبلغ�أق����حد�لھ����الف��ة��%1,7ب�1940و1936

حيث�ارتفاع�معدالت�البطالة�, اليوميةإن��ذه�الز�ادة�السر�عة�لتعداد�الس�ان�بات�أثر�ا�وا������ا��يات�

  3.وانخفاض�مستو�ات�املع�شة����مختلف�املجاالت�ال���أصبحت��عيق�مجاالت�التنمية

   

                                                                                                                                                                                     
1
 ( https://www.un.org/development/desa/ar/news/population/world 2018\04\08،لوحظ في  

2
 ( https://www.un.org/development/desa/ar/news/population/world-population-prospects-2017.html  

3
  130،ص2012عة عنابة،نورة عمارة،النمو السكاني والتنمیة المستدامة،رسالة ماجیستیر،اقتصاد البیئة،جام)  
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  مفا�يم�عامة�:املبحث��ول 

  مف�وم�الس�ان�والظا�رة�الس�انية: املطلب��ول 

  :�عر�ف�الس�ان

  مجموع�القاطن�ن����بلد�مع�ن�و����ع���POPULUSلمة�الس�ان�مشتقة�من�ال�لمة�اليونانية�: لغة 

�عرف�الس�ان�بأ��م�العدد�الك���لألفراد�الذين�يقطنون�بلد�مع�ن�أو�منطقة�أو�مدينة�ما�و�حدد�:  اصطالحا

   1.الس�ان�عامة�بال�سبة�ملنطقة�معينة�أو�موقع�مع�ن

� �الس�ان �معينة،و�عرف �مش��كة �مم��ة �سمات �لد��م �الناس �من �مجموعة �ع�� �الس�ان �مف�وم بأ��م�و�طلق

مجموع����اص�الذين��ع�شون�داخل�فضاء�معطى�سواء��انوا�أصلي�ن�أو�غ���ذالك����ف��ة�زمنية�معطاة�

  2.و�تجددون�تحت�تأث���ثالث�عوامل�أساسية����الوالدات�والوفيات�وال��رة

�النمو�الس�ا�ي ��س�ب��:�عر�ف �الس�ان �عدد �ز�ادة �بأنھ �نمو�الس�ان ��قتصادية �املصط��ات �م��م �عرف

ع���أن�الز�ادة�ال�لية�ال�تتحقق�بنفس�املقدار�����قاليم�املختلفة�, ز�ادة�عدد�املواليد�وانخفاض�عدد�الوفيات

  .لكن��ذا�التعر�ف�لم�يأخذ�عامل�ال��رة��ع�ن��عتبار

ونالحظ�أن�, كما�أن�املقصود�بالنمو�الس�ا�ي��و�اختالف���م�وعدد�س�ان�مجتمع�ما�خالل�ف��ة�زمنية�معينة

����اتجاه�النمو�وال��ايد�ن�يجة�ال��ايد����أعداد�م�بفعل�العوامل�الس� ان����حرك��م�و�غ���م�إما�أن��س��وا

وإما�أن��س��وا����اتجاه�تطور�عن�طر�ق��نخفاض�أو�ال��اجع�, املختلفة��املواليد�والوفيات�وال��رة�الداخلية

رة�ا��ارجية�و�ذه�ا��ركة����عدد�الس�ان�ن�يجة�للنقصان����عدد�م�بفعل�عوامل�مؤثرة��الوفيات�أو�ال��

  3.بالز�ادة�أو�بالنقصان��س����غ��ا�أو�نموا�أو�حركة

�نمو� ��لمة �من �مباشرة �ال�نف�م �ح�� �وذلك �التغ���الس�ا�ي �الس�ان �تطور �إ�� �للنمو�الس�ا�ي ��شار�أحيانا وقد

ة�إن��ان�ذلك��ش�ل����العادة�النمو�املوجب�وامل��ايد�فقد�يتعرض�الس�ان����مرحلة�ما�للنقصان�ول�س�للز�اد

  .مؤقتة����الزمان�وامل�ان�مرحلة

�ع���الديمغرافيا�وصف�ال�شر�أو�الكتابة�عن�الناس�والس�ان�وذلك�من�حيث���م�م��:�عر�ف�الديمغرافيا

  4.أسباب�ز�اد��م،�توز�ع�م����مناطق�جغرافية،�ال��رة�,معدل�املواليد�والوفيات�, ونمو�م�وخصو���م�

   

                                                           
   .،�دار�املس��ة،�عمان��ردن2015،ع���عبد�الرزاق�جل��،�علم�اجتماع�الس�ان،�الطبعة�ا��امسة ) 1
  .228ص,2003,-القا�رة,دار�الكتاب�املصري�, الطبعة�الثانية�, انجل��ي�فر�����عر�ي�-م��م�املصط��ات��قتصادية,أحمد�ز�ي�بدوي �)2

3
  66، ص2012السكاني والتنمیة المستدامة، رسالة ماجیستیر، اقتصاد البیئة، جامعة عنابة، نورة عمارة، النمو )  

4
, جامعة�امللك�سعود, مؤسسة�امللك�خالد�ا����ية,م��م�املصط��ات�الس�انية�والتنمو�ة,رشوة�بن�محمد�خر�ف ) 

  199ص,2010,الر�اض
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  :تار�خية�عن�علم�الديمغرافيانبذة�

�با��رب� �متعلقة �ألغراض �وذلك �الس�ان ���م �بدراسة ���تمام �عن �نا�عا ��ان �وقد �قديم �بالس�ان ��تمام

سنة�من�3000والضرائب�والزراعة�لدى�املجتمعات�القديمة�ابتداء�من�الص�ني�ن�الذين�أجرو�أول��عداد�قبل�

أكدوا�ع���ضرورة�التناسب�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�والنمو��قتصادي�امليالد�لغرض�جباية��موال�واملحاصيل�وقد�

وأشار��ونفوشيوس�إ���فكرة�ا���م��مثل�للس�ان�وضرورة�ت�افئھ�مع�املوارد��قتصادية�ومسؤولية�الدولة�

����عن�التوز�ع�امل�ا�ي�لألفراد�والعوامل�املؤثرة�للنمو�الس�ا�ي،��وعند�الفراعنة��ان���تمام�بالس�ان�يتمثل

  1.إحصا��م�لغرض�جمع�الضرائب�والعمليات�ا��ر�ية�و�عمليات�إ�شاء�املعابد

وعند��غر�ق�فقد�ا�تم�العديد�من�فالسفة��ذه�ا��ضارة�باملش�لة�الس�انية�كأفالطون�الذي�ا�تم�بتحديد�

�ان�أما�أرسطو�ف.ا���م��مثل�للس�ان�وضرورة�تنظيمھ�من�قبل�ا���ام�لتعو�ض�خسائر�ا��روب�وال�وارث�

أك���واقعية�ال�تمامھ�با���م��مثل�الذي�يمكن�للدولة�من�توف���متطلبات�ا��ياة��ساسية�واعتقد�بضرورة�

و���عاملنا��2.تدخل�الدولة�بتحديد�عدد�املواليد�ل�ل�أسرة�وحذر�من�النمو�غ���املتناسب�ب�ن�طبقات�املدينة�

� �حيث �موسعة �نظر�ات �مقدمتھ ��� �خلدون �البن ��ان �فقد �ا��غرافية�العر�ي �بالعوامل �الس�ان �موضوع ر�ط

�بال�ائن�ال��� �وشبھ�املجتمعات ��خالق �ونوعية �ا���م �حيث �من �الس�ان �تؤثر�ع���تركيبة املناخية�ال���قد

الذي�يمر�بمراحل�النمو�الشباب�ثم�التد�ور�والضعف�ففي�املراحل��و���ترتفع�معدالت�ا��صو�ة�وتحدث�

اب�ونقص����معدالت�الوفيات�ومن�ثم�ترتفع�معدالت�النمو�الس�ا�ي�وعندما�ز�ادة����معدالت�املواليد�و�نج

�الوفيات� �معدالت �وترتفع �و�نجاب �ا��صو�ة �معدالت �تنخفض �التطور �من �معينة �مرحلة �إ�� �املجتمع يصل

  3و�زداد�ان�شار��و�ئة�واملجاعات�مما�يقلل�من��شاط�الس�ان�

  خصائص�الظا�رة�الس�انية :�ياملطلب�الثا

�،ال�شري  با��انب املتعلقة العل�� البحث مجاالت مختلف �� نفس�ا تفرض الس�ان حقيقة �انت لقد

  :ي�� فيما إل��ا التطرق  يمكن عدة، وخصائص ملعطيات ومستودعا و�قتصادي �جتما��

 توافر دون اجتماعية� حياة تصور  �ستحيل حيث �جتماعية ا��ياة م��ا ت�ش�ل ال�� ا��ام املادة الس�ان �عت�� -

 جوان��ا لتعدد العلمية�نظرا الدراسات من للعديد محورا تمثل الس�انية الظا�رة �انت �نا ومن العنصر، �ذا

 طبيعة تمل��ا ضرورة بالظا�رة�الس�انية ��سانية العلوم ميدان �� الباحث�ن ا�تمام �ان �نا ومن أ�عاد�ا، وتنوع

  .ذا��ا الظا�رة

والطبيعية� واملساحية والطبوغرافية املناخية خصائصھ لھ جغرافيا ح��ا أو م�انا �شغلون  الس�ان وألن -

�ع�� غ�� أو مباشرة بطر�قة تنعكس مجتمعة أو منفردة ا��صائص �ذه وألن ،...وا��يومورفولوجية  مباشرة

 �انف�م�قضايا�الس �� الك��ى  قيمتھ �قتصادي وا��انب للبعد �ان امل�ان، �ذا مع وتفاعل�م حيا��م أسلوب

  .املجتمعات �عض وتخلف وتطور  وفقر غ�� وأسباب واملستقبلية الرا�نة ومشكال��م

                                                           
1
  23، ص 2009، عالم الكتاب الحدیث، منیر عبد هللا كراشة، علم السكان الدیمغرافیا االجتماعیة) 

2
  30ص, نفس المرجع) 

3
  30ص, نفس المرجع)  
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 أل��ا وذلك حيوي�وإي�ولو��، بيولو�� طا�ع من ل�ا ما ع�� عالوة �جتما�� بالطا�ع الس�انية الظا�رة تتم�� -

 الس�ا�ي العنصر دراسة أن قلنانبالغ�إذا� لسنا ثم ومن �جتماعية، املتغ��ات من لھ حصر ال لعدد نتاجا تمثل

 مطلبا �عد الس�انية ا��قائق ف�م أن نقول  أو�أن و�جتماعية، ��سانية العلوم مختلف ب�ن مش���ا عامال تمثل

��جتماعية، من العديد لف�م ضرور�ا  الذي و�وسع ألشمل �طار تمثل الس�انية ا��قائق باعتبار املتغ��ات

  .املتغ��ات �ذه حدوده �� تفسر

وكذا�توز�عھ�حسب�,�ع���الظوا�ر�الس�انية�بدراسة�تطور�الس�ان�من�ناحية�معرفة���مھ�من�ف��ة�ألخرى 

  . إضافة�إ���تركيبة�الس�ان�وحاجا��م�املختلفة,املناطق�والرقعة�ا��غرافية�

�الس�ان- 1 �امل�ان��:��م �نفس ��� ��ع�شون �الذين ��فراد �وال�يقتصر�ع�� �مع�ن �زمن ��� ��فراد �عدد و�مثل

وتحديد�ف��ة�,بل�يتعدى�ذلك����تحديد�العدد����حد�ذاتھ�إن��ان�أك���أو�أصغر����نفس�امل�ان�والف��ة,والزمان�

�املستقبلية �تحديد�العدد����الف��ة �مع �ال���ذكرت �الت�بؤ�لل,سابقة�لتلك �طر�ق �من�املمكن�أن�عن �الذي عدد

  �1ع�ش�����ذه�الف��ة�و����ذا�امل�ان�بالذات�

و�دل�ع���الكيفية�ال���يتوزع���ا�,�ش����ذا�املصط���إ���التوز�ع�امل�ا�ي�أو�ا��غرا���للس�ان�:توز�ع�الس�ان- 2

� �يمثل �الذي �الس�ا�ي �أو�البناء � �ال��كيب �عن �املف�وم ��ذا �و�ختلف �امل�انية �الوحدات �ع�� تص�يف�الس�ان

  .الس�ان�حسب�ا��صائص�الديمغرافية�وغ���الديمغرافية�

�الس�ان- 3 �وصف��:تركيب �يمكن �ال�� ��ساسية �الديمغرافية �السمات �ع�� �يدل �الذي �ال��كيب �بھ و�قصد

�التغي��� �عملية ��� �أسا��� �بدور �السمات ��ذه �وتقوم �العمر�والنوع، �وم��ا �أساس�ا �ع�� �أو�تقسيم�م الس�ان

املصط���أيضا�ع���أفراد�الس�ان�من�خالل�الفئات�ال���ي�تمون�إل��ا�سواء��انت�فئات��الس�ا�ي�و�يطلق��ذا

  2عمر�ة�أو�نوعية

ومعرفة�عدد�الذ�ور�و�ناث�) ذ�ور�أو�إناث(�و�تص�يف�الس�ان�أو�تقسيم�م�حسب�ا���س�: ال��كيب�النو��

املشكالت��قتصادية�و�جتماعية�وقوة�والذ�ور����املجتمع�ومدى��ختالف�بي��ما�والفوارق�املتمثلة����نوعية�

  .العمل�ومعدالت�املواليد�والوفيات�والزواج�والتوز�ع�امل���للس�ان

إن�تباين�فئات�السن�من�مجتمع�آلخر�يجب�أن�ي�ون�ع���أساس�النمو�الس�ا�ي�من�خالل�: ال��كيب�العمري�

� �عدد �إ�� �راجع �و�ذا �الس�انية �املجموعة �تلك ��� �السائدة �ال��كيبة ��نجاب �سن ��� �يدخلن �اللوا�ي , ال�ساء

  :و�قسم�الس�ان�إ���ثالث�فئات�عمر�ة����

 سنة�و���فئة�معالة�تحتاج�إ���تر�ية�و�عليم�و��ة�ورعاية�اجتماعية�15الس�ان�أقل�من�  

 القادرون�ع���العمل�و�نتاج(سنة�و���فئة�معيلة��65و�15الس�ان�ب�ن�(  

 تحتاج�إ���رعاية���ية�واجتماعيةسنة�و���فئة�معالة��65الس�ان�أك���من�  
                                                           

1
  26، ص2015علي عبد الرزاق جلبي، علم اجتماع السكان، دار المسیرة، عمان، طبعة ) 

2
س�ا�ي،جامعة�طيط�مسعودي�مو����،أثر�النمو�الديمغرا���ع���التنمية��قتصادية�و�جتماعية،مذكرة�ماس���الديمغرافيا�تخ ) 

  20،ص2015\2014ورقلة،
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  الس�ا�ي النمو محددات  :ا�يالث املبحث

 مع .ا���ات�معرف��ا مختلف �س�� ال�� والضرور�ة ال�امة ا��قائق من ما منطقة أو بلد س�ان عدد معرفة �عت��

��ذا ح�� متغ��ات عدة طر�ق عن اعتبارات، لعدة ألخرى  ف��ة من يتغ�� الس�ان عدد أن العلم التغ������������������������������������ عرف

 :�� أو�محددات عوامل ثالثة ومحصلة ن�يجة إال �و ما الس�ا�ي النمو أو الس�انية فا��ركة الس�انية، با��ركة

  .وال��رة والوفيات املواليد

 ثم أوال، الس�ا�ي الثالثة�للنمو املس�بات معرفة من املطلب �ذا سيمكننا� :الس�ا�ي النمو حساب :�ول  املطلب

  :املس�بات��اآل�ي تلك حساب صيغ معرفة

 ع��ا �ع�� ل��او  والوفيات، الوالدات بفعل مستمرة تجديد لعملية الس�ان يخضع :الس�ا�ي النمو حساب 1-

 ال�� العالقة و�عرف تار�خ�ن، ب�ن ف��ة �� الس�ان نمو إ�� �س�ند شيوعا أك���ا أن إال أنواع�مختلفة من بمقاي�س

  1 :ي�� كما معدل�النمو�الطبي�� ��ا يحسب

  
ب�ن� الفارق  �� الطبيعية والز�ادة وال��رة، )الطبيعية الز�ادة( الطبي�� النمو �ما بمسألت�ن النمو مف�وم و�رتبط

   :�� آخر و�تعب�� والوفيات، املواليد معدل

  الوفيات معدل – املواليد معدل =الطبيعية الز�ادة

  :�اآل�ي الطبيعية الز�ادة معدل يحسب أن يمكن �نا ومن

  الوفاتية معدل – الوالدية معدل =الطبي�� النمو معدل

� الناتج الس�ان ��م �� التغ�� " :بأ��ا الطبيعية الز�ادة ا��واد عبد خلف مصطفى عرف ولقد �تزايد أو�(عن

�الز�ادة فأن صفًرا، الصافية ال��رة تبلغ وعندما .معينة زمنية ف��ة �� الوفيات عن املواليد�)تناقص  معدل

   .الس�ا�ي النمو معدل مع يتطابق الطبيعية

 �غ�� درجة أساسا�لدراسة �عد والذي الس�ا�ي، النمو معدل �و �ام مقياس ع�� الس�ان نمو دراسة �عتمد إذن

 أعداد ب�ن الفر ���حساب إحدا�ما بطر�قت�ن، املعدل �ذا و�حسب محددة ف��ة خالل ما إقليم �� الس�ان ��م

  2.وال��رة والوفيات ��الت�املواليد من التغ�� معدل تقدير �� و�خرى  مختلف�ن، �عدادين �� الس�ان

 ��ساب�معدل الشا�عة الطر�قة �� مختلف�ن �عدادين �� الس�ان عدد جملة ع�� �عتمد ال�� الطر�قة �عت��و 

واملتوالية� العددية املتوالية طر�ق�� باستخدام املعدل �ذا ع�� ا��صول  و�كمن املجتمع، �� الس�ان �غ��

 ما و�ذا الس�ان، ا��ركة دراسة �� الس�ا�ي )التغ��( النمو معدل ع�� �عتماد سيأ�ي،�و�يمكن كما ال�ندسية

  :خالل من املعدل �ذا عن كيفية�التعب�� مسألة يث��
                                                           

   191ص, 2010,الر�اض, جامعة�امللك�سعود, مؤسسة�امللك�خالد�ا����ية,م��م�املصط��ات�الس�انية�والتنمو�ة,رشوة�بن�محمد�خر�ف�) 1
�جامعة�بابل،العلوم���سانية،,2007-1977 للمدة فیھ المؤثرة والعوامل العراق في السكان نمو جبر، محمد وفاھم الجبار عبد رضا )2

 .634ص,4,2011العدد ،19ملجلدا
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 .املدة م�ساو�ة الدراسة ف��ات ت�ون  عندما فقط الطر�قة �ذه �عتمد� :حسابية متتالية أساس ع�� التغ��-1- 1

 الف��ات �س�ب التح�� ع�� وللقضاء املت�افئة، غ�� الف��ات آثار تز�ح نختار�طر�قة أن بد ال ذلك �عذر حالة و��

 �� الس�ان عدد تقدير يمكن الف��ات،�حيث و��اية بداية �� الس�ان متوسط واحد��و خيار �ناك املت�افئة غ��

  :ي�� كما الطر�قة �ذه باستخدام لذلك ت�بؤا ما ف��ة

  

  :ي�� كما النمو معدل استخراج يمكن ا��سابية املتتالية طر�قة ع�� واعتمادا

  ا��سابية� املتتالية أساس يمثل و�و

  

  الس�ا�ي) النمو(التغ�� بمعدل عنھ �ع�� ما و�ذا

 أو الس�ان نمو ف��ا ي�ون  ال�� السلسلة تلك �� ال�ندسية السلسة� :�ندسية متتالية أساس ع�� التغ��-2- 1

 وعدد �rو� املتغ�� املعدل �ذا �ان وإذا .سنة ت�ون  ما غالبا الزمنية نفس�الوحدة خالل املعدل بنفس انخفاضھ

   :�و ال��ا�ي الس�ان عدد ي�ون  سنوات من�nو�عد��Po �و املبد�ي الس�ان

  

  :املعادلة خالل من الطر�قة �ذه باستخدام ما ف��ة �� الس�ان عدد تقدير يمكن و
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  واملواليد ا��صو�ة :الثا�ي املطلب

 املواليد ع��ا��عدد �ع�� وال�� س�ا�ي، مجتمع أي �� �نجاب ظا�رة ع�� للداللة يطلق لفظ الس�ان، خصو�ة

 ال�� الوالدة أي�حاالت�Fertility الفع�� �نجاب أو املواليد أّوال�ما مف�وم�ن، ب�ن �نا نم�� أن بد وال �1حياء،

� وثان��ما ال�ساء، من أحياء مواليد ع��ا و��تج فعال تحدث  إم�انية أو القدرة وال����ع���Fecundityا��صو�ة�

 إم�انية �� نلمس�ا ا��مل،�وال�� ع�� بيولوجيا املرأة قدرة ف�� بيولوجيا ال�امنة �حتمالية ا��صو�ة أو ا��مل،

  2.ا��مل ا�عمو  استعمال تجنب �شرط تزوجت إذا املرأة إنجاب

و�التا��� وال��رة الوفيات ع�� تتفوق  ما غالبا أل��ا ل�س الس�ان، لدراسة الرئ�سة العناصر من ا��صو�ة و�عت��

الوفاة� أن ح�ن ففي الوفيات، من الف�م �� صعو�ة أك�� أيضا ل�و��ا بل الس�ان، لنمو الرئ�س املحدد تصبح

 ح���التحكم بل الت�بؤ يمكن بل ثباتا أقل ف�� و�التا�� ذلك خالف ع�� ا��صو�ة فإن تجن��ا، يمكن وال حتمية

 من ا��صو�ة وتختلف والنفسية و�جتماعية �قتصادية باألوضاع تأثرا الس�انية العوامل أك�� من و�� ف��ا،

 ن�يجة وذلك الواحد، املجتمع ألخرى�داخل س�انية مجموعة ومن ألخر، م�ان من تختلف أ��ا كما ألخر، مجتمع

 ا��ركة �� بالغ أثر إ�� ا��صو�ة ���مستو�ات �ختالف �ذا و�ؤدي و�ي�ية، واقتصادية اجتماعية عوامل عدة

  .للس�ان العمودية أو �فقية

  :الس�ان خصو�ة �� املؤثرة العوامل -أوال

 فس�ان الواحد، داخل�املجتمع تختلف قد بل غ���ا، من �نجاب ع�� إقباال أك�� املجتمعات �عض أن لوحظ

 الزراعة، غ�� أخرى  العامل�ن�ب�شاطات أو املدن س�ان من إنجابا أك�� بالزراعة العامل�ن �سبة ترتفع أين الر�ف

 املسلم�ن أن لوحظ فقد العقائد�و�ديان، اختالف )�نجاب( وا��صو�ة املواليد معدالت �� كذلك يؤثر وقد

 و�رثودوكس فال�اثوليك املسيحية املذا�ب��عض �� ا��ال ونفس غ���م، عن ا��صو�ة معدالت حيث من أع��

�معدل املؤثرة ال�امة العوامل ومن ال��و�ستانت، من إنجابا أك��  والتقاليد القيم �عض أيضا ا��صو�ة ع��

�مجموعة .تأخ��ه أو بالزواج �التبك�� املجتمع، �� السائدة �جتماعية  العوامل نجد �خرى  العوامل ومن

 ا��اصة ال��ية الرعاية فتوفر العوامل�ال��ية أيضا وم��ا الس�ان، مع�شة ومستوى  �الدخل �قتصادية

�الرعاية تنخفض ح�ن �� ا��صو�ة معدالت يرفع والطفولة باألمومة  العوامل أيضا وم��ا ال��ية، بانخفاض

  .صو�ةا�� معدالت ع�� تأث���ا��روب مدى إ�� باإلضافة �طفال، إ�� واملجتمع �سرة كنظرة النفسية

 تفسر عوامل�أر�عة �ناك أن ب�ن �ور�ا يوسف والن ماز�ر لفابر�س �قتصادية الديمغرافيا كتاب �� جاء ولقد

 املطولة�واملستوى  الطبيعية الرضاعة :النامية البلدان �� عل��ا �عتماد يمكن خصو�ة نحو الس�انية ا��ركة

  3.ضبط�ال�سل إ�� باإلضافة )الشغل( �قتصادية ا��ياة �� اندماج�م مدى وكذا لألم�ات املرتفع التعلي��

 و�سيو�ة، الدول��فر�قية معظم تضم و�� النامية الدول  �� ���ل العالم �� املواليد معدالت أع�� أن و�الحظ

 بل 40‰ عن أحيانا معدالت�تز�د الدول  �ذه �� ���ل حيث وا��نو�ية، الوسطى أمر��ا أقطار �عض جانب إ��

                                                           
1
  184علي عبد الرزاق جلبي،نفس المرجع،ص)  

2
 ( https://www.unfpa.org/publications 2018\04\08،لوحظ في   

3
  208إلى ص  181نفس المرجع، من ص )  
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 الدول  �� �ل�ا ��لت فقد معدالت�مواليد أد�ى عن أما ذلك، من أك�� أو ‰ 50 إ�� �قطار �عض �� صل+ت قد

  .‰10و�� وإيطاليا اليونان من كال �� املعدالت أقل ��لت وقد اليابان، إ�� باإلضافة �ورو�ية

 للعمليات تبعا بي��ا فيما تختلف حسابية، مقاي�س �عدة الس�ان خصو�ة تقاس :ا��صو�ة مقاي�س -ثانيا

  :ي�� ما أ�م�ا نذكر أن و�مكن املقاي�س، با�� عن اتم��� وخاصة م��ة م��ا ل�ل عل��ا،و املتبعة�ل��صول  �حصائية

(CBR)  -1 ح�ن الس�ان ز�ادة عل��ا ي��تب ال�� �ضافة املطلقة بأعداد�م املواليد يمثل: ا��ام املواليد معدل 

 ع�� قدرة أك�� أ��ما ملعرفة مجتمع�ن ب�ن املقارنة حالة �� قو�ا مؤشرا، �عطي ال املطلقة��عداد لكن والد��م،

 �� مولود، 500000 مواليده وعدد ما زمن �� مليون  25 أول  مجتمع س�ان عدد �ان فإذا والنمو�السر�ع، التجديد

املقارنة،�� أجل فمن أيضا، الزمن نفس �� مالي�ن 4مواليده وعدد مليون  450 ثان مجتمع س�ان عدد ح�ن��ان

  1.التا�� النحو ع�� "العامة املواليد �سبة أو ا��ام املواليد معدل"ب �عرف ما عادة نحسب

  
  .الفاصلة �عد مما التخلص ومحاولة الكسور  من التقليل �و �لف �� الضرب من وال�دف

  :‰8.8الثا�ي للمجتمع بال�سبة�،20 ‰�ول� للمجتمع بال�سبة� :نجد�ا للمجتمع�ن العالقة و�تطبيق

  .الثا�ي املجتمع بھ ي��ايد مما أسرع بمعدل ي��ايد �ول  املجتمع أن �ع�� و�ذا

 ألنھ أو���ل��صو�ة مقياس سوى  الواقع �� ل�س إليھ� �شارة سبق والذي  ا��ام املواليد معدل أن �نا و�ش��

 ل�سوا املواليد الوا���أن ومن الف��ة، �ذه خالل التقديري  الس�ان عدد إ�� معينة ف��ة �� املواليد عدد ي�سب

�خاصة الديمغرافية خصائص�ا ل�ا س�انية مجموعة نتاج ولك��م املجتمع، س�ان ل�ل نتاجا  مجال �� املم��ة

  :نتطرق  العمري�ل�ذا ال��كيب

(GFR)  -2 ب�ن ما و�و �نجاب سن �� ال�ساء عدد ع�� يتوقف املواليد عدد �ان ملا: العام ا��صو�ة معدل 

  2.التا�� النحو ع�� وذلك �نجاب، �سبة إيجاد أو املقارنة إجراء من ال�بد �ان سنة، )�49ح�15(

  
(ASFR)  -3 ع�� القدرة من واحدة درجة ع�� لسن �نجاب سن �� ال�ساء أن وجد لقد: ا��اص ا��صو�ة معدل 

 عن عمر�ا يقل ال�� املرأة من أك�� لإلنجاب عرضة والثالث�ن العشر�ن ب�ن فاملرأة أعمار�ن، خالل �نجاب

 �سبة وجدت ل�ذا .اليأس سن من املرأة اق��بت �لما �نجاب احتمال يقل اضأي الثالث�ن و�داية�من العشر�ن،

   :ي�� كما العمر�ة الفئات حسب خاص�وذلك ومعدل

  
                                                           

1
  184علي عبد الرازق جلبي، مرجع سبق ذكره،ص ) 

2
  184المرجع ،ص نفس )  
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  الوفيات :الثالث املطلب

�ا��صو�ة وإن ال��رة عامل أثر�ا �� تفوق  حيث الس�ان، �غ�� عناصر من �اما عنصرا الوفيات �عد  �انت

 �� أثر�ا وال�يبدو مستوا�ا، �� التحكم و�مكن ثباتا أك�� �و��ا �� ا��صو�ة مع ت�ناقض أ��ا كما ذلك، �� �سبق�ا

 بمستوى  دائما ترتبط�الوفيات حيث العمري  ال��كيب خاصة كذلك، تركي��م و�� بل فقط، الس�ان ��م �غي��

 الوفيات حركة و�ع����1��ّا��صو�ة، التحكم يلقاه مما أك�� قبوال الوفيات �� التحكم يلقى ولذا" "Ageingالتعم���

��يض أشبھ و�ما للمجتمع، الديمغرا�� البناء �غ�� مظا�ر من الثا�ي املظ�ر عن  �� وال�دم البناء أي �عملية

  2.ال�� ال�ائن جسم

 متقدمة �انت�دوال سواء �خ��ة السن�ن �� س�ا��ا ب�ن الوفاة مستوى  �� انخفاضا العالم دول  معظم ش�دت وقد

�ال�س�� �منية �وضاع واستقرار الط�� التقدم إ�� �و�� بالدرجة ذلك و�عود نامية، أو  لألوضاع والتحسن

� �نفجار ظا�رة إ�� املؤدية الرئ�سة العوامل من الوفيات �بوط و�عد املع�شية،  Population)الس�ا�ي

Explosion)النامية �� خاصة ا��ديثة، الس�انية وا��صائص املالمح أ�م من �عد وال���� �  تمثل حيث الدول

  .املجتمع حاجيات إشباع أجل من واملالية املادية ملوارد�ا ��ما تحديا

  3التالية النقاط �� الوفيات دراسة أ�مية تتمثل� :الوفيات دراسة أ�مية -أوال

  .الس�ا�ي النمو عملية ��) الوفيات دراسة أي  (ودور�ا الديمغرافية ا��الة تحليل -

 يتالءم املؤسسات�بما �ذه برامج تطو�ر لغرض العامة، ال��ة ملؤسسات والبحوث الدراسات متطلبات توف�� -

�السياسات ع�� �ساعد مما البلد ��ة عن عامة فكرة �عطي و�ذلك الوفيات، وإحصاءات  ال��ية وضع

  .الس�انية والسياسات

  .و�جتماعية الطبية الدراسات من كث�� �� ا��يو�ة �حصاءات أل�مية وذلك بيانات قاعدة توف�� -

 املقاي�س �عض طر�ق عن املجتمع، �� السائد الوفيات مستوى  ع�� ا��كم يمكن�:الوفيات مقاي�س -ثانيا

��� وال�� بھ املرتبطة  �طفال وفيات ومعدل النو��، العمري  الوفيات ومعدل ا��ام، الوفيات معدل تتمثل

  :فيما�ي�� ن�ي��ا وال�� الرضع،

(CDR) -1 املقياس بوصفھ و�حسب الوفاتية، معدل و��ساطة ا��ام الوفاتية معدل أو: ا��ام الوفيات معدل 

 ،�لف �� رو�اضم السنة منتصف �� الس�ان عدد إ�� معينة سنة خالل عدد�الوفيات �سبة و�و للوفاتية �ول 

  4 :�اآل�ي و�كتب

  

                                                           
1
  185,نفس المرجع)  

2
  74نورة عمارة ، ،مرجع سابق ذكره،ص ) 

3
  242،ص مرجع سبق ذكرهعلي عبد الرازق جلبي،) 

4
  78نورة عمارة،مرجع سابق،ص ) 
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يمزج� أنھ عيو�ھ من أن إال ما، سنة �� بأكملھ ملجتمع الوفاتية مستوى  يب�ن أنھ أ�م�ا من مزايا املعدل ول�ذا

ومن� تمي��، دون  العناصر �ذه يمز حيث وا��ا اختالفا بي��ا فيما الوفاة تختلف كث��ة س�انية مجموعات

إ��� تمتد للوفاة املعمقة الدراسات فإن ل�ذا املعدل، �ذا أساس ع�� دقيقة است�تاجات إ�� الوصول  الصعو�ة

  .ا��ام الوفيات معدل عن وتفصيال دقة أك�� �عت�� وال�� �خرى  املعدالت �عض

(ASDR): -2 أدى مما �فراد، حسب الوفاتية لتمي�� بد��يا عنصرا العمر يمثل: النو�� العمري  الوفيات معدل 

�العمر معدالت حساب فكرة إ��  الذ�ور  وفاتية ب�ن املوجود الفر ي��ر ما و�ذا حدا، ع�� ج�س ول�ل حسب

  1.�ناث ووفاتية

 عمر�ة،�حيث بفئة خاص لكنھ ا��ام املعدل حساب �� املتبع نفسھ �و العمري  الوفيات معدل حساب ومبدأ

  .�لف �� مضرو�ا الفئة نفس �� الس�ان جملة إ�� سنوات ��مس فئة �ل �� الوفيات عدد ي�سب

   نوعية العمر�ة، الوفيات معدالت تصبح حدا،و�ذلك ع�� كال و�ناث للذ�ور  املعدالت �ذه تحسب أن املفيد من

 النوع�ن�الذ�ور  أحد و�� تنوع�ا ع�� املختلفة العمر فئات �� "الظا�رة" ان�شار مدى كذلك املعدل �ذا و�ق�س

  2:ي�� كما املعدل �ذا عن و�ع�� .�ناث أو

  
�ل�ل املجتمع داخل الس�انية الفئات و��ن املجتمعات ب�ن املقارنة ودقة إح�ام �� املعدل �ذا و�فيد  الواحد

 والنوع ديموغرافية��السن متغ��ات تلعبھ الذي الدور  إ�� �شارة �� أيضا يفيد كما الفئة، س�ان من )1000(ألف

 أو إم�انية من ال�يمنع ذلك �ان وإن ،)تا�ع كمتغ��( الوفيات ظا�رة ع�� )مستقلة كمتغ��ات( التأث�� �� مثال

  .لألفراد املع���� املستوى  وأ�م�ا أخرى  عوامل تدخل احتمال

(IMR) : 1-2 تتعلق و�� مم��، تحديد ونمط خاص ا�تمام موضوع الرّضع وفاتية �ش�ل: الرّضع وفيات معدل 

 عدد بقسمة حسابھ ا���س،و�تم تمي�� دون  عموما وتحدد واحدة، سنة عن يقل�عمر�م الذين �طفال بوفاتية

 مضرو�ا السنة نفس �� أحياء املولودين �طفال عدد مجموع ع�� سنة عن أعمار�م الذين�تقل �طفال وفيات

 ��ية ��دمات الدول  تقديم مدى و�عكس ا��ام، الوفاتية معدل عن دائما مرتفعا املعدل و��ون��ذا .�لف ��

�و��ون  3:التالية باملعادلة و�عطى املجتمع، �� ك�ل الوفيات مستوى  �بوط �� خطوة أول  �بوطھ لس�ا��ا،

  

 كذلك و�عرف(ا��ياة� بجدول  �عرف ما ع�� )ا���س أو والنوع العمر خاصة( الوفيات دراسات من الكث�� و�عتمد

 أي عند مستوا�ا حيث�يب�ن للوفاة، السائدة الظروف أساس ع�� ت�شأ إحصائية جداول  و�� )الوفيات بجدول 

                                                           
 

1
  .21/06/2018 لیوم, www.ons.dz,الدیوان الوطني لإلحصائیات )

2
  77عمارة،مرجع سابق،صنورة )  

3
  .مرجع سابق ذكره, الدیوان الوطني لالحصائیات 
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من� والغرض ا��ياة، �عرف�بأمد ما أو الفئة �ذه عند ا��ياة توقع وحساب معينة أساس ف��ة خالل عمر�ة فئة

 السنوات عدد ومتوسط قيد�ا��ياة ع�� الباق�ن وعدد عمر�ة، فئة ل�ل الوفيات عدد حساب �و ا��داول  �ذه

   1.م��م �ل �ع�ش�ا أن يحتمل ال��

  : ال��رة :الرا�ع املطلب

 �عت���املصدر الطبيعية، الز�ادة عدا فيما أل��ا ذلك الس�انية، الدراسة عناصر من رئ�سا عنصرا ال��رة �عد

 ذلك�الختالف والوفيات، املواليد كدراسة م�سرة ل�ست فدراس��ا �ذا ومع الس�ان، وعدد ��م لتغ�� الوحيد

 ا��صائص كذلك��� تؤثر أ��ا إال الس�ان نمو �� مؤثرا عامال ال��رة �انت وإن جو�ر�ا، اختالفا بي��ما البيانات

  2.للبلد و�قتصادية الديمغرافية

  :وأنواع�ا ال��رة �عر�ف - أوال

�ت�ون  أخرى  إ�� جغرافية منطقة من الس�ان انتقال"�� املتحدة �مم �عر�ف حسب ال��رة  م��و�ة حيث

 ."ثابتة إقامة ل�م�محالت الذين املستقر�نالس�ان� ع�� ينطبق أمر و�و محدودة، لف��ة ولو �قامة محل بتغي��

�ولك��ا دراسات �� تدخل ال واملاء للمر�� طلبا الفصلية الرعاة حركة فإن و�التا�� تحر�ات� �� تدخل ال��رة

 دراسة �� تدخل ال ا��� ةضألداء�فر� العالم، بقاع �ل من املسلم�ن من �الف مئات انتقال أن كما الس�ان،

�من �عض يقطع�ا وال�� اليومية العمل لرحلة بال�سبة �مر وكذلك ال��رة،  أماكن إ�� سك��م مقرات �فراد

  .مؤقتة يومية حركة �� وإنما ��رة �س�� ال عمل�م

 املعتادة �غي����قامة ع�� تنطوي  ول�� ا امل�ا�ي، أو ا��غرا�� التنقل أش�ال من ش�ل " :بأ��ا ال��رة عرفت كما

  3."بوضوح محددة جغرافية وحدات ب�ن

 تتم ال�� الداخلية��� فال��رة ��ا، ا��اصة والتقسيمات �نواع �عض ع�� التعرف من البد ال��رة دراسة و��

 الدولية أو�ال��رة ا��ارجية ال��رة أما الدولية، السياسية ا��دود عبور  دون  ما، دولة �� أخرى  إ�� منطقة من

 ال�� و�� ال��رة�املؤقتة أيضا و�ناك .أك�� أو ما لدولة السياسية ا��دود انتقالھ �� امل�اجر ف��ا �ع�� ال�� ف��

�ف�ناك ومع املعتاد، إقامتھ م�انھ إ�� �عود ثم ما منطقة �� الزمن من ف��ة امل�اجر ف��ا يق���  ��رات ذلك

 أما السياسية،ا��دود� بذلك عابر�ن املحصول  جمع موسم �� ا��ما�� باالنتقال مثال العمال يقوم أين موسمية

 تتم اختيار�ة أن��ناك���رة كما ��ائية، بصفة آخر م�ان �� ل�ستقر وطنھ امل�اجر ف��ا في��ك الدائمة ال��رة

 بقوة فتتم ال��رة��جبار�ة أما للع�ش، أفضل ظروف إ�� �سعون  ب��ر��م و�م ���اص من الفردية باملبادرة

 ال��وء كظا�رة أو�سياسية ا��رب كظروف عسكر�ة لقرارات تنفيذا الت���� كعمليات �فراد إرادة عن خارجية

 .قالرقي كتجارة غ���ا أو

   

                                                           
1
  .نفس المرجع)  

2
 ( https://www.unfpa.org/publications 2018\04\08،لوحظ في   

3
  10،ص2010،�رسالة�ماج�ست���ال��يئة��قليمية،جامعة�قسنطينة،، الھجرة الداخلیة واالستقطاب الحضرينزھة طكوك ) 
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  :ال��رة أسباب -ثانيا

 ،)مغر�ة(أسباب�جاذبة :قسمان ال��رة أسباب أن حيث ال�شري، التار�خ مراحل �ل خالل ال��رة عرفت لقد

 خمس��BOUGUE حدد حيث��Pullا��ذب�� وأسباب��Pushالطرد�� أسباب وتتعدد ،)طاردة ( منفرة وأسباب

�ال��رة باختيار مرتبطا عامال 15 م��ا ال��رة، �� مؤثرا عامال (25) وعشرون  اجتماعية عوامل10 و م�ان

 امل�ان �� املنخفضة و�جور  وامل�ارات�الفردية املتاحة العمل فرص املختلفة، العوامل �ذه من ونذكر اقتصادية،

 واملساعدات الطبيعية وال�وارث العمل امل��ر�وإم�انيات �� أقارب أو معارف ووجود �نتقال وت�اليف �ص��

  1... التعليم فرص وتوفر املالئم وتوفر�املسكن الفكر وحر�ة املال رأس اس�ثمارات وفرص ا��اصة

   :اوم�� وش�ل�ا، ال��رة لتحديد الر�اضية والصيغ التقنيات الديمغرافيا علماء �ستعمل�:ال��رة مقاي�س -ثالثا

  

�عدد� طر�ق عن و�حسب املنطقة، �� الس�ان عدد إجما�� ع�� ال��رة تأث�� مدى �خ�� املعدل و�عكس طرح

�ضرب ��ا الس�ان عدد إجما�� ع�� مقسوما إل��ا وفدوا الذين عدد من املنطقة عن نزحوا الذين الس�ان  مع

  .�لف �� الناتج

 �ش�� م��ا،و�)ا��ارج�ن( النازح�ن عدد عن املنطقة إ��)الداخل�ن( الوافدين عدد تفوق  إ�� �ش�� �يجا�ي فاملعدل

 من �سبة املنطقة�فقدت أن ذلك ومع�� إل��ا، الوافدين عدد عن النازح�ن عدد ز�ادة إ�� أيضا السل�� املعدل

  .ال��رة ن�يجة عليھ حصلت ما �سبة من أك�� س�ا��ا

  

                                                           
1
   78، ص21نفس المرجع،ص ،نزھة طكوك ) 
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   :ال��رة نتائج - را�عا

 أن�تتحدد و�مكن والوصول، �صل منطق�� �� الس�ان ورفا�ية تركيب و وتوز�ع ��م �� وا��ة نتائج لل��رة

  1:التالية النوا�� �� النتائج �ذه أ�م

 الس�ان ��م �غ��  

 للس�ان والنو�� العمري  ال��كيب �غ��  

  قبل من �عرف تكن لم ظوا�ر أو أمور  وان�شار ظ�ور  

 امل��ر �� الس�ا�ي �ختالط مشكالت  

 ل�ا، املستقبل البلد واستفادة بلد من نقص�ا �� ي�س�ب مما امل�ن وأ��اب والكفاءات �دمغة حركة 

  .ت�و���ا �� سا�م يكن لم وإن

  �2قتصادية النتائج-

  .عند�ا��اجة إل��ا الرجوع يمكن وال�� ،)ا��زئية( الصغرى  والوحدات )ال�لية( الك��ى  الوحدات ستو��نامل ع��

  .املباشرة وغ�� املباشرة املالية واملساعدات �موال رؤوس انتقال -

 أو سواء��جانب امل�اجر�ن، ومستلزمات حاجات و �نتقال كأجور  امل�اجر�ن استقبال وت�اليف أعباء ارتفاع -

 تفقد و�املقابل�Brain drain (العقول�، است��اف ظا�رة (العا�� وامل���.) املدن إ�� �ر�اف من �النازح�ن (املحلي�ن

  .واملا�رة املتقدمة العمالة فاقدة الس�ا�ي للفقر بذلك وتتعرض غرس�ا��باستمرار ثمرة �صلية البلدان

 املوارد ع�� الضغط�الس�ا�ي نقص �و�� ا���ة ج�ت�ن خالل من وذلك �صلية، للمنطقة املع���� املستوى  رفع -

�الس�ا�ي الثانية وا���ة البطالة، انخفاض إ�� باإلضافة املتوفرة وا��دمات املحلية  املحلية املوارد ع�� دخول

  .مادية أو مالية سواء دخول�ومداخيل الثانية وا���ة البطالة، انخفاض إ�� باإلضافة املتوفرة وا��دمات

 السلع�وا��دمات، ع�� الطلب ارتفاع �س�ب الوصول، بلد �� امل�اجر أو �ص�� سواء الفرد نص�ب انخفاض -

  .ا��... و�من التعليم�وال��ة فيتأثر ا��دمات أما والسكن، واملاء الغذاء ذلك يمس�ا ال�� السلع أ�م ومن

 ذلك والعوز،�و�ظ�ر الفقر من �ر�ا أوطا��م ي���ون  الذين للم�اجر�ن املستقبلة الدول  حالة �سوء قد و�املقابل، -

 العمل فرص توفر ال��رة،�وعدم �عد ومن قبل من املع�شية �حوال فسوء املدن، إ�� الر�في ال��وح �� جليا

�و�األخص جراء من خاصة املدن مناظر و�شوه امل��ايد، الطلب ن�يجة  القصدير�ة البيوت( السكنية الفو���

 الس�انية لل��رات سلبية نتائج �ل�ا وغ���ا، ...ا��الة�ال��ية، وتد�ور  التعلي��، املستوى  وانخفاض ،)وال��ابية

  .العشوائية

   

                                                           
1
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  النظر�ات�املفسرة�للنمو�الس�ا�ي: املبحث�الثالث

  1نظر�ة�مالتوس: املطلب��ول 

ة��توماس�مالتوس��يذ�ب���عض�الباحث�ن����مجال�الس�ان�إ���أن�الدراسة�العلمية�للس�ان�قد�بدأت�بنظر 

� ��شر�مقالھ��ول�سنة عن�املبدأ�العام�م�تحت�عنوان�مطول�1803م�ثم����طبعتھ�الثانية�سنة�1798الذي

وجو�ر�ما�جاءت�بھ�.  للس�ان�،�واضعا�بذالك��سس�العلمية�لدراسة�الس�ان�معتمدا�ع���املن����حصا�ي

نظر�تھ�أن��ناك�خطورة����ز�ادة�الس�ان�بمعدل�أسرع�من�معدل�سبل�الع�ش��وخاصة�أن�ز�ادة�الس�ان�

وسائل�الع�ش�لإل�سان�تز�د�حسب�متتالية��ب�نما�قدرة��رض�ع���إنتاج) 1.2.4.8.16(�س���بمعدل��ند����

سنة�فإن�املوارد�الغذائية�ال�تز�د�بنفس�ال�سبة���25،فإذا�تضاعف�عدد�الس�ان�خالل�.) 1.2.3.4.5.6(حسابية�

� �قرن�ن ��عد �الغذائية �املواد �إ�� �الس�ان ��سبة �ليصبح �أقل �ا��مس��259/9بل ��� �املوارد ��ذه �غطت وإن

د�لن�تكفي��عد�ذلك�و�ذا�ما�يدعو�الناس�إ���التنافس�ع���الطعام�واملوارد�ال���والعشر�ن��و���فإ��ا�بالتأكي

  .2ت�بع�قانون�الغلة�املتناقصة�و�التا���حدوث�صراعات�وحروب�وتف����لألمراض�و�ان�شار�للمجاعات

  :وقد��انت�مقومات�نظر�ة�مالتوس

 -إن�قدرة���سان�ع���التناسل�وفعالي��ا��عمل�ع���ز�ادة�عدد�الس�ان .  

 -سنة�إذا�لم�ي�ون��ناك�عائق�قوي�يحول�دون�ذلك�25أن�عدد�الس�ان�يتضاعف��ل�جيل�أو��ل�.  

 -أن�قدرة��رض�أو�مصادر�الطبيعة�عموما�ع���إنتاج�ا��اجات���سانية�محدودة�وتخضع�لقانون�

  .الغلة�املتناقصة

الز�ادة�الس�انية�أول�ا�العفة�والر�بنة�لتجنب��ذا�الالتوازن�يق��ح�مالتوس�إتباع��نوع�ن�من�املوا�ع�ل��د�من�

�موا�ع� �و�� �الع�ش �وسائل �ع�� �الس�ان �ضغط �من �أساسا �ت�شأ �موا�ع �،وإما �أو�تأخ��ه �الزواج �عن والعزوف

�يرجع� �وال�� � �وا��روب �واملجاعات �والقحط � �و�و�ئة �والفقر�و�مراض �الصعبة �امل�ن ��� �العمل �مثل قصر�ھ

  3.الس�ان�و��ن�موارد�الع�ش�املحدود����العالم�الفضل�إل��ا����موازنة�ب�ن�أعداد�

�النظر�ة �بالنظم��:نقد �ل�ا �عالقة �ال �بحتة �بيولوجية �عملية �مجرد ��� �الس�انية �الز�ادة �أن �مالتوس يرى

�تار�خية� �ف��ة ��� �السائدة ��نتاج �وعالقات ��نتاج �قوى �تطور �و��ن �بي��ا �صلة �وال�توجد �السائدة �جتماعية

  ���طبعتھ��و���من�املقالة�مصدر�ن�يب���عل��ما�تحليلھ��معينة�و�ذكر�مالتوس�

   .�و���أن�الغذاء�ضروري���يات���سان

  .اتقر�بالثانية�أن�العاطفة�ب�ن�ا���س�ن�ضرور�ة�وسوف�تظل����املستقبل�ع���حال��ا�الرا�نة�

  4.ل�ذا�املصدران�من�طبيعة�ثابتة�لك��ما�متعارضان�

وقد�رأى�مالتوس�أن�العامل�املحدد�لتعداد�الس�ان��و�ا�ساع��را����وإنتاجي��ا�فعندما�ي�ون�التعداد��سيط�

واملساحة�موفورة�ي�ون�من�الس�ل�ز�ادة�كمية�املوارد�الغذائية�عن�طر�ق�زراعة�مساحات�أخرى�من�أرا����

                                                           
1
  63،ص2015علي عبد الرازق جلبي،علم اجتماع السكان،دار المسیرة،عمان،) 

2
  61ص.2001.اإلسكندریةالمكتبة الجامعیة .السكان من منظور علم االجتماع .حسین أحمد رشوان) 

3
  399ص.1993.الطبعة الرابعة. اإلسكندریة.دار المعرفة الجامعیة.أسس وتطبیقات .جغرافیا السكان.فتحي محمد أبو عیانة) 

4
  29، ص1984.المشكلة السكانیة والخرافة المالتوسیة، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت.رمزي زكي ) 
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�اس�نفاذ�مساحات��رض�الصا��ة�للزراعة�وتطبيق��ساليب� الزراعية�ا��ديثة�فأن��نتاج�ال�عذراء�و�عد

  1.يمكن�ز�ادتھ�إ���ما�ال���اية�ألنھ�يتعرض����ال��اية�إ���قانون�الغلة�املتناقصة�

إن�مالتوس����رؤ�تھ�ال�شاؤمية�للمش�لة�الس�انية��قد�اعتمد�ع���أن�نمو�الس�ان�متغ���مستقل�ال�عالقة�لھ�

  .ة�وقانون�الغلة�املتناقصة�من�ج�ة�أخرى بالنظام�واملحيط��جتما���الذي�يتواجد�فيھ�من�ج�

�والتكنولو��� �العل�� �التقدم �وكذلك �ال��رة �عامل �وأبرز�ا �الس�ان �تزايد �تؤثر��� �عوامل �عدة �أ�مل �إنھ ثم

  2باإلضافة�إ���العوامل��جتماعية�ال���تتحكم�����نجاب

�و - �الس�ان �عدد �ب�ن �التوازن �تحقيق ��� �والثقافية ��جتماعية �العوامل �حصر�عوامل�أغفل �عند �الغذاء كمية

 .التوازن����املوا�ع��خالقية�والطبيعية�فقط

أوقف�الز�ادة���نتاج،�عندماأغفل�التطور�و�غ���الكفاية�الفنية�����نتاج�وأثر�الثورة�التكنولوجية����ز�ادة�-

 .ع���قانون�الغلة�املتناقصة

درجة�ال��ايد�ال����سلك�ا�عدد�الس�ان�مع�وجود�صياغة�النظر�ة��شو��ا�الغموض�بما�ال��ستطيع�مع�ا�تب�ن�-

 .املوا�ع�أو�مع�عدم�وجود�ا

 .إن�التار�خ�يكذب�إدعاء�بأن�الس�ان�ي��ايدون�بمعدل�يفوق��نتاج-

إن��بوط��سبة�املواليد�ن�يجة�التوسع����استخدام�وسائل�منع�ا��مل�و�بوط�معدل�ا��صو�ة�ب�ن�الس�ان�-

  .��عدم���ة�نظر�تھ�عد�بمثابة�دليل�تجر����وا���ع�

  3:النظر�ات�الطبيعية: املطلب�الثا�ي

�فيھ� �عتمد�النظر�ات�الطبيعية�أساسا�ع����عتقاد�بأن�طبيعة���سان�نفسھ�وطبيعة�العالم�الذي��ع�ش

�علماء� �رؤ�ة �و�� �السيطرة ��ذه �أو�محدودية �عليھ �لھ �ال�سيطرة �اتجاه �و�� �معينة �ب�سبة �نموه ��� تتحكمان

لوا�إيجاد�قانون�نمو�الس�ان�من�خالل�ما�حدث����املا����وما�سيحدث����املستقبل�دون�ا��ياة�الذين�حاو 

�أبرز� �ومن �منعھ �لإل�سان �وال�يمكن � �طبي�� ����ء �ذلك �ألن �و�تجا�ات �القيم �ناحية �من �لإل�سان �تدخل أي

  )�ر�رت�سب�سر،�ورادجي���وسادلر�و�دبلدي(العلماء�����ذا�الشأن�

طبي���يحل���سان�من�أية�مسؤولية�من�التحكم����ز�ادة�عدد�أفراده�و�رى��بوجود�قانون : اعتقد�سب�سر)1

�تخصيص� �بھ �يؤدي �ح�ن ��� �بالتناسل ���سان �ا�تمام �إضعاف �طر�ق �عن �الغاية ��ذه �حققت �الطبيعة أن

  4.املز�د�من�الوقت�و�ا���د�لتنمية�ال��صية�والعلمية��و�قتصادية

                                                           
1
  20ص. بدون تاریخ   327مشكلة السكان في مصر، الدار القومیة للطباعة والنشر كتب قومیة العدد .محمد خزیك) 

2
  141،142ص, عبد العاطي السید،مرجع سبق ذكره) 

3
  91، ص2015علي عبد الرزاق جلبي، علم اجتماع السكان، دار المسیرة، عمان، ) 

4
  546ص, فتحي محمد أبو عیانة،مرجع سبق ذكره) 
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�ز�ادة �ب�ن �العالقة �سب�سر�ع�� �نظر�ة �زاد��أكدت ��لما �ا��ضارة ��عقدت ��لما �أنھ �بمع�� �وا��ضارة الس�ان

�لإلخصاب� �غ���مالئم �ا��ضاري �عليھ�قلة��نجاب�و�التا���التقدم �ي��تب �و�و�ما �لإل�سان �الف��يولو�� ا���د

  1املرتفع

جتما���حيث��عتقد�أن�العامل�الرئ��������نمو�الس�ان��و�التغ���البيولو���أك���منھ�التغ���� �:كورادجي��) 2

أو��قتصادي�و�ان�يرى�أن�املعدالت�املختلفة�للز�جات����فئات�الشعب�املختلفة�تؤدي��سرعة�كب��ة�جدا�إ���

�إحصائيات�العديد�من��قطار� التغ��ات����الصفات�البيولوجية�للشعب�بأكملھ�وقد�اعتمد����دراستھ�ع��

نولد�أغلبية�الس�ان����ا��يل�التا���،�وقد��وقد�أظ�رت��ذه��حصائيات�أن��سبة�صغ��ة�م��ا����جيل�واحد

  2.وصف�عملية�نمو�الشعوب�بأ��ا��رتفاع�وال�بوط�الدور�ان�للس�ان�

�ان�يرى�أن�القانون�الطبي���الذي�يحكم�نمو�الس�ان�ع���النقيض�): 1835-1750(ماي�ل�توماس�سادلر)3

ر�إ���الز�ادة�سوف�ي�ناقص�بالطبيعة��لما�تماما�من�القانون�الذي�جاء�بھ�مالتوس�ف�ان�من�رأيھ�أن�ميل�ال�ش

زاد��زدحام�وأن�أعداد�م�تتوقف�عن�الز�ادة�حينما��ستطيع�عدد�من�الناس�تحقيق�أك���قدر�من�السعادة�

��خرى  ��شياء �جميع ��ساوي �3) املتغ��ات(مع �يقول �الصدد ��ذا �ال�شر�يمكن�"و�� �أعداد ��� �الز�ادة �مبدأ إن

أن�توالد�ال�شر�إذا��ساوت�جميع��شياء��خرى�ي�ناسب�تناسب�عك����مع�:آل�ي�التعب���عنھ�بإيجاز�شديد��ا

�النوع� �سعادة �بفعل �يتحقق �ولكنھ �والبؤس �التعاسة ��س�ب �يتحقق �ال �التوالد ��ذا �التغ����� �وأن تركز�م

 4"ورخائھ

�دبلدي)4 �عكسيا): 1870-1790(توماس �ارتباطا �ترتبط �الس�ان �عدد ��� �ال��ايد �أن �دبلدي �رأى بمورد��لقد

الغذاء�ف�لما�تحس�ت�موارد�الغذاء�املتاحة�لإل�سان��لما�أبطأت�الز�ادة����أعداد�م�و����ل�املجتمعات�فإن�

الفقر����ع�ع���ا��صو�ة�العالية�لدى�الس�ان�ومن�ثم�نرى�ز�ادة�مستمرة����عدد�الذين�ال�يحصلون�إال�ع���

أما��غنياء�الذين�يتمتعون�بكفاية�الغذاء�فإن�قدر�من�الغذاء�أي�بمع���آخر����صفوف�الس�ان��شد�فقرا�

�ع��� �أفراد�ا �يحصل �وسطى �طبقة �توجد �و�غنياء �الفقراء �الطبقت�ن ��ات�ن �مستمر�و��ن �تناقص ��� عدد�م

�أو�النقص���� �الز�ادة ��ست�بع�أن �ثابتا�و�ذا �س�ا��ا �عدد �ع�شة�وسطى�و��ون �و�ع�شون �الغذاء �من كفاي��م

  5.ع���التناسب�العددي�ب�ن��ذه�ا��االت�الثالث����املجتمع��مجموع�الس�ان�الك���يتوقفان

  6:النظر�ات��جتماعية: املطلب�الثالث

تقوم�النظر�ات��جتماعية�ع���أساس�آخر��و�أن�نمو�الس�ان�ل�س�موضوعا�ألي�قانون�طبي���ثابت�وإنما�

�نمو� �نوع �أن �أي �أنفس�م �الناس �ف��ا �يجد �ال�� ��جتماعية �للظروف �كب���من�ن�يجة �لعدد �يخضع الس�ان

                                                           
1
  42ص, عوض،مرجع سبق ذكرهحنفي ) 

2
  14،15، ص1،2،979محمد علي الفرا، مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي، عالم المعرفة، الكویت، العدد ) 

3
  14نفس المرجع، ص) 

4
  37مرجع سبق ذكره ، ص, حنفي عوض) 

5
  403فتحي محمد أبو عیانة، مرجع سبق ذكره، ص) 

6
  89، صعلي عبد الرازق جلبي، مرجع سبق ذكره ) 
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  1العوامل�املختلفة�ال���يتحدد�عدد�ا�تبعا�ألنواع�الب�يات��جتماعية�ال����ع�ش�ف��ا�الناس�من�أبرز�من�كتب

ينكر��ارل�ماركس�أن�الفقر�أو�الشقاء�يرجعان�إ���ميل�طبي��������سان�إ����):1883-1850(�ارل�ماركس�- 1

و�رى�أن�الفقر�والبؤس�يدينان�بوجود�ما����زمان�وم�ان�) لتوس�من�قبلكما�قرر�ما(إنجاب�عدد�من��طفال�

معين�ن�إ���النظام�الذي�ي�ون�سائدا�ف��ما�في��ز�عن��شغيل�أفراد�املجتمع��شغيال��امال�،قرر�ماركس�أيضا�

أنھ�ال�يوجد�قانون�عام�ثابت�للس�ان�وإنما�ل�ل�عصر�ول�ل�مجتمع�قانون�خاص�بھ��و�ف��ض�ماركس�أنھ�ال�

�الرأسما���إ���النظام��ش��ا�ي�أي�ي �النظام �تحول �إذا �عن�ا��اجة�وال�فقر�أو�بؤس �فائض �س�ان �عدد وجد

ظروف�الزمان��قتصادية����ال���تخلق�مش�لة�الس�ان�ول�س��عض�ا��واص�الثابتة����الطبيعة�كما�ينادي�

  .زمان�وم�انأ��اب�النظر�ات�الطبيعية�الذين�يبحثون�عن�قانون�واحد�ثابت�ينطبق�ع����ل�

ومع��ل�أ�عاد��ذه�النظر�ة��يديولوجية�فلقد�ث�ت�بالدليل�فشل�ا�نظر�ا�و�واقعيا�فمعظم�الدول��ش��اكية�

  .�عا�ي�من��نفجار�الس�ا�ي�و����عا�ي�من�التخلف��جتما���و�قتصادي

تقوم�نظر�ة��ارسوندرز����الس�ان�ع���أساس�أن���سان�ذاتھ�قادر�ع���التحكم����أعداده�: �ارسوندرز - 2

و�و�العدد�الذي�� optimum numberوأنھ�أي���سان�يناضل�باستمرار����س�يل�الوصول�إ���العدد��مثل�

عتبار�الب�ئة�أو�مستوى�ي�يح�أع���متوسط�للعائد�بال�سبة�للفرد�الواحد�بال�سبة�للفرد�الواحد�إذا�أخذنا����� 

امل�ارة�وعادات�الناس�وتقاليد�م�وغ���ذلك�ح���يمكنھ�التحكم����ز�ادة�عدد�أفراده�ولذا�يؤكد��ارسوندرز�ع���

   .تحكم���سان�الفع������ز�ادة�عدد�أفراده�أك���مما�فعل�مالتوس�و�ؤكد�بدرجة�أقل�ع���املوا�ع��يجابية

�ديمون - 3 �الفر �:آرس�ن �أن �ديمون �ش�ل�يرى ��� �أع�� �اجتماعية �مستو�ات �إ�� ��رتفاع �إ�� �يميل �املجتمع ��� د

حراك�اجتما���وأنھ����ارتفاعھ��ذا�يصبح�أقل�قدرة�من�الناحية��جتماعية�ع�����سان�و�تجھ�با�تمامھ�إ���

المة�ذاتھ�دون�إبالء�املجتمع�الذي�يح���فيھ�و�و��عت���أن�ا�غماس�الفرد����تحس�ن�أحوالھ�ال��صية��عد�ع

من�عالمات�تد�ور�املجتمع�وضعف�الروح�القومية�و�و�عامل�من�عوامل�تفكك��سرة�وضعف���سان�كما�

 2.�ش���إ���أن�ال��رة�إ���املدن����عامل�سل���آخر����تنمية�املجتمع

�ا��دد- 4 �الس�ان�  3:املالتوسيون �بأن �والقول �فكر�مالتوس �يؤ�دون �الذين �ا��دد �الباحث�ن �ع�� �يطلق لفظ

�م�إم�انيات�النمو�بمعدالت�سر�عة�جدا�وأنھ�إذا�لم�يتخذ�خطوات�لإلبطاء�من��ذا�النمو�سوف�يت��م�لد�

�أخرى� �أو�ضرور�ة �غذائية �موارد ��انت �سواء �املتاحة �املوارد ���دود �ومعاكس �مضاد �اتجاه ��� �الس�ان أعداد

�املشكالت �الكث���من ��� �س�با ��ان �النمو �أن �إ�� ��عض�م �ذ�ب �ولقد �والبقاء �والشقاء��للع�ش �جتماعية

��جتماعية�. ��سا�ي �املشكالت �ع�� �سيق��� �النمو�الس�ا�ي �من ��قالل �بأن �القول �حد �إ�� �يذ�بون وال

واملعانات�فحسب�بل�ذ�بوا�إ���القول�بأن��ذه�ا��طوات�سوف�تحقق�التطور��قتصادي�وتحس�ن�مستو�ات�

� �نظر�م ��عد��� �ألن�النمو�الس�ا�ي�السر�ع ��ذلك ��قتصادي�إذ�بدال�من�املع�شة، �التطور �مقومات �أ�م من

  ).�طفال�والشباب(توجيھ�املوارد�لدفع�التطور��قتصادي��ستخدم�إلعالة�القطاع�غ����نتا���من�الس�ان�
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�الرا�ع �ا��ديثة: املطلب ��قتصادية �الس�انية �العشر�ن��:النظر�ات �القرن ��� �الس�انية �الدراسات ارتكزت

ح�ا�النمو�الس�ا�ي��ا��د��مثل�للس�ان�وعالقة�النمو�الس�ا�ي�بالتنمية��قتصادية�حول�املشا�ل�ال���يطر 

  1.و�جتماعية�والب�ئة�إضافة�إ���السياسات�الس�انية

�عتقد�بأنھ�إذا��ان�الس�ان�يز�دون�بمعدل�أع���من�ز�ادة�دخل�" رو�رت�بولدو�ن" :نظر�ة�الفجوة�الس�انية�- 1

الفرد����املتوسط�فإن��قتصاد�القومي��لھ�سيقع����املصيدة�حيث��سود��وضاع��قتصادية��ل�ا�و�تد�ور��

ط�بمعدل�يفوق�وال��س���التنمية�باملعدل�املرغوب�فيھ�،وع���العكس�من�ذلك�إذا�زاد�دخل�الفرد����املتوس

  .معدل�إنفاق�الس�ان،فإن��قتصاد�القومي�سي�تعش�وعندئذ��عزز�عملية�التنمية�و�زداد�الت�و�ن�الرأسما��

و�يرى�أن�كث��ا�من�الدول�النامية����إفر�قيا�وآسيا��عا�ي�من�" آرثر�لو�س" :نظر�ة�عرض�العمل�غ���املحدود- 2

��قطاع�الزراعة�،مما�أدى�إ����بوط�معدل��نتاجية�و�عرض��ائل�وغ���محدود�من��يدي�العاملة�وخاصة��

�يقرب� �مستوى �إ�� ��جور �انخفاض �الصناعة،و�التا�� �أو �الزراعة �قطاع ��� �سواء �املقنعة ان�شار�البطالة

البالد� �ذه �� �قتصادية التنمية ��لة بدفع الس�� الوضع �ذا تحس�ن يمكن أنھ لو�س يرى  ذلك ومع بالكفاف

 عدد�من ���ب وذلك العام، أو ا��اص القطاع �� سواء الرأسما��، الفائض ز�ادة إ�� ال��اية �� تؤدي بطر�قة

 ز�ادة�امتصاص إ�� ذلك فيؤدي النامي الصنا�� القطاع �� للعمل تدر�جيا الزرا�� القطاع �� الزائدين العمال

�الصناعي�ن عالية أجور  دفع �� املغاالة عدم ضرورة يرى  لو�س ان إال .الر�ف �� العاملة �يدي  لئال للعمال

��� من اس�ثمار�ا �عاد جديدة رساميل ت�و�ن احتماالت �ل العالية �جور  �ذه �س�نفذ  املشروعات جديد

   .العمال إنتاجية��ؤالء �� الز�ادة مع تتما��� بحيث و�بطء تدر�جية الز�ادة ت�ون  وإنما ا��ديدة، الصناعية

�ع�� ع�� الطلب "�ون�� سد�ي":العمل ع�� الطلب نظر�ة- 3  و�� .الس�ان نمو �� يؤثر البعيد املدى العمال

�تطبيق الدول� اقتصاديات إ�� مرة ألول  الصناعة دخول  بأن الحظ النامية، الدول  ع�� النظر�ة �ذه محاولتھ

 �س�ب�الز�ادة إ�� الس�ان عدد يميل لذلك ون�يجة الفئات، �افة من العمال ع�� الطلب ز�ادة ع�� �عمل النامية

 الوفيات أن اف��ض��ون�� .أخرى  ج�ة من ا��صو�ة معدالت وز�ادة ج�ة من الوفيات معدالت �بوط :�ما عامل�ن

 معدالت بان وأو�� ,أو�الدخل �قتصادية بالتنمية عكسيا ارتباطا ا��صو�ة ترتبطو , با��صو�ة مباشرة ترتبط

 أصبح وال�ساء �طفال عمل وذلك�ألن التنمية من مبكرة مرحلة �� باالنخفاض تبدأ �غنياء ب�ن العالية الوالدة

�الفق��ة ب�ن �بناء عمل ع�� الطلب استمر وطاملا .�س�يا ��مية قليل  عدد ز�ادة إ�� يميلون  فإ��م العوائل

  2.�طفال

ل�س��ناك����نظر�تھ�العامة�تفصيل�خاص�عن�الس�ان�وال�توجد�إشارات�عنده�عن�العالقة���:نظر�ة�كي��- 4

ب�ن�النمو�الس�ا�ي�والنمو�القتصادي�و���العالقة�ال���أعطا�ا�الكالسيك�والنيوكالسيك�ا�تماما�شديدا�ومع�

�وا �العمالة ��طار�قضية �ضمن �عو��ت �كي���قد �عند �الس�انية �املش�لة �أن �الوا�� �من �عن�ذلك لبحث

���� �ال�امل �التوظيف �قضية ��انت �وملا �ال�امل �التوظيف �وعدم �البطالة �إ�� �تؤدي �ال�� �و�وضاع الشروط

�عن� �بالبحث �متعلقة �أصبحت �عنده �الس�انية �املش�لة �أن �القول �يمكن �كي���فإنھ �لنظر�ة �الشاغل الشغل
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ام�الرأسما���من�أجل�أن�يتوصل����العوامل�املس�بة�للبطالة�واملي�ان��م�الذي��عمل�بھ��ذه�العوامل����النظ

  .ال��اية�إ���سبل�فعالة�لتحقيق�العمالة�ال�املة����إطار�من��ستقرار�النقدي�أي�بدون�ت��م�أو�انكماش

 ،الس�ان ب�ن�علماء وقبوال رواجا وأك���ا ا��ديثة الس�انية النظر�ات إحدى إ�� أيضا، �ش�� أن املفيد من لعل

 النمو تفس���اتجا�ات يمكن النظر�ة �ذه ضوء ففي ،)التحولية أو(�نتقالية الديمغرافية النظر�ة -5 

 الس�ا�ي تار�خ�ا ك��ى��� مراحل بثالث تمر العالم شعوب أن �� النظر�ة �ذه تت��ص حيث العالم، �� الس�ا�ي

  1 :ي�� كما الس�ا�ي الن�� ومرحلة �نتقالية واملرحلة البدائية املرحلة و��

�معدل �لف، �� 50 و 40 ب�ن ي��اوح والذي املواليد معدل بارتفاع البدائية املرحلة-1- 5  الوفيات و�ارتفاع

 �� الوفيات معدالت ال���ترفع واملجاعات لألو�ئة املرحلة �ذه �� الس�ان و�تعرض �لف، �� 30 و 25 ب�ن في��اوح

 �� 300 إ�� يصل فقد ارتفاعا�وا��ا الرضع �طفال وفيات معدل يرتفع كما خيالية، أرقام إ�� حدو��ا سنوات

  .املرحلة �ذه �� الس�ا�ي النمو معدل انخفاض وذاك �ذا عن و���تب �لف،

 للس�ان، سر�ع بنمو املرحلة �ذه تتم�� الديمغرافية، الثورة أو الس�ا�ي �نفجار' مرحلة:�نتقالية املرحلة-2- 5

��� انخفاض إ�� يرجع  املواليد ب�ن ال�وة فت�سع ارتفاعھ، ع�� املواليد معدل بقاء مع الوفيات معدل مطرد

 �لف �� 30 إ�� تصل قد بل �لف، �� 20 ع�� تز�د بحيث الطبيعية الز�ادة يرتفع�معدل و�التا�� والوفيات،

�نظام وعندئذ أحيانا،  �� التعليم و�بدأ ،قللرز  ثابت مورد إ�� الناس و�طم�ن �من و�ست�ب ا��كم �ستقر�

 معدل يتأثر ال ب�نما الوفيات معدل �� مطرد انخفاض �ذا �ل ع�� في��تب الرعاية��ال��ية وتتقدم �ن�شار،

  .يذكر تأثرا املواليد

 أن �عد املرحلة �ذه إ�� الشعوب للس�ان،وت�تقل البطيء أو املعتدل بالنمو وتتم�� :الس�ا�ي الن�� مرحلة-3- 5

 اتجاه �ذا ع�� في��تب الشعوب تلك لدى مستوى�املع�شة و�رتفع املجتمع نوا�� ش�� �� �صالح وسائل �سود

 و 7 ب�ن ي��اوح و�و لھ حد أد�ى إ�� ووصل قبل من �بط الوفيات�قد معدل ي�ون  ما�عد ال�بوط إ�� املواليد معدل

�ب�ن ال�وة تضيق و�ذلك �لف، �� 10 �و�نخفض ومعدل املواليد معدل بالتدرج  الز�ادة معدل بذلك الوفيات

 وانخفاض الشيوخ �سبة و�ارتفاع أك��، أو سنة 70 يبلغ إذ العمر وسيط بارتفاع املرحلة �ذه تتم��كما�.الطبيعية

  .الس�ان مجموع إ�� �سبة��طفال

 كما ���تفاصيل�ا، الواحدة املرحلة ت�باين وقد عامة، س�انية اتجا�ات ع�� تدل الثالث املراحل �ذه أن و�الحظ

  .لديناميكية�الس�ان تبعا آخر إ�� وقت من يتغ�� إذ ثابت، غ�� املراحل ل�ذه ا��غرا�� التوز�ع أن

 أن البطيء،�بمع�� املتوازن  النوع من �ان العر�ية البلدان �� القديمة الف��ة خالل الديمغرا�� �نتقال نمط إن

 العر�ي ���العالم الس�انية الز�ادة ان نالحظ ب�نما السن�ن، ملئات وامتدت جدا �سيطة �انت الس�انية الز�ادة

 كن�يجة قليلة خالل�سنوات الس�ان ز�ادة تراكمت حيث ال��اك��، النوع من �انت العشر�ن القرن  منتصف ومنذ

��ذه �� مرتفعا املواليد معدل بقي ب�نما الوفيات معدل �� املستمر لالنخفاض حتمية  و�عود املرحلة، بداية

   .العر�ية املجتمعات �� السائدة �مراض أنماط �� تدر�جية �غ��ات ن�يجة الوفيات انخفاض
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إن�ا���م��مثل�للس�ان�ال�يتصل�بالعدد�فقط�وإنما�يتصل�أيضا�بموارد�ال��وة���1:ا���م��مثل�للس�ان�- 6

من�ج�ة�أخرى�ومنھ�فتعر�ف�ا���م��مثل��و�ا���م�الذي�يصل�بدخل�الفرد�ي�املتوسط�إ���أع���مستوى�

  .ممكن����ظل�الظروف��قتصادية�الف���القائمة

ن�الذين�يمكن�تواجد�م�ع���مساحة�معينة�من�أرض�ا���م��مثل�بقولھ��م�الس�ا" cannon"�انان"و�صف�

  .���أي�وقت�والذي�ي�ناسب�مع��نتاجية�الكب��ة�للصناعات�املمكنة����ذلك�الوقت

���نظر�تھ�عن�أ�سب���م�للس�ان�مقياسا�يقاس�بھ�ذلك�ا���م�و�و�مراقبة�"carrsounders"أما��ارسوندروز

أن�البلد����حاجة�إ���املز�د�من�الس�ان�وأنھ�لم�يصل�إ���الدخل�الفردي�فإذا�أخذ����الز�ادة�دل�ذلك�ع���

    .ا���م��مثل��عد�وإذا�أخذ����ال�بوط��عد�نقطة�معينة�استقر�عند�ا�الدخل�ف����عت�����ما�أمثال�للس�ان

  
  العالقة�ب�ن�املستوى�املع�����بتعداد�الس�ان)2-1( الش�ل

  
  النمو�الديمغرا���وأثره,تو��ن�ع���:املصدر

من��ذا�الش�ل�يظ�ر�أن�عدد�الس�ان�ي��ايد�تدر�جيا��ذا�ال��ايد�يرافقھ�ارتفاع����املستوى�املع�����ح���يصل�

مع�بقاء�العوامل��خرى�ثابتة��(Ono)ومنھ�فا���م��مثل�للس�ان��و�املع���عنھ�ب�(MoNo)إ���حده��ق����

  ��ونحاول��ذه�املرة�إضافة��نتاج�الك���إ���املستوى�املع������
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  العالقة�ب�ن�املستوى�املع�����الس�ان،��نتاج�الك��)3-1( الش�ل

  

  النمو�الديمغرا���وأثره,تو��ن�ع���:املصدر

أي�ا���م�� (MoNo)ز�ادة�ع���املستوى�املع�����أضفنا��نتاج�الك���حيث�عند�املستوى�املع������ع���

نجد�أن��نتاج�الك���وابتداء�من��ذا�ا���م�ي�ناقص�نموه،و�ذا�ما�� (Ono)�مثل�للس�ان�املع���عنھ�ب

وال���تقابل�ا���م��مثل�للس�ان��Iأعاله�حيث�ينمو��نتاج��سرعة�إ���أن�يصل�إ���النقطة�) 2(يظ�ره�الش�ل

  ا��ديأعاله�منح���دالة��نتاج�) 2(نظيف�إ���الش�ل� 1.و�ابتدءا�من��ذه�النقطة�ينخفض�نمو��نتاج�الك��

  العالقة�ب�ن�املستوى�املع�����الس�ان،�نتاج�الك����نتاج�ا��دي)4-1(الش�ل

  

  

  تو��ن�ع���النمو�الديمغرا���وأثره�ع���التنمية:املصدر

و���تقابل�نقطة�ا�عطاف�بال�سبة�للمنح���� Lمن�الش�ل�يت���لنا�أن�ا��د��ع���لإلنتاج�ا��دي����النقطة�

� �(أ �للنقطة �الك�� �) �Jنتاج �القطعة �تمثل �ال��وة� (OK)حيث �من �حد �إنتاج �بإم�انھ �الذي �الس�ان .�عداد
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  :املؤثرة����نمو�الس�ان�املتغ��ات: را�عاملبحث�ال

  .طبيعيةال املتغ��ات  : املطلب��ول   

  :ةالبيولوجي املتغ��ات- 1 

�عامة الس�ا�ي العامل يتأثر   ��سا�ي العضوي  بال�ائن م��ا �علق ما خاصة البيولوجية باملتغ��ات بصفة

 املتغ��ات أك�� من والوفاة ا��صو�ة و�عت�� ��سا�ي، با��سد واملتعلقة�يولوجيةسالف ال�شوئية وخصائصھ

 من أطول  ف��ة �ع�ش �ناث أن نجد املعاصرة املجتمعات �� فمثال املتغ��ات�البيولوجية، ع�� تأث��ا الس�انية

 إال ل�ست والوفاة )ال�شري  ا���س( النوع ب�ن العالقة فإن حال أية وع�� .�ع�ش�ا�الذ�ور  ال�� الف��ة متوسط

  1.الس�انية والوقا�ع باألحداث البيولوجية عالقة�العوامل ع�� واحدا مثاال

 :ا��غرافية املتغ��ات- 2

 ظ�ر الس�ان، ونمو و��رة تركيب ع�� تأث���ا مدى و �ختالفات�امل�انية عالقة بدراسة العلماء ا�تم ما لك��ة 

  2.الس�ان يد���جغرافية ا��غرافية العلوم عن تفرع جديد علم

�امل�انية ب�باين ��تم حيث ال�شر�ة ا��غرافيا من املتفرع العلم ذلك الس�انية ا��غرافيا �عت�� و  �ختالفات

 يقوم ا��غرا�� ���أن�ZELINSKYمعھ� و�تفق�KLARCKذلك� يؤكد كما �مكنة طبيعة �� الس�انية ل��صائص

   .لألمكنة �جمالية الطبيعة سياق �� الس�انية ا��صائص بدراسة

�عدد عن �ع�� ناتجا ليجدوا املساحة ع�� الس�ان عدد يقسموا أن الس�ان توز�ع �� الباحثون  اعتاد و  كمية

 �ذه�الكثافة انخفاض أو ارتفاع ي��ر ما و�ذا املساحة، لوحدة تبعا  ...املر�ع امليل أو املر�ع الكيلوم�� �� الس�ان

  .ا��غرافية امل�انية واملساحة الس�ان �عدد تتأثر ال�� الس�انية

املناطق� تكشف ب�نما بالضرورة، الس�انية الكثافة معدالت تنخفض وال��راو�ة ا��بلية املناطق �� فمثال

   .الس�انية الكثافة درجات أع�� عن املعتدل املناخ ذات ا��صبة أو الس�لية

 نموذج�ك�� ش�ل �� جاءت وال�� الصدد �ذا �� محاولة بذلت وقد كذلك، املتوفرة بالب�ئة الس�ان ��م و�تأثر

حالة�� �� الس�انية العناصر من عنصر أي دراسة استحالة و�� ا��ديثة ا��غرافية املنا�� ألحد استجابة

ت�ون� �جما�� ا��غرا�� الواقع عن انفصال�ا حالة �� بحثية ظا�رة أي ألن ا��غرافية، البي�ية عن �امل انفصال

 ا��صائص وكذا والظروف ا��غرا�� الطا�ع ذات املتغ��ات من العديد فإن عامة و�صفة 3 .تماما واقعية غ��

 الطبيعية واملوارد والطقس املناخ إ�� باإلضافة ...والوديان والسواحل والس�ول  واملرتفعات الطبوغرافية��ا��بال

لذلك،� تبعا الس�ان ونمو واستقرار ��لب وضرور�ا م�ما عامال �انت املعدنية املوارد أو والغابات �املاء�والنبات

 اللتان و�شور�ة الفرعونية �ا��ضارة مجيدة ��ضارات القديم التار�خ ب�نھ ما ذلك ع�� دليل أك�� ولعل

  .التوا�� ع�� والفرات الدجلة و��ري  النيل ��ر ضفاف استقرتا�ع��

  

                                                           
1
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2
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  .النفسيةو ��جتماعية املتغ��ات :الثا�ياملطلب�

 :املتغ��ات��جتماعية 5-

 وإن الس�انية، وا��قائق العمليات وف�م لتفس�� ومحور�ة أ�مية�خاصة ذات السوسيولوجية املتغ��ات �عت�� 

�والفروع أ�مية من �قالل �ع�� ال �ذا �ان  أك�� اقتصادي-السوسيو البناء و�عت�� .�خرى  العلمية املجاالت

�ووفقا املستوى  ع�� شيوعا البناءات  مختلفة اجتماعية طبقات إ�� الس�ان ينقسم البناء ل�ذا املجتم��،

 ل�م تتاح عليا اجتماعية طبقات إ�� ي�تمون  الذين �فراد أن و�ظ�ر�جليا،��قتصادية والدرجات املوارد باختالف

 نتائج من تب�ن ولقد الوفيات، معدالت ترتفع أين الدنيا الطبقات يتاح�ألفراد مما أك�� وا��ياة للع�ش اك�� فرص

  1.سواء حد ع�� املعاصرة أو القديمة سواء املجتمعات ب�ن وسائدة العالقة�من�شرة �ذه أن والدراسات البحوث

  .�عت���العامل�الدي���مؤثر�م�م����ال���يع�ع���الت�اثر�وز�ادة�ال�سل�خاصة����املجتمعات�املحافظة�الدين-

  ...ا��مل منع وسائل ان�شار وعدم �م ��ة ع�� �ا��فاظ :التناس�� الو�� قلة -

  .للمساعدة�عل��نتاجممكن� عدد اك�� إنجاب والفالح�ن املزارع�ن من �ستد�� مما الزراعة �� �والد استعمال -

 :النفسية املتغ��ات 6-

 التفس��ات وتقديم ا��قيقية �سباب معرفة �جتماع علماء أك���م��م و�درجة النفس علماء من الكث�� حاول  

  .آلخر بلد من أو مجتمع من املجتمعات�واختالفھ لس�ان �نجا�ي للسلوك املنطقية

 أن علماء�الس�ان، عل��ا �عارف وال����KAP*ال� دراسة وتب�ن �و��، بالدرجة إ�سا�ي سلوك �و �سرة فتنظيم

 بي��ما، �ختالفات�فيما �عض مع لكن والر�فية ا��ضر�ة املناطق �� �زواج ب�ن معروفة �سرة تنظيم فكرة

 ال�سل، ال�سل�وتحديد ضبط :�ما بمف�وم�ن �سرة تنظيم يرتبط و ، �سرة ب�نظيم الو�� ع�� يدل ما و�ذا

 عدد �عد إيقاف��نجاب �ع�� الذي ال�سل تحديد عن و�ختلف معينة، لف��ة مرحليا وقفھ �ع�� ال�سل فضبط

 عدة إ�� �سر�ة التنظيمات �ذه نرجع أن و�مكن�،ا��مل منع وسائل أو وسيلة باستخدام �طفال من مع�ن

  2 :أ�م�ا وغايات أ�داف

��جتماعية �دوار تحديد ،لألطفال �جتماعية الت�شئة ترشيد �املسؤوليات توز�ع،  ب�ن التضامن تحقيق،

  .�جتماعية ووظائف�ا �سرة أ�داف ب�ن املواءمة ع�� العمل  ،�سرة أعضاء

 صيغة�وكيفية بھ �ع�� والذي �زواج ب�ن يتم الذي �تفاق �� تتج�� ال�� النفسية السي�ولوجية فالدوافع إذن

 بي�ت �ل�ا،�عوامل غ���ا و،� ...�نجاب تحديد أو الوالدات ب�ن املباعدة أو الزواج سن تأخ�� سواء �سرة، تنظيم

  .ك�ل الس�ان ��م و�التا�� �سرة ��م تحديد �� النفسية الدوافع تأث�� مدى

  

                                                           
1
  84وص 68مرجع سبق ذكره ،ص علي عبد الرزاق جلبي،)  

2
  90، 84نفس المرجع،ص،ص ) 



43 
 

  1:والسياسية��قتصادية املتغ��ات: املطلب�الثالث

 �قتصادية املتغ��ات�- 7

�وا��ا �قتصادية املتغ��ات من الكث�� تمارس   �قتصادية ا��الة تؤثر فمثال الس�انية، الظا�رة ع�� تأث��ا

 ب�نما البلد، إ�� ال��رة معدالت تنخفض �قتصادية و�زمات أوقات�الكساد ففي ال��رة معدالت ع�� ما ملجتمع

 �قتصادية، باألحوال �خرى  �� ا��صو�ة وتتأثر .�قتصادي و�نتعاش أوقات��زد�ار �� املعدالت �ذه ترتفع

 املستو�ات، أد�ى إ�� املتحدة الواليات �� املواليد معدل انخفض الثالث�نات ف��ة �� الكساد�العظيم سنوات ففي

 �نجاب عن �باء امتناع ح�� بل �زمات، أوقات �� الزواج عن �فراد إ��ام إ�� ذلك�وإرجاعھ تفس�� و�مكن

  .ا��ياة ت�اليف وارتفاع الدخل انخفاض �س�ب ��م��سرة، وتوسيع

�رأس�ا �قتصادية املتغ��ات من العديد لذلك تبعا تتحسن للبلدان العامة �قتصادية ا��الة و�تحسن  ع��

�ا��االت مثل �� واملالحظ املجتمع، ألفراد ال��ية و�م�انيات ا��الة وتحسن الدخل مستو�ات ارتفاع  �ذه

  تدر�جيا املواليد يرتفع�عدد وال�ساء �األطفال معينة فئات ب�ن خاصة الوفيات معدالت وتراجع انخفاض

 للتوز�ع�العادل املوج�ة �جتماعية بالنفقات �علق ما خاصة للس�ان �جتما�� ا��انبب الدولة ا�تمام ولعل

وعالقة� جو�ر�ة نقطة و �اما محورا �شكالن التعليمية والعناية ال��ية الرعاية نفقات وكذا للمداخيل،

�عض� تتحسن �خ��ة �ذه فبتحسن العمومية، النفقات ونمو الس�ا�ي النمو ب�ن العالقة لتفس�� ضرور�ة

   :قتصادية�الس�ا�ي� النمو أسباب - .ة�ومنوا��صو� النمو خاصة الس�انية املتغ��ات

  .و�طفال �م�ات وفيات من قلل مما :والعالجية الطبية العناية تحسن -

 ال���سا�مت ال�وارث أثر ملواج�ة املختلفة املجتمعات �� وأساليبھ �نتاج وسائل �� الزراعية الثورة -

  .الس�ان عدد وتخفيض تقليص �� كث��ا

�و انتقال س�ل مما النقل وسائل وتطور  عشر، الثامن القرن  �� الصناعية الثورة -  وسائل ��سان

  .ا��ياة وضرور�ات الغذاء إنتاج ع�� قدرتھ رفع مما �نتاج،

 والوفيات،�املواليد و�� بيولو�� أو حيوي  �عض�ا وتطور�م، الس�ان نمو �� العوامل من مجموعة وتؤثر �ذا

 وغ���ا، �جتماعية�و�قتصادية العناصر من خليطا يضم �خر والبعض ، قوالطال  �الزواج اجتما�� و�عض�ا

   2.وا��ارجية الداخلية :بنوع��ا ال��رة أو امل�ان �� الس�ان حركة ذلك و�شمل

  :السياسية املتغ��ات -8

 إيضاحيا، مثال اليابان حالة من ولنتخذ الس�انية، والتغي��ات�حداث� �شكيل �� بالغ أثر السياسية للمتغ��ات

 مما و�ج�اض، العقم عمليات ع�� و���ع بل ي�يح قانونا العاملية��و�� ا��رب ��اية �عد اليابان �� صدر فقد

 تؤثر البلد إ�� أو من سواء بال��رة املتعلقة والقوان�ن .الدولة ��ذه عدد�املواليد انخفاض إ�� ا��ال بطبيعة أدى

�الس�ان، ع�� م��وظة و�طر�قة كذلك  إرسال أو استقبال اعتادت ال�� بالبلدان م��ا �علق ما خاصة 1 عدد

  .والش�ادات ا����ات من عالية مستو�ات ذات ح�� أو مؤ�لة أو �سيطة يد�عاملة سواء أخرى، بلدان إ�� الس�ان

مباشرة�� تأث��ات ل�ا ي�ون  ما غالبا العسكر�ة والثورات ا��روب، املتعلقة السياسية القرارات أن ذلك إ�� ضف

  .املع�� البلد وإ�� من ال��رة أو الوفيات أو املواليد سواء البلد س�ان ع��
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  :خالصة

لقد��انت�الدراسات�املتعلقة�بالس�ان�محل�بحث�مستفيض�سواء�ع���املستوى�الك���أو�ا��ز�ي�لكن�مع�مرور�

وتأفل�تأث���متغ��ات�أخرى�نا�يك�عن�طبيعة�مجتمع�الدراسة�لذا��عد��ستعانة�الوقت�ت��ز�أ�مية�متغ��ات�

بالدراسات�السابقة�سواء�ال���شملت�املجتمع�قيد�الدراسة�أو�املجتمعات��خرى�وجب�تحي�ن�املعطيات��مر�

  .الذي�قد�يدفع�إ���تحي�ن�النتائج
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  الفصل�الثا�ي

  ةالعام�نفقاتال
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   :تم�يد

�سا�������علم��قتصاد����دراسة�املش�لة��قتصادية�وال���تتمثل�أساسا����الندرة�ال�س�ية�يكمن�ال�دف�

�حاجات� �إ�� �بدور�ا �تتعدد ��خ��ة �،و�ذه �ال�شر�ة �ا��اجات ��ل �إلشباع �كفاي��ا �وعدم ��قتصادية للموارد

� �خالل �من �إلشباع�ا �للدولة �دور �وجود �العامة �ا��اجات �وتتطلب �عامة �وحاجات �والذي�فردية �العام �نفاق

و�مع�تطور� .يقت����تحصيل�للدولة�لإلرادات�العامة�وإعادة�توز�ع�ا�و�نا�يكمن�دور�ا����ال�شاط��قتصادي

  .�وسيلة�متعددة���داف�اإلنفاقب�دور�الدولة����جميع�املجاالت��جتماعية�وخاصة��قتصادية�زاد���تمام

  مفا�يم�عامة: املبحث��ول 

  مف�وم�النفقات�العامة: �ول املطلب�

�العامة- 1 �النفقات �حاجات�: �عر�ف �لتلبية �عام ���ص �بإنفاق�ا �يقوم �ال�� �النقدية �املبالغ ��افة �بأ��ا �عرف

  1.عامة

أو�إحدى�املؤسسات�التا�عة�ل�ا���دف�) ا��ز�نة�العمومية(أو�مبلغ�من�املال�يخرج�من�الذمة�العمومية�للدولة�

  2:��إشباع�حاجة�عامة�و�التا���

مبلغ�نقدي�مع�اس�بعاد�الوسائل�العي�ية�أو�تقديم�مزايا�معنو�ة�لقاء�ا��دمات�املقدمة�للمجتمع�مثل��لقاب�

و�وسمة�لي�ت���بذالك�عصر��قتصاد�العي���واملقايضة�ليعوضھ�باألسلوب�النقدي���دف�تحقيق�العدالة�

�النفقات �لتغطية �املالية ��عباء �توز�ع ��� �املجتمع �أفراد �،ثم��ب�ن �وتقدير�مرتبا��م �ج�ود�م �وتقو�م العمومية

  .لتذليل�الصعو�ات��دار�ة�و�س�يل�املراقبة

�العمومية� �وال�يئات �الدولة �و�� �العام �القانون �أ��اص �إ�� �ي�ت�� �و�و�الذي �عام ���ص ���ا �يقوم النفقة

����اص �ينفقھ �ما �بذلك �ل�س�ث�� �املعنو�ة، �ال��صية �ذات �العمومية �واملؤسسات الطبيعي�ن��املحلية

�مدى� ��و�قياس �التعر�ف �من ��سا��� �الغرض �،لي�ون �العامة �املنفعة �تحقيق �لو��دف�م �ح�� واملعنو��ن

  .مسا�مة�ال�يئات�العمومية����ا��ياة��قتصادية�وتقدير�ذلك�تقديرا�سليما

ب�إشباع�ا��اجات�العمومية�و�نا�يحدث�اختالف����تحديد�ا��اجات�العمومية�عن�ا��اجات�ا��اصة�حس

نظم�ا��كم����النظام�الدكتاتوري�يحدد�ا�ا��اكم�وال��نة�املركز�ة�ل��زب�ا��اكم����نظام�ا��زب�الواحد�

وعن�طر�ق�التصو�ت����النظم�الديمقراطية�لتتدخل�متغ��ات�أخرى�محددة����م�ونوع�ا��اجات�العمومية�

  .داف�املرجوة�من��نفاقكدرجة�التقدم��قتصادي�والثقا���و�ا��الة��جتماعية�والسياسية�و��

و���القواعد��ال���يتم��س�ناد�إل��ا����إقرار�وال���تحدد�النوع�وا���م��مثل��:ضوابط�النفقات�العمومية- 2

  1.من�النفقات�العمومية��ش�ل�يدعم�و�ز�د�من�مشروعي��ا�اقتصاديا�واجتماعيا�وم��ا

                                                           
1
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  22ص،2014\2013أطروحة�دكتوراه�علوم�ال�سي��،جامعة�تلمسان،طاوش�قندو���،تأث���النفقات�العمومية�ع���النمو��قتصادي،�)2



47 
 

�املنفعة�--1- 2 �: ضابط �بأقل �ممكنة �أك���منفعة �تحقيق �ا��دية�و�� �املنفعة ��ساوي �عند �وتتحقق �لفة

�بھ� �ض�� �مقدار�ما �و�� �ا��دية �الت�لفة �مع �املجتمع �أفراد �ع�� ��عود �الذي �مقدار�الكسب �و�� �جتماعية

  .املجتمع�من�إنتاج�القطاع�ا��اص�ن�يجة�قيام�الدولة�بال�شاط��قتصادي

قة�و�و�أن�تتجنب��دارة�التقت���والتبذير�أو��قتصادية�بمع���آخر��قتصاد����النف: ضابط�العقالنية�--2- 2

  ترشيد��نفاق�و�و�سن�التدب���اعتمادا�ع���جو�ر�املوضوعية�عن�طر�ق

ذي��سمح�بتحقيق�أك���قدر�من�املنفعة�العمومية�بما��و�مخصص�لتحديد�ا���م��مثل�للنفقات�العمومية�ا

  .ل�ا�من�موارد�مالية

  .�ثار�املتوقعة�،الر�ح�،ق�ال�سو �،يد�الت�اليفإعداد�دراسات�ا��دوى�للمشروعات�لتحد

  :تجنب��سراف�والتبذير�واستخدام�مقاي�س�لضبط�العقالنية�من�بي��ا

مؤشر�إنتاجية��نفاق�العام�لقياس�العالقة�ب�ن�الناتج��جما���املتولد�عن�النفقات�العمومية�واملوارد�املالية�

  .للناتج��جتما��

�ثماري�ملعرفة�قدرة�املشروع�ع���اس�يعاب�العمالة�الوطنية�ومدى�قدرتھ�ع���توف���مؤشر��نفاق�العام��س

  .رصيد�من�العمالت��جن�ية�وقدرتھ�ع���سد�احتياجات�السوق�املحلية

�ال��خيص�--3- 2 ��انت�: ضابط �سواء �املختصة �ا���ات �من �بالصرف ��ذن �ع�� �ا��صول �ضرورة و�ع��

العمومية�أو�ا���ات��دار�ة�املخولة�قانونا�بالصرف،�و��بع�ذلك�وجود��السلطة�ال�شر�عية����عموم�املوازنة

  :الرقابة�ع����نفاق�العام�يمكن�أن�تمارس�ا�ثالث�ج�ات�مختلفة�و��

 من�قبل�مصا���وزارة�املالية�للتأكد�من�اح��ام�حدود��عتماد�املقررات: الرقابة��دار�ة.  

 عتمادات�املقررة����امل��انيةالنيابية�وال�شر�عية�عند�تنفيذ�� تمارس�ا�السلطات�: الرقابة�السياسية  

 تقوم���ا�أج�زة�متخصصة�للتأكد�من�اح��ام�القواعد�القانونية�و�املالية: الرقابة�املحاس�ية�املستقلة  

  2: تقسم�النفقات�العامة�من�الناحية�العلمية�اعتبارا�إ���ثالث�معاي���:تقسيمات�النفقات- 3

مدى�دور���ا��ناك�النفقات�العادية�متكررة��ش�ل�منتظم�غالبا�سنو�ا�ونفقات�غ���عادية��:�ول�املعيار�-1- 3

  .ال�تتكرر��ال���تصرف����ال�وارث�واملساعدات

وظيف��ا��ناك�نفقات�حقيقية��ستعمل�ا�الدولة�ل��صول�ع���السلع�وا��دمات�والنفقات��:املعيار�الثا�ي-2- 3

  .ر�الغرض�م��ا�إعادة�التوز�ع�من�فئة�إ���أخرى التحو�لية�ل�س�ل�ا�مقابل�مباش

                                                                                                                                                                                     
  . 51ص 2000ا��قوقية،�سكندر�ة، ا��ل�� العامة،م�شورات امل��انية-العامة �يرادات-العامة النفقات-العامة ناشد،املالية عد�� سوزي�)1

  
2
   .469، ص 2008بیروت، ر الجامعیة للنشر، اسعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، الد -)  
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الغرض�م��ا�و�شمل�النفقات��دار�ة�أجور�صيانة�لوازم�والنفقات��جتماعية�و�شمل�ما��:املعيار�الثالث-3- 3

ينفق�لتوف���ا��دمات�التعليم�ال��ة�ال��فيھ�العدالة��جتماعية�،النفقات��قتصادية���دف�لز�ادة��نتاج�

  .تيةوالب���التح

نطاق�السر�ان��ناك�النفقات�العامة�املركز�ة�شاملة�ل�ل�أفراد�الشعب�ونفقات�عامة� :املعيار�الرا�ع-4- 3

  .  لإلقليممحلية�لصا���إقليم�محدد�قد�تتحمل�ا�املوازنة�املحلية�

  تقسيم�النفقات�العامة�من�الناحية�العلمية)1-2(الش�ل

  

  1:الوضعيةتقسيم�النفقات�العامة�من�الناحية�-5- 3

  تقسيم�النفقات�العامة�من�الناحية�الوضعية)2-2(الش�ل

  

  طاوش�قندو���:املصدر

  

                                                           
1
  .42، ص  ذكره سبق مرجع ،طاوش�قندو��� ) 
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   1:تقسيم�النفقات�العامة�حسب�صندوق�النقد�الدو��-6- 3

  :و�و�تص�يفا�يجمع�املعيار��قتصادي�واملعيار�الوظيفي�و��ب�ن�من�خالل�ا��دول�التا��

  التص�يف�املزدوج�للنفقات�حسب�صندوق�النقد�الدو��)3-2(رقم��جدول 

  

  2:التقسيم�حسب�القانون�ا��زائري -7- 3

�ستعمل�ل�سي���أج�زة�الدولة��دار�ة�وال�تأ�ي�بقيمة�مضافة�لالقتصاد�الوط���و����:نفقات�ال�سي��- 7-1- 3

  :تنقسم�إ���أر�عة�أبواب�و��

  والنفقات�املحسو�ة�من��يراداتأعباء�الدين�العمومي�: الباب��ول.  

 تخصيصات�السلطات�العمومية�و���نفقات�مش��كة�ب�ن�الوزارات: الباب�الثا�ي.  

 النفقات�ا��اصة�بوسائل�املصا���و���متعلقة�باملوظف�ن�واملعدات�:الباب�الثالث.  

 دافالتدخالت�العمومية�تقسم�بدور�ا�ب�ن�مختلف�أصناف�التحو�الت�حسب�:الباب�الرا�ع��.  

                                                           
1
  .42، ص  ذكره سبق مرجع ،طاوش�قندو��� ) 

2
  .47نفس المرجع، ص  ) 
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�التج���- 7-2- 3 �و�جتماعية��:نفقات ��قتصادية �ال�ي�لية ��س�ثمارات �من �تت�ون �اس�ثمار�ة �نفقات ��

  .و�دار�ة�و�عت���مباشرة�اس�ثمارات�منتجة�إضافة�إ���إعانات�التج����املقدمة�لبعض�املؤسسات�العمومية

��ا�بوسائل�للوصول�إ���تحقيق�تنمية�تخصص�نفقات�التج����للقطاعات��قتصادية�للدولة�من�أجل�تج��

�مل��انية� �تنفيذية ��وسيلة �قانون ��� �إعداده �يتم �الذي �السنوي �الوط�� �املخطط �تمثل �و�� �الوطن، ��� شاملة

�و��� �القطاعات ��افة �ع�� �توزع �اقتصادية �مشار�ع �ش�ل �ع�� �توزع �النفقات �تلك �وإن ��قتصادية ال��امج

  .تتضمن�ثالث�أبواب���

  س�ثمارات�املنفذة�من�قبل�الدولة� :الباب��ول.  

 إعانات��س�ثمار�املمنوحة�من�قبل�الدولة:الباب�الثا�ي.  

 النفقات��خرى�برأسمال:الباب�الثالث.  

  تقسيم�النفقات�حسب�القانون�ا��زائري  )4-2(الش�ل

  

  طاوش�قندو���:املصدر

  1:العوامل�املحددة�للنفقة�العمومية- 4

� ��مر��� ��ذا ��� ��ش�الية �النفقات��ل �تحديد �عند ��ش�ال �من �ش�ل �بأي �تجاوز�ا �ال�يجوز �حدود �ناك

  العمومية�؟�و�ل��ناك���م�أمثل�لھ؟

  .يتوقف�ذلك�ع���عدة�عوامل�مذ�بية�اقتصادية�مالية

                                                           
-2014بن�عزة�محمد،ترشيد�سياسة��نفاق�العام�بإتباع�من����نضباط�باأل�داف،أطروحة�دكتوراه،�سي���املالية�العامة،جامعة�تلمسان،�) 1

  .28ص.2015
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حيث�يتأثر��نفاق�العام����أي�دولة�بمجموعة�من��عتبارات�املوضوعية�ذات�العالقة�الوطيدة�بذات�الدولة�

� �يجعل �ما �أن�،و�ذا �غ���منطقي،بدليل �العام �لإلنفاق �تخصص �ال�� �القومي �الناتج �من �معينة ��سبة تحديد

�سبة��نفاق�العام�ال���تص���لدولة�ما�قد�ال�تص���ألخرى�الختالف�ال�ي�ل��قتصادي�و�جتما���والفلسفة�

�أخرى، �زمنية و�منھ�فإنھ�توجد�السياسية�،�ذا�فضال�أن�تلك�ال�سبة�قد�ال�تص������الدولة�نفس�ا����ف��ة

  :مجموعة�من�العوامل�ال���تحكم�ذلك�وال���تختصر����ما�ي��

  1:ا��لفية�املذ�بية�للنظام��قتصادي-1- 4 -

�عكس�النفقات�العامة�حقيقة�النظام��قتصادي�والسيا���،ومن�ثم�فإن�دور�الدولة�يحدد���م�النفقات�

فقات،�ومن��ذه�الناحية�نجد�أن�النفقات�العامة�العامة�ألن�قيام�الدولة�بوظائف�ا��و�الذي��ستلزم��ذه�الن

  :مرت�باملراحل�التالية

و���ال���يقتصر�دور�ا�ع���أعمال�ا���ش�والشرطة�والقضاء،�و�ذه��عمال�م��ت���م�: الدولة�ا��ارسة�-

  .النفقات�العامة�باالنخفاض�ل�و��ا�نفقات�اس��الكية�يجب�تض�يق�ا�وقلة�أنواع�ا�مقارنة�بالوقت�ا��اضر

�س�ب�التقلبات�الدور�ة�للنظام�ا��ر�و�زمات��قتصادية�و��زه�عن�حل�ا�ظ�رت�املالية�:الدولة�الرأسمالية�-

الوظيفية�املتدخلة����ا��يات��قتصادية�ال���تتفق�مع�السياسة�ال�ادفة�إ���ا��فاظ�ع���النظام�الرأسما���

  .وإطالة�أمده

افة�املجاالت�،وأصبحت�بذلك�ا��اجة�ضرور�ة�لتدخل�ا�����ل�امتد�دور�الدولة�ل�شمل��: الدولة��ش��اكية-

النوا���إذ�يجب�عل��ا�عمل��ل����ء�ونجد�أن�املعيار�املعاصر�للدولة�املتقدمة��و�ز�ادة�نفقا��ا�العامة�ز�ادة�

أك���و�كفاءة�أك��،و�ذا�ما��ر أفقية�ورأسية�،وأصبحت�تقوم�بوظائف�جديدة�ز�ادة�عن�وظائف�ا�التقليدية�و�قد

�لتحقيق�ا� ��قتصادية �السياسة �أدوات �من �سياسية �أداة �باعتبار�ا �العامة �النفقات �أ�مية �تزايد ��� عكس

التوسع�والنمو�����قتصاد�بما�يضمن�تحقيق��ستقرار��قتصادي�،باإلضافة�إ����س�ام����إعادة�توسيع�

�تل �ل�ل �التوز�ع �وإعادة �تخصيص�ا ��عد �للموارد �الكفء �و�ستخدام �مع�ال�شاطات �متماشية �جاءت �امل�ام ك

�وإم�انيا��ا� �وموارد�ا �وأوضاع�ا �و�جتما��،وظروف�ا ��قتصادي �نظام�ا �بطبيعة �املرتبط �الدولة دور

  .واحتياجا��ا

  2:مستوى�ال�شاط�والظرفية��قتصادية-2- 4 -

ق�العام��سا�م�الدورة��قتصادية����رسم�حدود�سياسة��نفاق�العام�،و�تج���ذلك�بقر�ما��عكسھ��نفا

�توجد� �بحيث �العام ��نفاق �مستوى �يؤثر�ع�� �الذي ��قتصادي �ال�شاط �مستوى ��� �للتقلبات �استجابة من

عالقة�طردية�بي��ما�ومن�ج�ة�أخرى�إن��نفاق�العام�يؤثر����مستوى�ال�شاط��قتصادي�و�ذا�بدوره�يفيد�

�ال �مستوى �ضوء ��� �املالية �السياسة �ضمن �العام ��نفاق �سياسة �رسم �عند��� �يتحدد �الذي �الفع�� طلب

�سياسة� �خالل �من �الدولة �ع�� �يجب �ثم �املتقدمة،ومن �البلدان ��� �ال�امل �ال�شغيل �يحقق �الذي املستوى

                                                           
1
  .33،ص  ذكره سبق مرجع ،بن�عزة�محمد ) 

2
  33نفس المرجع،ص  ) 
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�حالة� ��� ��قتصاد ��ان �سواء �الفع�� �الطلب �التأث����� �طر�ق �عن �عليھ �ا��فاظ �إ�� �الس�� �العام �نفاق

�بأس �العام ��نفاق �حساسية �،وترتبط �أو�ت��م �ظل�انكماش �،ففي �الدولة �وش�ل ��قتصادي �النظام لوب

الدولة�ا��ارسة�يأخذ�مسار��نفاق��قتصادي�اتجا�ا�مشا��ا�ملسار�مستوى�ال�شاط��قتصادي�،أما����ظل�

�،ألن� ��قتصادية �الدورة ���ركة �معاكس ��ش�ل ��ستجيب ��قتصادي �مسار��نفاق �فإن �املتدخلة الدولة

�مل �إنفاق�ا �لز�ادة ��س�� �الضغوطات�الدولة �ملواج�ة �ضاغطة �انكماشية �إجراءات �وتتخذ �الكساد �حالة واج�ة

الت��مية����حالة��نكماش�،ومنھ�فإن�حدود��نفاق�العام�ترسم�من�خالل�العالقة�ب�ن�حساسية��نفاق�

  .العام�وتقلبات�مستوى�ال�شاط��قتصادي�تبعا���ركة�الدورة��قتصادية�

  1:املقدرة�املالية�للدولة�-3- 4 -

تلعب�مقدرة�الدولة����ا��صول�ع����يرادات�،وال���تتمثل����مقدرة�الدخل�ع���تحمل��عباء�املالية�العامة�

�مع�شة� �بمستوى �تضر �وسياسية �واجتماعية �اقتصادية �ضغوط �أي �إحداث �صور�ا،دون بمختلف

  2.ات�العامة��فراد،ودون��ضرار�باملقدرة��نتاجية�القومية�،دورا��اما����تحديد���م�النفق

�ع��� �الكب��ة �واملقدرة �وإصدار�النقود، �والرسوم �الضرائب �فرض ��� �والسلطة �السيادة �بحق �الدولة تتمتع

�ق��اض�الداخ���وا��ار��،�و�ذا�ما�يجعل�ل�ا�قدرة�مالية�تتمتع�بقدر�كب���من�املرونة�����غطية�النفقات�

  :اعتباراتوتتوقف�املقدرة�العامة�للدولة�ع���عدة�.العامة

 م�الناتج�القومي�الصا��،�وكيفية�توز�عھ�ب�ن�مختلف�فئات�املجتمع��.  

 املحافظة�ع���املستوى�املع�����ألفراد�املجتمع.  

 ضرورة�املحافظة�ع���قيمة�النقود.  

و�عت���قدرة�النظام��ش��ا�ي����ا��صول�ع����يرادات�العامة�و�التا������تحديد���م�النفقات�العامة�أك���

  .قدرة�النظام�الرأسما��،�وذلك�ألن��ذا��خ���يح��م�التفاوت����الدخول�وال��واتمن�

�عدة�تحدد� �عوامل �فإن��ناك �العام �وتوج�ات��نفاق ���م �تحدد �عوامل �العوامل�املشار�إل��ا��� ��انت إذا

تتجدد�من�خالل��فاألصل�كما�أشارت��دبيات�والنماذج�املختلفة�أن��نفاق�العام�وأولو�اتھ.و�ش�ل�أولو�اتھ

�املختلفة ��نفاق �لبنود �ال�س�ية ��وزان �تحدد �خالل�ا �من �املجتمعية،وال�� �التفضيل �بدالة ��عرف ولكن�.ما

و�نا�تأ�ي�القضية�. تتمثل�النقطة�ال�امة����الكيفية�ال���من�خالل�ا�ت�تقل�تفضيالت��فراد�إ���صا�ع�القرار

�أول �الكيفية�ال���ت�ش�ل���ا فاألدبيات�ال���تناولت�ما��عرف�باملخطط�.و�ات��نفاق�العام�ساسية�و���عن

�وجھ� �ع�� �واملجتمع ��فراد �تفضيالت ��عرف �ا��الة ��ذه ��� �أو�املخطط �السياسة �صا�ع �تف��ض �جتما��

�التفضيالت ���ذه �معرفتھ �ضوء ��� �وأولو�اتھ ��نفاق ���م �و�حدد �الديمقراطية�.وا�� �لنماذج �بال�سبة أما

�ال �فإن �صا�ع�النيابية �إ�� �التفضيالت �تلك �وصول �و��ن �املجتمع �أفراد �ب�ن �الصلة ��مزة ��م �وأعضاءه ��ملان

  .القرار،والذي�عادة�ما�ي�ون�مع��ا�عن��غلبية����املجلس�ال�شر���

                                                           
1
  .27،ص2003 ، الجزائر ، والتوزیع للنشر العلوم دار ، العامة المالیة ، العلى أبو یسري ، بعلي الصغیر محمد ) 

2
  . 35نفس المرجع،ص  ) 
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  :أثر�النفقات�العمومية- 5

�آثار� �لھ �ول�س �إنفاقھ �حالة �يختص �مبلغ �العام ��نفاق �أن �ترى �ال�� �الكالسيكية �النظرة ��عد �اقتصاديةلم

�التأث������ �أدوات �من ��ش�ل�أداة��امة �أن�النفقات�العمومية �الفكر�املا���أو�� �تطور �،حيث�أن واجتماعية

�وضاع��قتصادية�وال���قد�ت�ون�آثار�مباشرة�و���ما��عرف�باآلثار��ولية�لإلنفاق�العام،أو�آثار�غ���مباشرة�

  1:املضاعف�وامل��ل�وتتوقف��ذه��ثار�ع���عوامل�م��ا�وال���ت�تج�من�خالل�ما��عرف�بدورة�الدخل�أي�أثر 

  طبيعة��ذه�النفقات�وال�دف�م��ا -

  طبيعة��يرادات�الالزمة�لتمو�ل�ا -

  الوضع��قتصادي�السائد -

�ع��� �وكذالك �الوط��، ��نتاج ���م ��ثر�ع�� �و�شمل �العمومية �للنفقات �املباشرة �ثار��قتصادية

 .نمط�توز�ع�الدخل�الوط���أو�ما��س���إعادة�توز�ع�الدخل�س��الك�وأخ��ا�أثر�ا�ع���

�الوط��_ -1- 5 ��نتاج �ع�� �العمومية ����: أثر�النفقات �أو�املادية �م��ا �ال�شر�ة �املتاحة �املوارد �جميع و�سا�م

�امل�ونة� �القطاعات�و���شطة��قتصادية �ملختلف �انتما��ا �خالل �الناتج�الوط����جما���ومن �م�ونات توليد

  .ذا�الناتجل�

�ورفع� ��قتصادية �املوارد ���م �ز�ادة ��� �دور�ا �خالل �من �الوط�� ��نتاج �ع�� �العمومية �أثر�النفقات و�تج��

��نفاق� ��سا�م �،كما �مجتمع �ألي ��نتاجية �للطاقة �املحددة �العوامل �أ�م �باعتبار�ا �وتنظيم�ا �تأ�يل�ا درجة

  .جھ��نفاق�العامطبيعة�وأو �الختالفالعام����ز�ادة�الطاقة��نتاجية�

�ا��اجات� �إلشباع �العمومية �وا��دمات �املادية �السلع �إنتاج �ع�� ��عمل �أو��س�ثمار�ة ��نتاجية فالنفقات

لألفراد،و�عد�من�النفقات�املنتجة�ال���تؤدي�إ���ز�ادة���م�الدخل�الوط���ورفع�مستوى�الكفاءة���س��الكية

��ا�مباشرة�من�خالل�قيام�ا�باإلنتاج،�أو�قد�تمنح�الدولة��عض���نتاجية�لالقتصاد�الوط��،�وقد�تقوم�الدولة

�إعانات� �ذلك �ومثل �الفق��ة، �الطبقات ��س��لك�ا �ال�� �اقتصادية �إعانات �أو�ا��اصة �العمومية املشروعات

�ال��ز�الذي� �لتغطية �العمومية �أو�املؤسسات �املشروعات �لبعض �الدولة �تقدم�ا �ال�� التصدير�أو��عانات

  .�س�ثمارني��ا،أو�الرغبة����تحو�ل�عناصر��نتاج�إ���الفروع��نتاجية�للتوسع����يحدث����م��ا

أما�النفقات��جتماعية�ف�شمل�النفقات�التحو�لية�والنفقات�ا��قيقية�ال�����دف�إ���تحقيق��عض���داف�

�صور  ��� �ذلك ��ان �سواء ��نتاج �ع�� �آثار�مباشرة �النفقات �من �النوع �ول�ذا �أو��جتماعية، �نقدية �تحو�الت ة

تحو�الت�عي�ية،فالنفقات��جتماعية�ال���تتخذ�ش�ل�تحو�الت�نقدية�أو�إعانات،���دف�إ����تحو�ل�جزء�من�

��فراد، ��عض �لصا�� �الشرائية �الدخل(القوة �محدودة �بالفئات �معرفة�)املتعلقة �مقدما �فال�يمكن �و�التا�� ،

�م��نتاج،�وذلك�لعدم�معرفة�أنواع�السلع�ال���تقوم��ذه�مدى�أثر��ذا�النوع�من�النفقات��جتماعية�ع����

�التحديد، �وجھ �ع�� �عل��ا �ل��صول �باإلنفاق ��بتدءااو  الفئات �الفئات ��ذه �تحديد �الدخل�(من ذات

                                                           
1
   93 ،ص 2007الثالثة، دار وائل للنشر، عمان ، خالد شحادة الخطیب ، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة )  



54 
 

وارتفاع�ميل�ا�ا��دي�لالس��الك،فإنھ�من�املنطقي�أن�يتجھ�املقابل�النقدي�و�عانات�النقدية�لإلنفاق�)املحدود

ع���السلع�الضرور�ة�و�التا���يزداد�الطلب�عل��ا�بما��س�بعد�ذلك�من�ز�ادة�إنتاج�ا،�و���من�أجل�ا��صول�

فإ��ا�تؤدي�إ���ز�ادة�) إعانات�أو�تحو�الت�مباشرة(حالة�ما�اتخذت�النفقات��جتماعية�ش�ل�تحو�الت�عي�ية�

   1.إنتاج�م��وظ

   النفقات��جتماعيةيب�ن�أثر�)5-2(الش�ل 

  

ا��ر�ية�ف�ان�الفكر�املا���التقليدي��عت���ا�نفقات�اس��الكية�غ���منتجة،�ب�نما�أصبح�الفكر�املا���أما�النفقات�

���م� ��� �انكماشيا �أثرا �تحدث �أل��ا �ا��ر�ية �للنفقات �والتوسعية ��ثار��نكماشية �يم���ب�ن �الذي ا��ديث

ي�املخصص�إلشباع�ا��اجات�ا��اصة��نتاج�الوط������حاالت�تحو�ل�عناصر��نتاج�من�قطاع��نتاج�املد�

�تقليل� �إ�� �فيؤدي �بالنقصان �لألفراد �العادي ��نتاج �يؤثر�ع�� �مما �العسكر�ة ��غراض �املتعلقة �العمليات إ��

  .�س��الك�من�ج�ة�وارتفاع�أسعار�عناصر��نتاج�من�ج�ة�أخرى 

�بال�سبة�لآلثار�التوسعية�للنفقات�ا��ر�ية�ع�����م��نتاج�الوط��� فتتمثل����ا��االت�ال���ترصد�ف��ا�أما

النفقات�ا��ر�ية�وإ�شاء�املوا�ئ،�ونفقات�البحث�وتصدير�املعدات�ا��ر�ية�إذ�تؤثر�تلك�النفقات�ع���الدول�

��شغيل� �إ�� �عامة �بصفة �يؤدي �،مما �ا��ارجية �الدول �ع�� �ومعدا��ا �جيوش�ا �إعداد ��� ��عتمد �ال�� النامية

  .العمال�والقضاء�ع���البطالة

                                                           
1
  .35،ص  ذكره سبق مرجع ،بن�عزة�محمد ) 
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وذلك�من�خالل�نفقات��س��الك�ا���ومي�أو�العامل�ومن�خالل��:أثر�النفقات�العمومية�ع����س��الك-2- 5

النفقات�ال���توزع�ا�الدولة�ع����فراد����صورة�مرتبات�أو�أجور�تخصص��سبة�كب��ة�م��ا،�إلشباع�ا��اجات�

  :من�السلع�وا��دمات�حيث��س��الكية

معينة�لتمو�ل��اس��الكيةالعام�لشراء�سلع���نفاقام�حيث�يتجھ�جزء�من�ا���ومي�أو�الع��س��الكنفقات�

�من� ��خ���نوع ��عد��ذا �،بحيث �الشراء ���ذا �الدولة �عل��م�تقوم �توز�ع�دخول �بدال�من �كأفراد �عض�الفئات

� ��ش��ي��ثاث�والسيارات�وتنفق�ع���ا��دمات�من�اس��الكتحو�ل �بدل�من�قيام��فراد���ذه�امل�مة،أو�قد

أو�تتوسع�)�التغذية�املدرسية(بدون�مقابل��اس��الكيةأجل��سي���مرافق�ا�العمومية�أو�قد�تقوم�بتقديم�سلع�

  )�ا��دمات�ال��ية(���خدما��ا�املجانية�

�النفقات� �من �جزء �الدولة �تخصص �عندما �تظ�ر�آثار�ا �وال�� ��فراد �بدخول �ا��اصة ��س��الك نفقات

�ملوظف� �و�جور �للرواتب �العمومية �ز�ادة �إ�� �يؤدي �والذي �أعمال �من �يؤدونھ �ما �مقابل �وعمال�ا ��س��الك�ا

و�ؤدي�بدوره�إ���ز�ادة��نتاج�من�خالل�أثر�مضاعف،و�عد��ذه�النفقات�من�قبل�النفقات�املنتجة�أل��ا��عت���

  .مقابل�ما�يؤديھ��فراد�من�أعمال�وخدمات

يقصد�بھ�الكيفية�ال���يوزع���ا�ب�ن�طبقات�وفئات��أثر�النفقات�العمومية�ع���نمط�توز�ع�الدخل�الوط���و 

املجتمع،�ونص�ب��ل�طبقة�أو�فئة�منھ،�وكقاعدة�عامة�يتحدد�نمط�توز�ع�الدخل�الزدوط���بطبيعة�طر�قة�

  .�نتاج

فبال�سبة�للمجتمع�الرأسما���يقوم�باإلنتاج�ع���أساس�امللكية�الفردية�لوسائل��نتاج�والعمل��ج���ومدى�

�ال �الناتج�سيطرة �توز�ع �أسس �تؤثر�ع�� �مجتمعة �العوامل ��ذه �فإن �و�التا�� �السوق، �ع�� ��نتاجية وحدة

  :الصا���ب�ن�الطبقات�والفئات��جتماعية�املختلفة�ع���نحو

� �إم�انيا��م��نتاجية،�و�تم��و�نتاجيةالعمل �العمال�وتحس�ن �ال�دف��و�تدر�ب �أساس�أن �ع�� ال���تتحدد

ف�لما�ارتفع�مستوى�العامل�التعلي���والف����املع�شة، ظروفوالتدر�ب�الف���وتحس�ن�ذلك�من�خالل�التعليم�

  .إنتاجيتھوتحس�ت�ظروف�مع�شتھ��لما�زادت�

� �قوة �ذا �الرأسما�� �أصبح �حيث ��نتاج �لوسائل �الفردية �الناتج��اقتصاديةامللكية �من �بجزء �يختص تجعلھ

�ثم� �ومن ��قتصادية، �وسيطرتھ �قوتھ �زادت ��لما ��نتاج �وسائل �من �يمتلكھ �ما �زاد �و�لما �الصا��، �جما��

  .يحصل�ع���جزء�أك���من�الناتج��جما���الصا���باملقارنة��غ��ه��قل�قوة�والعكس

ي�ناسب�مع�عمل�م�أو� ع���دخل�أك���الالنفوذ�ال������أو�السيا����الذي��سمح�لبعض�الفئات�با��صول�

  .�نتاجتحت�سيطر��م�من�وسائل�

العدالة�التوز�عية�للدخل�لصا���الرأسما���الذي�يملك��ا�عدامو�ذه�العوامل�مجتمعة�من�شأ��ا�أن�تؤدي�إ���

وسائل�إنتاج�أك���أو�يتمتع�بنفوذ�������وسيا����أك���ع���حساب�الطبقة�ال�ادحة�،�و�ظ�ر��نا�دور�الدولة�

تحت�تأث���الضغط�السيا����للطبقات�العاملة،���التأث���ع���نمط�توز�ع�الدخل،و�تج����ذا�التأث���للنفقات�
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سيلة����يد�الدولة��ستطيع�أن��ستخدم�ا�لتحقيق��ذا�الغرض�،�وذلك�بز�ادة�القوة�الشرائية�العمومية��و 

  .لبعض�الطبقات�أو�الفئات�ذات�الدخول�املنخفضة

وللتعرف�ع���أثر��نفاق�العام�ع���نمط�الدخل�الوط���البد�من�تحديد�السياسة�املنت��ة�للدولة�،�ذلك�أن�

قد�يضيع�مفعولھ�) الدخل�محدودةبمنح�إعانة�للطبقات�(اوت�ب�ن�الدخول�ما�ت�تجھ�الدولة��شأن�تقليل�التف

� �سياسة �السياسة��إيراديھبإتباع �ب�ن �الت�سيق �من �البد �ولذا ،� �الطبقات �مثال�ع�� �الضرائب �كفرض معينة،

  .�رادية�و�نفاقية

  :�ثار��قتصادية�غ���املباشرة�للنفقات�العمومية-3- 5

�و���املباشر�لإلنفاق�العام�لن�يتوقف�عند��ذا�ا��د�بل�سوف�يتفاعل�فيما��عد���كما�ذكرنا�من�قبل�أن��ثر 

و�ذا�ما�وصفھ�كي���بأثر�املضاعف�وأثر�امل��ل،ف�و��و�ستخدامو�فعل�عامل�الزمن�ليولد�تأث���ع���الدخل�

�املحدو  �الدخل �لذوي �القدرة�الشرائية �كفيل�برفع �العام ��ولية�����نفاق �يتمتعون�يرى�أن�الز�ادة �والذين د

� �حدي �ز�ادة��لالس��الكبميل �الدخل �و�زداد ��نتاج �املح��،فيوسع �يحفز�الطلب �أن �شأنھ �من �و�ذا مرتفع

  1:بالرسم�التا���لتوضيح��ذه��لية��ستعانةمضاعفة�و�ستطيع�
  �ثار��قتصادية�غ���املباشرة�للنفقات�العموميةيب�ن�)6-2(الش�ل

  

� �الدخل�ومن�ثم�ز�ادة������س�ثماري يو���الرسم�أن�الز�ادة�����نفاق�العام�وخصوصا �ز�ادة��� منھ�يولد

�امليل�ا��دي�لالس��الك��س�ب�تد�ي��اف��اضتوز�ع��ذه�الدخول�خصوصا�لذوي�الدخل�الثابت�ومع� ارتفاع

السلع�املعروضة�و�ضطر�املنتجون�ملواج�ة��امتصاصفيتحفز�الطلب�و�تم� .مستو�ات��شباع�لدى�الطبقات

الطلب�املحفز�بز�ادة�استغالل�الطاقات��نتاجية�العاطلة�كمرحلة�أو���و�ذا�ما�يطلق�عليھ�بأثر�امل��ل�والذي�

                                                           
1
مة، بن عزة محمد،ترشید سیاسة اإلنفاق العام بإتباع منھج االنضباط باألھداف، أطروحة دكتوراه العلوم االقتصادیة تخصص تسییر المالیة العا)  

  35، ص2015\2014جامعة تلمسان، 
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�ع���عنھ�بز�ادة��س�ثمار�ن�يجة�الز�ادة�����نفاق�العام،�و�تفاعل�أثر�املضاعف�مع�أثر�امل��ل�تتولد�ز�ادة�

�ا ��� �مضاعفة �ومع �ضر�بة��ارتفاعلدخل، �حصيلة �تحقيق �يمكن ��قتصادي �ال�شاط �وحركة �الدخل مستوى

  .أع����عوض�ال��ز����امل��انية�العمومية�الذي�أحدثھ�التوسع�����نفاق�العام

�الز�ادة�����نفاق�:.أثر�املضاعف �عن �املتولدة �الوط�� �الز�ادة����الدخل ��ش���إ�� و�و�املعامل�العددي�الذي

  .�ادة��نفاق�الوط���ع����س��الكوأثر�ز 

  .الدخل�ع����س�ثمار�أو تتعلق�با��الة�املعاكسة،�و���دراسة�أثر�التغ�������س��الك��:أثر�امل��ل

  1:املؤشرات�الكمية�لقياس�أثر�النفقات�العمومية�-

�ع����ذا�املؤشر�عن��سبة�النفقات�الدالة�ع���مدى�حدوث�ظا�رة��:مؤشر�امليل�املتوسط�للنفقات�العامة-

  :ال��ايد�املستمر�للنفقات�العامة�وصيغتھ�القانونية

  الناتج�املح����جما��\النفقات�العامة=امليل�املتوسط�للنفقات�العامة

  :أما�عن�دالئل�املؤشر�ف�و�ذو�أ�عاد�اجتماعية�واقتصادية�حيث

  .الناتج�املح����جما���لغرض�النفقات�العامة��ع���عن�مقدار�ما�يخصص�من

ف�و��ع���عن�درجة�تدخل�الدولة����ا��يات��قتصادية�عموما�و�جتماعية�خاصة،�ومن�ثم��ع���عن�الدور�

  .والفلسفة�السياسية�للدولة،�حيث��لما�ارتفعت��س�تھ�دل�ذلك�ع���التدخل��وسع�للدولة�والعكس

  .العامة�ومدى�تحقيق�العدالة�والتوازن��جتما���والرفا�ية�للمجتمع�ك�ل�ع���عن�مستوى�إشباع�ا��اجات�

�النفقات� �مجال ��� ��جتماعية �التنمية �لنفقات �ال�س�ية �ا��صة �ارتفعت �املؤشر��لما ��ذا �مصداقية تزداد

�كب���من� �يخصص�جزء �حيث �النفقات�العامة�للدول�النامية، �كذلك�بدرجة�أك���ع����ي�ل العامة�و�صدق

  .نفقات�للدفاع�و�من�و�دارةتلك�ال

�عت���من�ب�ن�املؤشرات�الدالة�ع���مدى�حدوث�ظا�رة�ال��ايد�املستمر��:مؤشر�امليل�ا��دي�للنفقات�العامة-

للنفقات�العامة�و�و���ذلك�ا��زء�من�الز�ادة����الدخل�القومي�الذي�يذ�ب�إ���الدولة�استخدمتھ�إلشباع�

�ا �معدل �عن �يكشف �كما �العامة �بمقدار�وحدة�ا��اجات �القومي �يتغ���الدخل �عندما �العام ��نفاق لتغ�����

  :واحدة�وصيغتھ�القانونية���

  التغ������الناتج�املح����جما��\التغ������النفقات�العامة=امليل�ا��دي�للنفقات�العامة

  .حيث��ع���عن�مقدار�ما�يخصص�من�الز�ادة����الناتج�املح����جما���ألغراض��نفاق�العام

�ع���عن�مقدار�ما�تجنده�الدولة�من�الز�ادة����الدخل�القومي�ملواج�ة�حاجيات�املجتمع�امل��ايدة�ومستو�ات�

  .إشباع�ا

                                                           
1
  .51، ص ذكره سبق مرجع ،قندو���طاوش� ) 
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  .�ع���عن�مدى�ا�تمام�الدولة�با��اجات�العامة�

  .�ع���عن�مدى�نجاح�السياسة��تفاقية����إعادة�توز�ع�الدخل�القومي�لصا���الفئات�ذوي�الدخل�املحدود

� �وقطاعات�ت��ايد �مجاالت �ع�� �العامة �النفقات ��� �الز�ادة �من �ينفق �مقدار�ما �ز�ادة �املؤشر�مع ��ذا فعالية

  .التنمية

�املؤشر� ��ذا �قيمة �ارتفعت �ال��يح،و�لما �الصفر�والواحد �ب�ن �ما �العامة �للنفقات �ا��دي �امليل �قيمة ت�ون

�ل �تخصص �أل��ا �العامة �ا��اجات �إشباع ��� �الدولة �ا�تمام �تزايد �ع�� ����دلت �ز�ادة ��ل �من �مرتفعة ��سبة �ا

  .الدخل�القومي،و�ستخدم��ذا�املؤشر�كذلك�ب�ن�الدول�وللمقارنة�ب�ن�ف��ات�متعددة�للدولة�نفس�ا

الذي��عت���كذلك�من�املؤشرات�الدالة�ع���مدى�حدوث�ظا�رة��:مؤشر�نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة-

� ��ل �نص�ب �ع�� �و�دل �العامة �املستمر�للنفقات �وفق�ال��ايد �و�حسب �العامة �النفقات �من �الس�ان �من فرد

  .الصيغة�القانونية�التالية

  عدد�الس�ان\النفقات�العامة=نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة�

  .و�و��ع���عن�مستوى�رفا�ية�أفراد�املجتمع-

  .�ع���عن�درجة��شباع����املتوسط�للفرد�الواحد�من�ا��اجات�العامة-

�توجد�عالقة�إن�أ�مية��ذا�املؤشر�تت��� �النفقات��جتماعية،حيث ��ع���عن�ز�ادة�حصة�الفرد�من عندما

طردية�وارتباط�قوي�ب�ن�مستوى�الرفا�ية�من�ناحية�وحصة�الفرد�من��ذه�النفقات�،ول�ي�يتحقق�مستوى�

�نمو� �معدل �من �أع�� �خصوصا ��جتماعية �والنفقات �العامة �نمو�النفقات �معدل �ي�ون �أن �البد �عا�� رفا�ية

  1.الس�ان

   

                                                           
1
  .62،نفس المرجع، ص ) 



59 
 

    :ظا�رة�تزايد�النفقات�العامة�والنظر�ات�املفسرة : املبحث�الثالث

قام�بي�ون�ووايزمان�بدراسة�تطور��نفاق�العام����اململكة�املتحدة���دف�است�باط��:وايزمان-نظر�ة�بيكون - 1

 1:�عض�خصوصيات�ظا�رة�ال��ايد�وخلصت�الدراسة�إ���ما�ي���

 ش�ل�مستمر�وإنما�ع���ف��ات�متقطعة�أن�الز�ادة�����نفاق�العام�ال�تتم�.  

 أن�الز�ادة�����نفاق�املطلقة�أو�ال�س�ية�ت�ون�أك���أ�مية����ف��ات�ال�زات�و�ضطرابات��جتماعية�

  .،وعليھ�ت�ون�الدولة�مضطرة�إ���ز�ادة��نفاق�العام����حال�القالقل�وال�زات��جتماعية�

 الظا�رة��،و�ذهبح�من�الصعب�ضغطھ�إ���مستوى�أقلوصول��نفاق�العام�إ���مستوى�مع�ن�يص�إن

  :رل�ا�م��

�تحقيق��:أثر�املعاودة �من �كعدم�التمكن �عديدة �ألسباب �محددة،�لكن �ولف��ة �ألمر�ما �نفقة �تخصص �ما كث��ا

  .ال�دف�الذي�خصصت�لھ،�واستمرار�الظا�رة�تجد�الدولة�نفس�ا�مضطرة�إ���معاودة�تخصيص�ذلك��نفاق

ھ�مصار�ف�أخرى�لقضايا�مرتبطة�عنوذلك����املوازنة�حيث�أن�تخصيص�نفقة�ما�كث��ا�ما�تنجر� :أثر�التوسع

  .باألمر�املخصوص

�سمح�للدولة�بز�ادة�املوارد�املتاحة�وتوافر��يرادات�مما����ع�ا��:اعتياد��فراد�ع���تحمل�أعباء�الضرائب

  .جتماعيةع���املز�د�من��نفاق�من�أجل�تحقيق���داف��قتصادية�و� 

املجتمعات�تكشف�من�ج�ة�عن�بروز�احتياجات�جديدة��ع����ال�زات�والقالقل�أو�ا��روب�ال���تحتاج�اإن�

ع��ا�رغبات�جماعية�ناتجة����البداية�عن�الظروف�ا��صوصية�للف��ة،كما�تكشف�من�ج�ة�عن�قدرة�املجتمع�

  .�يل�إشباع�تلك�ا��اجاتع���تحمل�أعباء�إضافية�يمكن�أن��سمح�بز�ادة��نفاق�العام����س

أثر�الز�ادة�ال�يتحقق�بال�سبة���ميع�أنواع�النفقات�حيث�أن�ما�ت��زه�من�أحداث����قطاع�مع�ن�رغم�ذلك�

تجعل��ذا�القطاع��ستحوذ�ع���ا��زء��ك���من�املوازنة،ب�نما�ت�ون�استفادة�القطاعات��خرى�ب�سبة�أقل�

شارة�أن�أثر�الرفع�ل�س�أساسھ�دائما�ا��روب�بل�أنھ����دول�إذا�لم�ت��اجع�حصص�ا�����نفاق،كما�يجب�� 

م،ومن�ج�ة�أخرى�أن��ذه�النظر�ة�1929أخرى�ككندا�والو�م�أ�فرجع�ف��ا�الس�ب�إ���الكساد�العال���سنة�

� �عشوائية �مس�با��ا �مشا�دات �ع�� �أمر�...) حروب،�زات،�وارث،قالقل(�عتمد �صياغ��ا �محاولة �يجعل مما

  .ت�بؤ�بحدوث�تلك�املتغ��ات�فإنھ�تظل�غ���قابلة�للقياس�العددي�والتعميمصعب�وح���لو�تم�ال

�وا��دمات- 2 �السلع �ع�� �الطلب �السلع��:أطروحة �ع�� �ا��ما�� �الطلب �مرونة ��ون �من �تنطلق و�طروحة

 2.وا��دمات�العامة�بال�سبة�إ����غ��ات�الدخل�القومي�ت�ون�أك���من�الواحد�ال��يح
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�طروحة�أ��ا�ال�تبدو�وا��ة�حينما�نأخذ��ع�ن��عتبار�الطلب��جما���،مما��ستد���إال�أن�املالحظ�ع����ذه�

�يؤكد� �الواقع �،إال�أن �العامة �وا��دمات �السلع �ع�� �ا��ما�� �الطلب �لز�ادة �أك���وضوح �عوامل �عن البحث

�ا� �ا��دمات �وعرض �طلب ��� �املؤثرة �املتغ��ات �من �واحدة �تأث���أي �مدى ��� �املطلق �الفصل �ماعية�صعو�ة

،والعديد�من�الدراسات�أثب�ت�أن�درجة�التمدن�و�ي�ل�أعمار�الس�ان�يؤثران��ش�ل�أسا�������الطلب�ع���

�من� �الس�ان �ال����ستقبل �ا��دمات�العامة�����ماكن �ع�� �م��ايدا �طلبا �ا��ماعية�،فالتمدن�يولد ا��دمات

اسة�إ���ا��دمات��جتماعية��التعليم�ج�ة،���ح�ن�أن�املناطق�ال����ش�د�نزوح�الس�ان�م��ا�تبقى�بحاجة�م

لبقاء���ا�عددا�من�الس�ان�من�ج�ة�أخرى،�و�التا���فإن��ذه�ا��ركة�الس�انية�يتولد�ع��ا�... وال��ة�والنقل

�يتعلق�بت��يح�نتائج�عدم�التوازن��قتصادي�وا��غرا��� �م��ا�خصوصا�ما حاجات�جديدة�يتطلب�إشباع�ا

  .امل��تب�عن�ال��رة

�لل�ي �أن �وال��ة�كما �ال��بية �نفقات �كب���ع�� �يؤثر��ش�ل �متعددة ��عمار�والعتبارات �حسب �الس�ا�ي �ل

� �واملسن�ن �لل��زة �املوج�ة �ا��ماعية�......و�عانات �وا��دمات �السلع �ع�� �الطلب �تزايد �بفرضية �سلمنا ،وإذا

بار�و�و�مستوى�إنتاجية�فان��ناك�عامل�آخر�يؤثر����ز�ادة���م�النفقات�العامة�والذي�يجب�أخذه��ع�ن��عت

�ا��ماعية� �ل��دمات ��نتاج �دالة �بأن �القول �يمكن �حيث ��نتاجية ��خ���يتم���بضعف �و�ذا �العام القطاع

  .تتم���ب��امة�عنصر�العمل���ا�،وكما�أن��دارة�تتم���بضعف�مستوا�ا�الف���باملقارنة�مع�القطاعات��خرى 

لقطاع�العام�سوى�ز�ادة�إنتاجھ�ال���ء�الذي�ي��تب�عليھ�ز�ادة�ت�لفة�ملواج�ة�تزايد�الطلب�فإنھ�ال�خيار�أمام�ا

  .الوحدة�املنتجة�وضرورة�ز�ادة�املوارد�املالية�ا��اصة�ب�سي���املرافق�العامة

ع���الرغم�من�أن��ذه��طروحة�قدمت�جوانب�سليمة�����عليل�تزايد�الطلب�ا��ما���ع���السلع�وا��دمات�

ا�أن�فرضية�تزايد�الطلب��عت���تحديدا�مسبقا�لدور�الدولة�ال���ء�الذي�يؤكد�معالم�العامة�،إال�أنھ�يؤخذ�عل��

أما�بال�سبة�لضعف�إنتاجية�القطاع�العام����تفس���الظا�رة�فإنھ�يقت����.املذ�ب�الفردي�����قتصاد�العام�

العامة�،ألنھ�من��أن�نحدد�مف�وم��نتاجية�الذي�يحكم�الوحدات�الصناعية�والوحدات�التجار�ة�ع����دارات

املعروف�أن��ذه��خ��ة��عت���جزءا�من�قطاع�ا��دمات�الذي�يتم���بأن��نتاجية�فيھ�أقل�مستوى�من�الذي�

  .نجده����القطاعات��خرى 

�قدر� �ع�� �العام �القطاع �الوحدات �جميع �ع�� ��نتاجية �انخفاض ��عميم ،و�التا����نطقيغ���م�املساواةإن

ون�مقبول�أك���إذا�دعم��شوا�د�تجر��ية�،و�ذا�ما�قدمھ�ملتون�فر�دمان�إذ�من�فا��كم�ع����ذا�املجال�ي�

�ضد� �،وا��ماية �ا��ما�� �النقل �مجال ��� �وا��اص �العام �القطاع �ب�ن �أجر�ت �ال�� �املقارنة �الدراسات خالل

�ال�سي �فإن �املع�� �ال�شاط ��ان �م�ما �أنھ �ب�نة �قد �املختلفة ��دار�ة �و�عمال �القمامة �ونقل ���العام�ا��رائق

�تأث���ا��لفية� �من �يتخلصا �لم �فالباحثان ��ذا �ورغم �ال�سي���ا��اص �أك���من �مرت�ن �عامة �بصفة ي�لف

املذ�بية،و�ذلك�انتقدا��شدة�سياسة�ال��ز�املقصود����امل��انية�العامة��مر�كية�والناتجة����رأ��ما�عن�النمو�

  .ت�الدفاع�وال��بية�الوطنية�إ���القطاع�ا��اصاملفرط�والالمحدود�للنفقات�العامة�،بل�وطالبا�بنقل�نفقا
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يرتكز�التفس���املارك����املعاصر�لطبيعة�: أطروحة�امتصاص�ا��كومة�للفائض����الرأسمالية��حت�ار�ة- 3

دور�الدولة����الرأسمالية��حت�ار�ة�ع���أطروحة�امتصاص�ا���ومة�للفائض�بواسطة�النفقات�العامة�،ومن�

�ما�بران�وسو�زي����الواليات�املتحدة��مر�كية�،و�ول�بو�ارا����فر�سا�والذي�اعت���أن��أبرز�رواد��ذا��تجاه

 1:الرأسمالية��حت�ار�ة�للدولة�املعاصرة�تتم���بخصائص���

�والعقود� �العمومية، �والصفقات �الضر��ية �ال�س�يالت ��اإلعانات، �ا��اص�ن �و�نتاج �لل��اكم �العام التمو�ل

  .ط�تخدم����الغالب�القطاع�ا��اصا��اصة�ال���تتم��شرو 

التمو�ل�العام�أو�ا��ما���لبعض�نفقات��س��الك�وا��دمات��النفقات�الطفيلية�املتعلقة�بالشرطة�وال�سليح�

  .....وا���ش�ونفقات�تنمية�قوى��نتاج��جتماعية�كنفقات��بحاث�وال��بية�وال��ة

�مج ��� �الدولة �وتدخل �املداخيل �من ��قتطاعات �الضرائب�أ�مية �وشبھ ��الضرائب �املالية �التدفقات ال

  ....والقروض�والتدخل����التوف���والقروض

ال��مجة�والتخطيط�حيث�الحظ�الباحثان�أنھ�رغم��عض�الدول�كألو�م�أ�لم��عرف�إجراءات�رسمية�لتخطيط�

ة�����ل�نظام�تخطيط�مت�امل�كفر�سا�إال�أنھ�ومع�ذلك�يوجد�تخطيط�أو�برمجة�ع���مستوى�الوحدات�العام

  .البلدان�رأسمالية�الدولة��حت�ار�ة�وتتم����ذه�الظا�رة�باتجاه��عميم�ا����أغلب��ذه�البلدان

تصدير�رؤوس��موال�العامة�و�عطي�بو�ارا�كمثال�ع���ذلك�تصدير�رؤوس��موال�العامة��مر�كية�إ���أور�ا�

� ��عد �ثم �مارشال �مشروع �إطار�إعانات ��� �وذلك �واليابان ��موال�1950الغر�ية �رؤوس �صادرات �توجيھ �تم م

  .�مر�كية�نحو�البلدان�املتخلفة�خصوصا

ماركس�حيث��انت�- مكملة�لنظر�ة��ارل �م�أ�ولقد�جاءت�دراسة�الباحثان�حول�الرأسمالية��حت�ار�ة����الو 

� �الرأسما�� ��قتصاد �لدراسة �املفضل ��خ���النموذج �عصر��ذا ��� �الصناعية أسمالية�و�عت���الر .الرأسمالية

  . �حت�ار�ة�نظام�م�ون�من�الشر�ات�املسا�مة�العمالقة،�و�تم���ف��ا�الفائض��قتصادي�باالرتفاع

و�مكن��عر�ف�الفائض��قتصادي�بأنھ�الفرق�ب�ن�ما�ي�تجھ�مجتمع�ما�و��ن�ت�اليف��نتاج�و��م�الفائض�

�ع� �فيدل �الفائض �وت�و�ن �تركيب �أما �وال��وة، �لإلنتاجية �ل�ذا��عت���مقياس �املجتمع �استخدام �طر�قة �

  الفائض،�أي�كم��س�ثمر����طاقاتھ��نتاجية؟�وكم��س��لك�و�أي�ش�ل�؟وكم�يبدد�و�أي�الطرق؟

والضياع�)أر�اح�الشر�ات،الر�ع�العقاري،الفوائد(أما�فيما�يخص�م�ونات�الفائض�ف�و�يت�ون�من�دخل�امللكية�

�التبذير� �التو (أي �،قطاع ��ش�ار�و�عالن �مصار�ف �املنازعات �،مصا�� �ا���ومية�)ز�ع �النفقات �إ�� باإلضافة

� �واملحلية �خصوصا(الفدرالية �السعر�و�) العسكر�ة �سياسة �لطبيعة �ونظرا ��حت�ار�ة �الرأسمالية �ظل �و�� ،

ميل�قوي�م�����لز�ادة�الفائض�من�حيث���مھ�املطلق�ومن�حيث�(الت�لفة�ال���ت�بع�ا�الشر�ات�العمالقة�

،ومضمون�تلك�السياسة��و�حدوث�تفا�م�ب�ن�الشر�ات�يؤدي�إ���ارتفاع��سعار�و���)الك���س�تھ�إ���الناتج�
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� ��نتاجية �رفع �طر�ق �عن �الت�اليف �ضغط �ع�� �الشر�ات �مل �الوقت ��قتصادية�.نفس �السياسة �أن كما

� �خلق�الفائض�وإنما����امتصاصھ�من �ز�ادة�الفائض�،لكن�دور�الدولة�ال�يكمن��� خالل�ل���ومة�ي�تج�ع��ا

اس��الكھ�واس�ثماره�أو�تبديده�،لكن����الرأسمالية��حت�ار�ة�يتم�امتصاص�الفائض�إما�عن�طر�ق��س��الك�

  .أو��س�ثمار�الرأسمالي�ن�،أو�ال�شاط�ال�سو�قي�أو�النفقات�العامة�ا���ومية

�سو�ق�من�أجل�ذلك�المتصاص�الفائض�وازدياد�أ�مية�ال)�س��الك�و�س�ثمار�(ونظرا�ل��ز�الطرق�العادية�

�محل� �امل��ايد �الفائض �قانون �حلول �أي �التنافسية �الرأسمالية �محل ��حت�ار�ة �الرأسمالية �حلول ��� املتجلية

�نحو��نخفاض �الر�ح �معدل �ميل �تلعب�.قانون �،و�نا �ذلك �أجل �من �كب��ة �أ�مية �ل��يار�الثالث �يصبح فانھ

،� �واسع �نطاق �ع�� �الفائض �امتصاص ��� ��اما �دورا �الرأسما���الدولة �النظام ��� �الدولة �دور �ملحدودية ونظرا

فيصبح�استخدام�ا�بمرور�الزمن�غ���رشيد�ومدمر�بدرجة�م��ايدة�،و�رى�الباحثان�أن�أفضل�وسيلة�لذلك��و�

 .ات�العمومية�لتوسيع�ال�شاط�ا��اص�بدال�من�التوجھ�نحو�النفقات�العامة��جتماعية�مثالقالصف

�الركود �الك����:نظر�ة �العرض ��ساوي �عند �يتم �قطاعات �ثالث �من �يت�ون �اقتصاد ��� �التوازن �كي���أن يرى

�) الدخل( �الك�� �الطلب �ا���ومي+�س�ثمار+�س��الك(مع �التالية�)�نفاق �بالعالقة �ر�اضيا �عنھ ،وع��

:Y=C+I+G   

توسط�لالس�ثمار،فإن�امليل�ففي�حالة�النمو�املتوازن�لإلنتاج�ا��قيقي�ومع�عدم�وجود�س�ب�الرتفاع�امليل�امل

املتوسط�لإلنفاق�ا���ومي�يجب�أن�يز�د�ل�ي�يوازن�انخفاض�امليل�املتوسط�لالس��الك�،و�حدد�بذلك�مستوى�

�ز�ادة� �طر�ق �عن �القائم �للوضع ��ستجابة �يتم �لم �إذا �،و�التا�� �نمو�الدخل �مع �ال�املة �العمالة �ع�� الطلب

�با �الدولة �قيام �خالل �من �ا���ومي �يتم��نفاق �ال �فإنھ �م�سارع �و�ش�ل ��قتصاد �لتحر�ك �العامة ملشار�ع

  .ا��روج�عن�حالة�الر�ود��قتصادي

م�وال���ش�دت�كساد�عال���كب���،ونتج�ع��ا�1929إن�ت�بع��قتصاد�العال������املا����والوقوف�عند�سنة�

،كما�أنھ�من�أجل�ا��روج�����أموال�كب��ة�من�أجل�ز�ادة�الطلب�الفع���والرجوع�إ���حالة�التوظيف�ال�امل

� �املكسيك �أزمة �) 1994-1988(من �يقارب �ما ��� �ال���50تم ��زمات �من �العديد �عن �يقال �ما مليار�،ونفس

م�وال����لفت�الو�م�أ�ما�يز�د�عن�2008اجتاحت�اقتصاديات�الدول�وال����ان�آخر�ا��زمة�املالية�العاملية�سنة

نظرا�ألن�تلك��زمة�لم�تقتصر�ع����قتصاد��مر��ي�فحسب�بل�مليار�دوالر�من�أجل�إ�عاش�اقتصاد�ا�و �800

مليار��450ان�شر�أثر�ا�ليعم�معظم�دول�العالم�وإن��ان�ب�سب�متفاوتة،ف��يطانيا�مثال���ت�ما�يفوق�عن�

�و�نجع� ��و�الس�يل�الوحيد �الر�ود،و�ان��ذا �حالة �من �وا��روج �اقتصاد�ا�إلعادة�ال�شاط�لبنوك�ا دوالر���

 .ة�للدول�املتضررةبال�سب

�باركسون - 4 �����:قانون �العام ��نفاق �بتطور �وصلتھ �وال�شعب �للتوسع �ا���ومية ��دارات �اتجاه �ع���عن

�جل�ن�الطو�ل�والقص���،حيث�نجد�إفراط����استخدام�القوة�ال�شر�ة�من�جانب��دارات�ا���ومية�املختلفة�

�،و�مك �العمل �حاجة �متطلبات �مع �ال�يتما��� �مر��� ��عض��ش�ل �لدى �ميل �وجود ��� �الظا�رة �تفس����ذه ن
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����دارات�ا���ومية�لز�ادة�عدد�العامل�ن�����دارات�التا�عة�ل�م�دون�وجود�حاجة�ماسة�لذلك��املسئول�ن

 1.وإضفاء�املز�د�من���مية�ع���ما��شغلون�من�مراكز�املسئول�نور�ما�يرجع�ذلك�إ���تقو�ة�نفوذ��ؤالء�

ة�ال���ال��عت���حديثة�بل�أن�املستقرئ�ل��انب�التار����لتطور�النفقات�العامة�سيعرف�والواقع�أن��ذه�الظا�ر 

أ��ا�قديمة�حيث�أن�إساءة�استخدام�املوارد�ال�شر�ة�وتبديد�ج�ود�العامل�ن�حيث�عادة�ما��ش��ك�عدد�كب���

ن��حيان�ما�ي��تب�من�العامل�ن�أو�املوظف�ن����أداء�عمل�يمكن�أن�ينجزه�عدد�أقل�بكث��،بل�أنھ����كث���م

  .ع���تلك��عمال�سوء�س���الكث���من�املصا���ا���ومية�

�ال�س�ية� �ت�لفتھ �وكذلك �املخرجات �لقيمة �بال�سبة �عنصر�العمل �ت�لفة �أساس �ع�� �يقوم �التوظيف ��ان إذا

إذا�ما��علق���عتبار مقارنة�باملدخالت��خرى�البديلة�بما�يضمن��عظيم��ر�اح،فإن�ذلك�ال�يتم�أخذه��ع�ن�

�يتم� �الدول �تلك ��� �أن �،حيث �النامية �الدول ��� �وخصوصا �أو�العام �ا���ومي �القطاع ��� �مر�بالتوظيف

��عت��� �و�التا�� �أو�اجتما��، �سيا��� ��دف �التوظيف �أن �أساس �ع�� �العام �والقطاع �ا���ومة ��� التوظيف

�و  �العام �والقطاع �ا���ومة �مخرجات �ع�� �الطلب ��� �ز�ادة �أي ��نفاق�مستقال�عن �تزايد �ع�� �ينعكس �ما �ذا

  .العام�ع����جور�واملرتبات�واملعاشات�وغ���ا�من�املزايا�العي�ية

نقطة��نطالق�����ذه��طروحة����أن�الدولة�تقوم�بإنتاج��:أطروحة�ال��ك���التفاض���لألر�اح�والت�اليف- 5

�تمو�ل �أن �،و�ما �غ���م �دون ��عوان ��عض �قبل �من �املطلو�ة ��ل��املنتجات �ع�� �موزعا �ي�ون �املنتجات �ذه

 2.عناصر�املجتمع�فإن�جماعات�ضغط�س�ت�ون�وت�تظم�ح���تقوم�لدولة�بإنتاج�ما�يرغبون 

�تنظيما� �ال��ش�لون �أعباء�ا �و�تحملون �النفقات �تلك �من �ال��ستفيدون �الذين �الس�ان �أن �إ�� ��شارة و�جب

�امل �تلك �إلنتاج �رفض�ا �إ�� �بالدولة �والدفع �الضغوط �و�رجع�ملقاومة �معينة �فئات �حاجيات �تخص �ال�� نتجات

  :ذلك�إ��

  .صعو�ة��نتظام�ب�ن�املمول�ن�ل��امة�عدد�م�من�ج�ة�و�عارض�املصا���من�ج�ة�أخرى 

،�أ��م�قد�يحتاجون�الحقا�إ���منتجات�معينة�باعتبار انتماء��عض�املمول�ن�أنفس�م�إ����عض�جماعات�الضغط�

�ال���ت�ومن �منتجات �عن �الطرف ��غضون �لتوف���ثم �الدولة �ع�� �لضغط�م �ما �وقت ��� �ذر�عة �لت�ون ���ا مون

  .منتجات�يحتاجو��ا

ومن�خالل�ذلك�نجد�أن�النفقات�العامة�ت��ايد�ن�يجة�تزايد�وتطور�الوضع��قتصادي�و�جتما���مع�ا�عدام�

  .أي�حاجز�يحول�دون�منع�ا�من�الز�ادة

�الت�اليف- 6 �مرض ��قتصاد��:نظر�ة �ش�د�ا �الظوا�ر�ال�� �إ�� ��سبة �ال�ولندي �املرض �بفرضية �أيضا و�س��

�إ���ولال� ��ك�شاف �ذلك �أدى �وقد �العشر�ن �القرن �من �الست�نات ��� �كب��ة �الغاز�بكميات �اك�شاف �عند ندي

                                                           
1
 ، 2005الجامعیة،الجزائر، المطبوعات دیوان الثانیة، وتقییمیھ،الطبعة تحلیلیة دراسة– الكلیة االقتصادیة السیاسات إلى المدخل ،قدي لمجیدا عبد) 

  183 ص
2
  16ص,نفس المرجع) 
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�إ � �ا��قيقي�للعملة�ال�ولندية�مقابل�العمالت��خرى��س�ب�ارتفاع��جور �ما�ارتفاع�كب������سعر�الصرف ذا

قورنت��غ���ا����الدول�املجاورة�،ونتج�عن�ذلك�انخفاضا�وا��ا����صناعا��ا�التصدير�ة�ال���واج�ت�معانات�

 1.شديدة�من�املنافسة�الدولية�،�ل�ذلك�من�شأنھ�أن�يتج������انخفاض��شاط�القطاع�الصنا����ش�ل�عام

�القطا�� �التخصيص �إعادة ��� �النظر�ة �ل�ذه ��ساسية �للصدمة���عت���الرك��ة �استجابة للعناصر��نتاجية

�الدخل� �إنفاق �تم �إذا �،و�التا�� �الدولية �السوق ��� �سعره �ارتفاع �أو �مورد �اك�شاف �يحد��ا �ال�� �يجابية

�عمل�ع�����ب�) حركة�عوامل��نتاج�(املتحصل�عليھ�ول�س�ادخاره�فإن�ذلك�ي��تب�عليھ�أثر�ن�،فاألول�

�عمل�) أثر��نفاق(أما�الثا�ي�)قطاع�املورد�املك�شف(��ا�القطاع�املزد�ر��عنصر��نتاج�إ�����شطة�ال����عمل

ع�����ب�عناصر��نتاج�من�القطاعات�املنتجة�للسلع�التبادلية�مثل�قطاع�ال�ش�يد�والبناء�وقطاع�ا��دمات�

  .،و�التا���فإن�انكماش�أو�ر�ود�القطاعات�املنتجة�للسلع�التبادلية�يد���باملرض�ال�ولندي�

ال��ستوعب�إال�عددا�صغ��ا�من�القوة�العاملة��س�ب�..) .قطاع�النفط،�الغاز(من�خصائص�القطاع�املزد�رإن�

اعتماده�ع���التقنية�العالية�،و�التا���أثر��نفاق�سوف�يت���من�خالل�أن�جزءا�م�ما�من�الدخل����القطاع�

و�التا���فإن�. ��مباشر�عن�طر�ق�الضرائب�املزد�ر�يرجع�إ���ا���ومة�إما�ع���ش�ل�امللكية�املباشرة�أو��ش�ل�غ�

أي�قرار�ل���ومة�يتعلق�باإلنفاق�العام�فإن�خطواتھ�تؤثر����الكمية�املعروضة�من�السلع�وا��دمات�����ل�من�

�غ��� �أو �غ���التبادلية �القطاعات �،ب�نما �استقرار�أسعار�ا �إ�� �يؤدي �مما �وغ���التباد�� �التباد�� القطاع�ن

� �ز�ادة �فإن ��ذه�التصدير�ة ��� �و�جور ��نتاج �عوامل �دخول �ارتفاع �إ�� �بدوره �يؤدي �منتجا��ا �ع�� الطلب

القطاعات�،�ومنھ�حدوث�عملية�تحول�داخلية�لعوامل��نتاج�من�القطاعات�التصدير�ة�إ���القطاعات�غ���

  .التصدير�ة

ة�ارتباط�وطيدة�ب�ن�الذي�أصدر�قانون�ب�ن�من�خاللھ�وجود�عالق�دراسة��قتصادي��ملا�ي�أودلف�فاج��- 7

�من� �عدد � ��� ��قتصادي �التطور �عن �التار�خية �ا��قائق �دراسة �أن �كما ��قتصادي �والتطور �العام �نفاق

�ال�شاط�ا���ومي�أفقيا�ورأسيا�وذلك�مع�تطور�ونمو� �ثابتا�نحو�تزايد الدول�الغر�ية�كأور�ا�أن��ناك�اتجا�ا

  2.نفاق�العام��ش�ل�مطرد�قتصاد�القومي�ومع�تزايد�التدخل�ا���ومي�و� 

توصل�إليھ�قانون�فاج���ينطبق�ع���جميع��قتصاديات�باختالف�نظم�ا�ودرجة�تقدم�ا�نظرا��أن" ني��"و�أكد�

�ا�تمام� �تزايد �ع�� �،ز�ادة ��نتاجية �أ�شط��ا �مجاالت �وا�ساع �للدولة �التقليدية �الوظائف �تزايد ��قيقة

�ال �كث���من �وتوسيع �بتقديم �املعاصرة �أشار�ا���ومات �العامة،كما �وا��دمات �تدخل�" ني��"سلع �تزايد �أن إ��

�قتصادية��ش�ل�وا������املراحل��و���للنمو��قتصادي�إال�أن��نفاق�العام�ال�ي��اجع��ةالدولة����ا��يا

 .ن�يجة�ل��ايد�الس�ان�أو�تزايد�ا��دمات�العامة��ساسية�ال���تقوم���ا�الدولة�وارتفاع��سبة�الس�ان�ا��ضر

فقات�العامة�يأخذ�ش�ل�متغ��ات�بي�وك�نفس�الظا�رة�إال�أ��ما�ب�نا�أن�تزايد�الن- كما�أكدت�دراسة�وايزمان

  ا�لوجود��عض�املشا�ل�و�ضطرابات�أو�القالقل��جتماعية�وال���تفرض�تزايد����النفقات�العامةنظر متتا�عة�

                                                           
  52ص.مرجع سبق ذكرهبن�عزة�محمد،�) 1
2
  163 ص ذكره، سبق مرجع قدي، لمجیدا عبد ) 
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مضمون� قام�بدراسة�تناول�ف��ا�تطور�نفقات�الدول��ورو�ية�خالل�القرن�التاسع�عشر�و�:قانون�فاج��-1- 7

لدراسة�ال���قام���ا�إ���ن�يجة�وجود�عالقة�طردية�ب�ن�النمو��قتصادي����من�خالل�اجالقانون��و�توصل�فا

� �العام �القطاع ���م �أن �ذلك �عن �ي��تب �ا���ومي،مما ��قتصادي �نمو�ال�شاط �العام(و��ن ينمو�) �نفاق

� �صيغت �ال�� �الن�يجة �،تلك �نمو��قتصاد �معدل � �أك���من �النمو�"بمعدل �معدال��� �مع�ن �مجتمع �حقق �لما

�الز�ادة��قت �أك���من �بمعدل �العام ��نفاق �ز�ادة �و�التا�� �الدولة �نطاق �ا�ساع �إ�� �يؤدي �ذلك �فإن صادي

  1"ا��اصلة����نص�ب�الفرد�من�الناتج�الوط���و�ذا�تحت�تأث���التص�يع�

  :م��رات�القانون�ال���اعتمد�ا�فاج����انت�-2- 7

�والتحديث �التص�يع �ال�ي�ل��:عامل �إ�شاء �من �مز�د �يتطلب �مما ��قتصادي �ال�شاط ��عقد �إ�� يؤدي

�جتما��،و�ذلك�تزداد�ا��اجة�إ���السلطات�العمومية�قصد�التكفل�با��ماية�وال�شر�ع�والتنظيم،و�نعكس�

 .ذلك����ز�ادة�النفقات�العمومية�خصوصا��من�والدفاع�والعالقات�ا��ارجية

أن�نمو�الدخل�أو�نمو��قتصاد�يؤدي�إ���تزايد�و�شابك�املعامالت�والعالقات�وذلك��:عامل�نمو�الدخل�القومي

ب�ن�الوحدات��قتصادية�املختلفة،وخاصة�العالقات��قتصادية�ب�ن�قوى��سواق����حالة�توجھ��قتصاد�

التجار�ة��القومي�نحو�التوسع�و�زد�ار�و�ذا�من�شأنھ�أن�يجعل�الدولة��سن�املز�د�من�ال�شر�عات�والقوان�ن

�القوان�ن� �وتفعيل �تطبيق ���دف �و�من �،العدالة �ا��دمات ��� �التوسع �عن �ز�ادة �و�ذا �التنظيمية و�جراءات

،ضف�إ���ذلك�التعقيدات��جتماعية�و�قتصادية�الناتجة�عن�النمو��قتصادي�تتطلب�ز�ادة�كفاءة��ج�زة�

 .العامة�ال���تتج������التوسع����الوظائف�التقليدية��دار�ة�ا���ومية�و�و�ما�يؤدي�حتما�إ���ز�ادة�النفقات

قدم�فاج���مثاال�ع���ذلك�،خدمات�السكك�ا��ديدية��:�عت���ا��كومة�أفضل�من�يدير��حت�ارات�الطبيعية

القطاع�ا��اص�ال�ي�ون�قادرا�ع���التمو�ل�ال��م�الذي�تحتاجھ�مثل��ذه�املشروعات��ن�احت�ار�طبي���إذ�أ

� �ال�ي�ون �أنھ ��حت�اراتكما ��ذه �مثل ��شغيل �ع�� �والتكنولو��� .قادرا ��قتصادي �التطور �عامل �فإن ومنھ

�وتوف��� ��قتصادي ��داء �كفاءة �ز�ادة �قصد �الطبيعية ��حت�ارات �إدارة �ع�� �ا���ومة �سيطرة �ع�� �عمالن

  .�س�ثمارات�الضرور�ة����القطاعات�ال���ي��م�ع��ا�ا��واص

قانون�فاج���العديد�من��نتقادات�وذلك�أنھ����أغلب��حيان�ي�ون�قرار��نفاق�واجھ��:�راء�املعارضة-3- 7

العام�قرار�سيا�����عيد�التأث���عن�العوامل��قتصادية،ف�و�إذا�متغ���خار���ال��عتمد�ع���الدخل�القومي،�

م�إ���عوامل�أخرى�وع����ذا��عتبار�وج�ت�انتقادات�عديدة�لقانون�فاج���وأرجعت�بذلك�ز�ادة��نفاق�العا

  2:ع���خالف�ز�ادة�الدخل�القومي،ومن�ب�ن�تلك��نتقادات�ال���قدمت�ما�ي��

  .وايزمان����دراس��ما�عن�تطور��نفاق�ا���ومي��نجل��ي�أن�س�ب�تزايد��نفاق�العام يرى�بي�ون�و

 الز�ادة����الطلب�صعو�ة�خفض��نفاق�ا���ومي�والذي�يرتفع����ف��ات�ا��روب�و���أوقات�السلم��س�ب�

 .ع���السلع�وا��دمات�العامة

                                                           
1
   76،ص2007، عمان للنشر، وائل دار الثالثة، الطبعة العامة، المالیة أسس شامیة، زھیر أحمد ، الخطیب شحادة خالد ) 

2
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 مقدرة�الدولة����ا��صول�ع����يرادات�لتغطية�الز�ادة�ا��اصلة�����نفاق�ا���ومي. 

 يرجع�املاركسيون�ظا�رة�تزايد��نفاق�ا���ومي�إ���طبيعة�الدولة�الرأسمالية�وال���تقوم�باملحافظة�ع���و�

  .الطبيعة��حت�ار�ة�للمشروعات�

 وجود�عوامل�غ���اقتصادية�تؤثر�ع���قرار��نفاق�ا���ومي�غ���النمو��قتصادي�مثل�العوامل��جتماعية�

  .والسياسية�وال�وارث�الطبيعية�وا��روب�تؤدي�إ���تزايد�النفقات�العامة����ش�ل�قفزات�إ���أع��

  �� �ب�ن �املرتدة �العالقة �العامة �النفقات �تزايد �تفس���فاج���لظا�رة �يو�� �وال���لم �والدخل �العام نفاق

�عكس�ا�مضاعف��نفاق�ا���ومي�،وذلك�أن�الز�ادة�الناتجة�����نفاق�العام�الناتجة�عن�ز�ادة�الطلب�

ع���ا��دمات�العامة�وال���ترجع�بدور�ا�إ���ز�ادة�الدخل�ا��قيقي�لألفراد�واملجتمع�سوف�تؤدي�إ���ز�ادة�

  .نفاق�العام�نظرا�ألن�قيمة�املضاعف�أك���من�الواحدالدخل�القومي�بمقدار�أك���من�الز�ادة����� 

 يفسر�جزءا��اما�من�الز�ادة�����نفاق�العام����الوقت�الرا�ن�بز�ادة�الدور��قتصادي�للدولة����ال�شاط�

�قتصادي����الدول�الرأسمالية�املتقدمة�واملتخلفة�،�والذي�ا�عكس�بدوره����ز�ادة���م�املنح�و�عانات�

  1.ح�للقطاع�ا��اص�رغبة�������يعھ�ع���ز�ادة��نتاج�والدخل�والعمالة�ال���تمن

 و�صفة�� �العام ��نفاق ��� �الز�ادة �من ��اما �جزءا ��ناك �أن �القول �يمكن ��قتصادية �العوامل �نطاق ��

�املوارد� ��� ���دار�والتبديد �وز�ادة �العامة �النفقة �كفاءة �انخفاض �إ�� �يرجع �املتخلفة �الدول ��� خاصة

�الدول��قت �و�� �عموما �العامة �النفقة �إنتاجية �انخفاض ��� �ينعكس �،مما �ا���ومي �القطاع �داخل صادية

املتخلفة�بصفة�خاصة�فانخفاض�الو���ا���ومي�وانخفاض�الرقابة�ا���ومية�ودرجة�الديمقراطية�حيث�

 2.واملعرفةمن�يتو���املناصب�العامة�والقيادية��م�من�أ��اب�الثقة�والوالء�ول�سوا�من�أ��اب�ا����ة�

�ناك�العديد�من�النماذج�الر�اضية�ال���تم�اق��اح�ا�للتعب���عن�قانون�  :النماذج�املق��حة�لقانون�فاج��-4- 7

  3.ا�ي����فاج���،و�ستخدم��ذه�النماذج�متغ��ات�تقر��ية��ع���عن�النمو��قتصادي�و�نفاق�ا���ومي�وم
  النماذج�املق��حة�لقانون�فاج��):7-2(جدول 

  
  :خالد���ادة�ا��طيب�مدخل�إ���السياسات�املالية:املصدر
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م�،حيث�اعت���أن��نفاق�ا���ومي�ك�ل�1968قدمھ��قتصاديان�بي�ون�و�وايزمان�عام�: النموذج��ول - 4-1- 7

  .�و�املتغ���التا�ع،�وأن�الناتج�القومي��جما����و�املتغ���املستقل،�وقد�تم�وضع�النموذج����الش�ل�أللوغار�ت��

م،مع��بقاء�ع����نفاق�ا���ومي�كمتغ���تا�ع�1968قدمھ��قتصادي��وفمان�عام�: النموذج�الثا�ي- 4-2- 7

  .لكن�املتغ���املستقل�أصبح�متوسط�نص�ب�الفرد�من�الناتج�القومي��جما��

ا���ومية�م�،وقد�اق��ح�أن�يتم�التعب���عن���شطة�1969قدمھ��قتصادي�بر�ور�عام�:النموذج�الثالث- 4-3- 7

  .كمتغ���تا�ع�للناتج�القومي��جما��) ا��اري (باستخدام�النفقات�ا���ومية��س��الكية�

وجعل�املتغ���التا�ع��و�متوسط�نص�ب�الفرد�من���1967وقدمھ��قتصادي�مو��راف�:النموذج�الرا�ع- 4-4- 7

  الفرد�من�الناتج�القومي��جما���نفاق�ا���ومي�للناتج�القومي��جما��،املتغ���املستقل��و�متوسط�نص�ب�

،�وجعل�املتغ���التا�ع��و�متوسط�نص�ب�الفرد�من��نفاق�1967قدمھ�جو�تا�عام�:النموذج�ا��امس- 4-5- 7

  .ا���ومي�،أما�املتغ���املستقل�ف�و�متوسط�نص�ب�الفرد�من�الناتج�القومي��جما���

�و�عبارة�عن����ة�معدلة�من�نموذج�بي�ون�م�،و 1980وقدمھ��قتصادي�مان�عام�:النموذج�السادس- 4-6- 7

��نفاق� �من �بدل �القومي،�جما�� �الناتج �إ�� �ا���ومي ��نفاق ��و��سبة �املتغ���التا�ع �جعل �،حيث و�وايزمان

   1.ا���ومي��ش�ل�مطلق����النموذج��ص��،مع��بقاء�ع���املتغ���املستقل�كما��و

��تمام�بالدراسات��نإال�أ1883لرغم�من�ظ�ور�قانون�فاج������با :�ختبارات�التطبيقية�لقانون�فاج��-5- 7

� �فاج���عام �ألعمال ��نجل��ية �صدور�ال��جمة �إال��عد �ا��اصة�بھ�لم�تبدأ �موضوع�1958التطبيقية م�لي�ون

�املفصلة �العلمية �للدراسة � �مجال�، ��� �خاصة �القيا��� ��قتصاد ��� �ا��ديثة ��ساليب �استحداث و�عد

  .ةالسالسل�الزمني

�التقليدية- 5-1- 7 �الزمنية�:الدراسات �السالسل �بيانات �س�ون �فرضية �ع�� �اعتمدت �ال�� �الدراسات �تلك و��

املستخدمة����عملية�القياس�،و�التا���قامت�بتطبيق�طر�قة�املر�عات�الصغرى�بأنواع�ا،وذلك�الختبار�النماذج�

  .منتصف�ال�سعينات�من�القرن�العشر�ناملختلفة�املق��حة�لقانون�فاج��،وظلت��ذه�الدراسات�تقر�با�ح���

�ا��ديثة- 5-2- 7 �تلك��:الدراسات �،و�� �العشر�ن �القرن �من �ال�سعينات �منتصف ��� �الدراسات ��ذه و�دأت

�ع��� �تحديدا �الدراسات ��ذه �،و�عتمد �القيا��� ��قتصاد ��� �ا��ديثة ��ساليب �ع�� ��عتمد �ال�� الدراسات

� �مع �البداية �،و�انت �املش��ك �الت�امل �أنجلمن��ية ���ا �قام �ال�� �الدراسات �دراسات�-�عض �تل��ا جرانجر�،ثم

�وذلك� �اختبار�جرانجر�للسب�ية�، �باستخدام �ا��ديثة �معظم�الدراسات �جو�ا�سن،�وتقوم �أسلوب باستخدام

� �والدخل �ا���ومي ��نفاق �ب�ن �السب�ية �اتجاه �املش��ك�) الناتج(لتحديد �الت�امل �من��ية �،واستخدام القومي

  .طو�لة��جل�ب�ن��ذه�املتغ��ات�،أو�مدى��رتباط�ب�ن��ذه�املتغ��ات�ع���الزمن�لتحديد�العالقة
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وطاملا��ناك�اختالف����منا���القياس�املستخدمة�الختبار��ذه�العالقة�فانھ�من�املتوقع�أن�تختلف�نتائج��ذه�

ائص�العامة�الدراسات�،وال�يتوقف��ذا��ختالف��س�ب�طرق�ا��ساب�فحسب�،بل�و�رجع�إ���اختالف�ا��ص

�إ��� �،وكذلك �القياس ��� �املستخدمة �الزمنية �الف��ات �اختالف �إ�� �ف��ا،وكذلك �اختبار�القانون �تم �ال�� للدول

�ا���ومي �قرار��نفاق �أثر�كب���ع�� �من �لھ �وما �للدول ��قتصادية �العقائد ��� �بمستوى�  ،�ختالف وارتباطھ

  .ال�شاط��قتصادي

�الختبار�فاج� �العامة �الطبيعة �ونمو�إن �النمو��قتصادي �ب�ن �بدقة �العالقة �توصيف �الصعو�ة �من ��تجعل

��شطة�ا���ومية�،ف�ل�املقصود�بالنمو��قتصادي��و�النمو����الناتج�املح����جما���؟�أم�النمو����الدخل�

نمو�القومي�؟�أم�النمو����نص�ب�الفرد�من�الدخل�القومي�؟�و�املثل���ل�املقصود�بنمو���شطة�ا���ومية�

�من� �الفرد �نمو�نص�ب �أم �الرأسمالية؟ �نمو�النفقات �أم �فقط؟ �ا��ار�ة �النفقات �أم �ك�ل؟ �ا���ومي �نفاق

  �نفاق�ا���ومي؟

و�التا���فان�الدراسات�التطبيقية��و���ال����عرضت�لقانون�فاج���أخذت�ع���عاتق�ا�اق��اح��عض�النماذج�

  .�ل�ا�لنموذج�قيا����قابل�للقياس��قتصاديالر�اضية�للتعب���عن��ذا�القانون�،تم�يدا�لتحو 

  :أسباب�تزايد�النفقات�العامة: املبحث�الرا�ع

  1:�سباب�ظا�ر�ة- 1

�النقود-1- 1 �قيمة �الك����:تد�ور �العرض �ع�� �الك�� �الطلب �ز�ادة �لألسعار�ن�يجة �العام �املستوى �تطور ومنھ

د�ي�القدرة�الشرائية�لوحدة�النقد�أو�العملة�للسلع��س��الكية�ز�ادة�ال��ستجيب�ل�ا�العرض،مما�ي�تج�عنھ�ت

و�ذا�يدفع�الدولة�إ���ز�ادة�عدد�الوحدات�النقدية�ل��صول�ع���نفس�الكمية�من�السلع�وا��دمات�،و�التا���

��نخفاض� �بمدى �،يتحدد �ظا�ري �م��ا �جزء ��� �العامة �النفقات �ز�ادة �إ�� �ِيؤدي �النقود �قيمة �انخفاض فإن

لز�ادة����النفقات�العامة��عود�إ����رتفاع�����سعار�ول�س�إ���ز�ادة�كمية�السلع�ومعدلھ�و�ذا�ما��ع���أن�ا

  .وا��دمات�ال���تحقق�ا�النفقة�العامة�

�الشرائية� �القوة �تد�ور �ع�� �تطرأ �ال�� �التغ��ات �اس�بعاد �ي�ب�� �العام ��نفاق ��� �ا��قيقية �الز�ادة وملعرفة

  :ملستوى��سعار،و�ذه��خ��ة�تحسب�كما�ي��للنقود�،وذلك�باستخدام��رقام�القياسية�

   2النفقات�العامة�باألسعار�الثابتة�\100×النفقات�العامة�باألسعار�ا��ار�ة=املستوى�العام�لألسعار

�غ���أسلوب�إعداد�امل��انية�قد�يؤدي�إ���ت��م�النفقات�العمومية����املوازنات��:�غ���قواعد�الفن�املا��--2- 1

ستد���املسألة�عند�القيام�باملقارنات�أو�إجراء�دراسات�دول�تلك�الف��ة�خالل�ف��ة�زمنية�العمومية�،ومن�ثم��

  1.معينة�التأكد�من�أن�تلك�القواعد�ال���أتبعت����إعداد�املوازنات�العمومية�بقيت�ثابتة
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�النفقات� �إ���ت��م �املوازنة��جمالية �التغ������تلك�القواعد�من�املوازنة�الصافية�إ�� العمومية����فقد�قاد

املوازنات�العمومية�للدولة�،�ذلك�ألن�املوازنة�الصافية��س�ند�إ���أساس�حق�املؤسسة����إجراء�املقاصة�ب�ن�

ما�تحصل�عليھ�من�إرادات�وما�قامت�بھ�من�إنفاق،ومن�ثم�ال��سرد����موازن��ا�إال�مبالغ�صافية�و�ع����ذا�

  .زنة�العمومية�ومن�ثم�تظ�ر�النفقات�بأقل���م�ا�ا��قيقيعدم�ظ�ور�نفقات�الدولة�وإيرادا��ا��املة����املوا

أما�املوازنة�العمومية�ف��كز�ع���أساس�إدراج�النفقات�و�يرادات��افة����املوازنة�العمومية�من�دون�إجراء�أي�

�إ��� �الصافية �املوازنة �نظام �من �املالية �حسابا��ا �تنظيم ��� �الدول �انتقال �فإن �ولذلك �الكميت�ن، �ب�ن مقاصة

��ان�ن �مت��مة،وقد �أرقام �بصورة �العمومية �النفقات �ظ�ور �إ�� �قاد �ا��ا�� �الوقت ��� ��جمالية �املوازنة ظام

  . ذلك�تطبيقا�لقاعدة�امل��انية�العمومية�الذي�يتضمن�شمول�الرقابة�ع���النفقات�ك�ل

�الس�ان-3- 1 �عدد �و�ز�ادة �الدولة �إقليم �ع: توسع �ت�سط �ال�� �الدولة �مساحة �ز�ادة �تقود �سلطا��ا�حيث ل��ا

�ز�ادة�نص�ب�الفرد�من� �ز�ادة�ظا�ر�ة����النفقات�العامة�ت��ز�ا�عدم �الس�ان�إ���تحقيق �ز�ادة�عدد وكذلك

ومثال�ذلك�قيام�الدولة�باحتالل�دولة��أخرى�،أو�اس��داد�جزء�من�. �ذه�الز�ادة����النفقات�رغم�ازدياد�أرقام�ا

أ��ا�ز�ادة�ظا�ر�ة�نظرا�لعدم�حدوث�ز�ادة����النفع�العام�أو� إالإقليم�ا�و���تب�ع���ذلك�ز�ادة���م�النفقات�

  .ز�ادة�����عباء�العمومية�امللقاة�ع���الس�ان�دون�مقابل�فع��

  ألخرى  ف��ة من العالم �� الس�ان ��م تطور )8-2( رقم البيا�ي الش�ل

  

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Population Division. WORLD 

POPULATION, New York, 2004 , p05. 

�ت�ون� �تأثر�بالز�ادة �إذا �ا��االت ��ذه ��� �العمومية �النفقات �من �الفرد �نص�ب �متوسط �أن �الوا�� ومن

ا��قيقية�أما�إذا�تزايد��نفاق�بمجرد�مواج�ة�التوسع�ال�ائن����مساحة�الدولة�أو�ز�ادة�عدد�الس�ان،�دون�

  .الس�ان��صلي�ن�ف�نا�ت�ون�الز�ادة�����نفاق�العام�مجرد�ز�ادة�ظا�ر�ةأن�يمس�
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 الدولة ع����مالية تداعيات من لذلك وما ، ا���ومات بال تؤرق ال�� القضايا من الس�ان عدد تزايد أن كما

 بالغ أثر العامل�الديموغرا�� أن�Goffman and mahar") 1971"(يرى� الصدد �ذا و�� العامة، ��انفقا وخاصة

   G = f (GDP/N)     :التالية الر�اضية بالعالقة ع��ا ع�� وال�� العامة النفقات ز�ادة ع��

  العامة لنفقات ا Gو��.�جما�� القومي لناتج ا GDPالس�ان�و� عدد يمثل N: حيث :

 املياه،الك�ر�اء،السكن،� ال��ة، التعليم، )العامة ا��دمات ع�� الطلب ز�ادة إ�� يؤدي الس�ان ز�ادة أن حيث

 العوامل من �عت�� الشباب��فيھ وخاصة 2 السنو�ة ز�ادتھ ومعدل للس�ان العمر�ة ال��كيبة ذلك �� ،و�ما(...النقل

 ارتباطا ترتبط العامة من��حتياجات الكث�� �ناك أن م��ا أسباب لعدة وذلك العامة النفقات ز�ادة إ�� الدافعة

�دائم من العمر�ة الفئات �ذه تحاجھ ما،ملا تمعجمل العمر�ة بال��كيبة وثيقا  ر�اضية مرافق) ل��دمات توف���

�مختلفة الدولة تكفل ضرورة إ�� باإلضافة .(.ا��...الطفولة للشباب،مراكز  �البطال�ن املجتمع من بفئات

 البيا�ي والش�ل .العالم دول  جل العامة��� النفقات وت��ة ارتفاع وراء �ان �ذا و�ل ال��زة، و الفقراء و واملعوز�ن

   :العالم �� الس�ان �� املضطردة الز�ادة يو��

 مقومات �� التحسن�امل��وظ �س�ب الثانية، �لفية منتصف �� خاصة الس�ان عدد عرف�ا ال�� القفزة يالحظ

 تركيبة أن إ�� أضف ���م��اني��ا، اجتماعية لبنود تخصيص من الرفا�ية عوامل بتوف�� الدول  وا�تمام ، ا��ياة

 الدولة من يتطلب والشباب �سبة���طفال بارتفاع يتم�� الذي ملجتمعفا ،��انفقا تزايد �� دور  لھ ما دولة س�ان

 من الرفع لزاما ي�ون  الشيوخ �سبة أن�ارتفاع كما ، التعليم �عد وما التعليم قبل ما مرحلة مستلزمات توف��

   .و�عانات التقاعد �جتما���ومعاشات �الضمان ملجتمعا من الشر�حة ��ذه التكفل نفقات

 إ�� مليارات�3,6من� العالم س�ان عدد ازداد�2011و�1970عامي� ب�ن أنھ عن الصادرة �حصائيات �ش�� حيث

  .�سمة مليارات سبعة

    1:�سباب�ا��قيقية- -2

�املذ�بية-1- 2 ���: �سباب �الدولة �لدور �التار��� �بالتطور �املرتبطة ��سباب ���ا ��قتصادية��و�قصد ا��يات

و�جتماعية،�من�الدولة�ا��ارسة�إ���املتدخلة����أ�شطة��انت��عد�من�قبيل�ال�شاط�ا��اص�مما�ي��تب�عليھ�

  .ز�ادة�مطلقة�للنفقات�بال�سبة�إ���الدخل�الوط������نفس�الوقت

��ماعية�لوسائل��نتاج�فان�شار�مبادئ��ش��اكية�جعل�الدولة�تقوم��عملية��نتاج�ال����عتمد�ع���امللكية�ا

وتوج���ا�إ���إشباع�حاجات�املجتمع�كما�أن�ظ�ور�الدولة�النامية������اية�الست�نات�وتحمل�ا�مسؤولية�التنمية�

  .�قتصادية�أدى�إ���ز�ادة�ا�ساع��شاط�الدولة�و�التا���إ���ز�ادة���م�النفقات�العمومية

   

                                                           
1
  .183،صمرجع سبق ذكره قدي ملجيدا عبد- ) 
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  1:�سباب��قتصادية--2- 2

وذلك�أن�الز�ادة����ادخل�القومي�ي�تج�ز�ادة�الطلب�ع���السلع�وا��دمات��س��الكية��ز�ادة�الدخل�القومي-

،إذ�أن�املرونة�الداخلية�للطلب�ع���السلع�وا��دمات�ت�ون�مرتفعة�و�التا���فإن�أي�ز�ادة�ولو��انت�قليلة����

��خ �العامة،�و�ذه �السلع�وا��دمات �ع�� �طل��م �ز�ادة �إ�� �سيؤدي�حتما ��فراد �ع���دخل �ا���ومة ��ة�تقوم

  .إشباع�ا�مما�ينجم�ع��ا�ز�ادة�النفقات�العامة

قتصادي�للدولة�وذلك�من�خالل�توسع�الدولة�بإنجاز�املشروعات�العامة�ن�يجة�ز�ادة��شاط�ا�-
ٌ

توسع�الدور��

ة����بوجھ�عام،ومن�جانب�آخر�فإن�وجود�التقلبات��قتصادية�يجعل�الدولة��عمل�ع���ز�ادة�نفقا��ا�العمومي

ف��ات�الكساد�و�زد�ار�ففي�ف��ة�الكساد�عل��ا�أن��عمل�جا�دة�ع���ز�ادة�الطلب�الفعال�من�خالل��شغيل�

��ؤالء� �ع�� �توزع �معينة �أجور �مقابل �و�نتاجية �ا��دمية �املشار�ع ��� �العاملة �القوى �من �ممكن أك���عدد

�حاج �إلشباع �وا��دمات �السلع �ع�� �بإنفاق�ا �سيقومون �الذين �الطلب�العامل�ن �ز�ادة ��ع�� �والذي �م��ا ا��م

الفعال�ومع�استمرار�ز�ادة�استخدام�ثم�ز�ادة�الدخول�املوزعة�السيما�وأ��م�من�ذوي�الدخول�املحددة،�بحيث�

�إ��� �يؤدي �،مما �الفعال �الطلب �أك����� �ز�ادة �عليھ �ي��تب �والذي �لالس��الك �ا��دي �امليل �بارتفاع يتم��ون

مات�����سواق�من�ناحية�وإ���تحف���املشار�ع�ع���التوسع����إنتاج�ا�امتصاص�املعروض�من�السلع�وا��د

من�ناحية�أخرى،�و�التا���ز�ادة�معدالت�النمو��قتصادي،�أما�ف��ة��زد�ار�فإن�قيام�الدولة�بإ�شاء�املشار�ع�

  .)العموميةائب�والتوسع����القروض�كز�ادة�الضر (وتوسيع�القائم�م��ا�يرافق�ا�تطبيق�سياسات�مالية�ونقدية

و�ذا�لرغبة��فراد����تطو�ر�مستوى�مع�ش��م�وضرورة��ستجابة�ل�ذه�املطالب��:�سباب��جتماعية--3- 2

  2:من�خالل�ز�ادة��نفاق�العام����إشباع�ا��اجات�املتنوعة�واملتعددة�و�ذا�بفعل

�ب- ��فراد �و�� �وازدياد �الن�شار�التعليم �حتمية �كن�يجة ��جتما�� �الو�� ��التأم�ن�تطور ���ا �واملطالبة حقوق�م

  .ضد�البطالة�والفقر�وال��ز�والشيخوخة�وغ���ا

ز�ادة�عدد�الس�ان�وال��رة�إ���املدن�وتركز�م����املناطق�الصناعية�ي��تب�عنھ�ز�ادة�الطلب�ع���ا��دمات�-

� �ألن �نظرا �العام �و�من �والك�ر�اء �واملياه �املواصالت �وخدمات �والثقافية �وال��ية �س�ان�التعليمية حاجات

  . املدن�أعقد�من�حاجات�س�ان��ر�اف

و�ذا�لتطور�الفلسفة�السياسية��ان�شار�مبادئ�الديمقراطية�ونمو�مسؤولية�الدولة��:�سباب�السياسية--4- 2

  .وواجب�التضامن�الدو��

�أض�� �و�قتصادي �القرار�السيا��� ��� �الشعبية �واملشاركة �السيا��� �الو�� �وز�ادة من��ان�شار�الديمقراطية

�دعم� �س�يل ��� �تنفق �العمومية �النفقات �أن �من �التأكد �املد�ي �املجتمع �أو�جماعات �أفراد �ع�� الضروري

  .أوضاع�م��جتماعية�ول�م�ا��ق����املحاسبة�إذا�وج�ت�لغ���ذلك

                                                           
1
  ،ص2005،الجامعیة،الجزائر المطبوعات دیوان الخامسة، الكلي،،الطبعة االقتصادي التحلیل صخري، عمر ) 

2
  ص ، 2005المناھج،عمان، دار األولى، الطبعة العامة، المالیة في الحدیث المدخل الخشالي، اللطیف عبد منجد الھیتي، الرحمن عبد نوازد ) 
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كما�ترتب�ع���ان�شار�مبادئ�الديمقراطية��غ���النظرة�إ���الدولة�،ف���ل�ست�سلطة�آمرة�فقط�بل�مجموعة�

افق�العمومية�املوج�ة���دمة�ا��م�ور�حيث�إذا�ترتب�ع����شاط�ا�ضرر�ألحد��فراد�فل�س��ناك�ما�من�املر 

يمنع�من�مقاضا��ا�لتعو�ض�عما���قھ�من�ضرر�ل�شارك�املجتمع�بذلك����تحمل�ع���املخاطرة�امل��تبة�ع���

  .س���املرافق�العمومية

ابات�رجال�القانون�ووجود�قضاء�إداري�و�ختلف�قد��ساعد�ع���نمو�مسؤولية�الدولة�ضغط�الرأي�العام�وكت

�ذا�عما��ان�معمول�بھ����عدم�مسؤولية�الدولة�وإنما�لصاحب�ا��ق�مقاضاة�املوظف�املرتكب�ل��طأ��عد�

  .اس�ئذان�السلطات�املختصة

يل�ازدياد�نفقات�التمثيل�ا��ار���نظرا�لتطور�العالقات�الدولية�والس���لتعز�ز�الدور�الدو���عن�طر�ق�التمث

�من� �رفع �الدولية �واملؤسسات �املنظمات ��� �و�ش��اك �الدولية �املؤتمرات �استضافة ��� �والرغبة الدبلوما���

  .التخصيص�املا���من�النفقات�العمومية�لتمو�ل�التمثيل�ا��ار��

  1:ترتكز����أمر�ن�:�سباب�املالية-

القروض�العمومية�ل��صول�ع���ما��س�ولة��ق��اض����العصر�ا��ديث،مما�أدى�بالدولة�بال��وء�أك���إ��-

يلزم�ا�لسد�أي���ز����إرادا��ا،مما�ي��تب�عليھ�ز�اد���م�النفقات�العمومية�ألن�خدمة�الدين��ستلزم�دفع�

  .أقساط�وفوائد

�إ������يع�ا���ومة�ع���إنفاقھ�- وجود�فائض�����يرادات�العمومية�غ���مخصص�لغرض�مع�ن�مما�يؤدي

غ���ضرور�ة�،وتتج���ا��طورة����ذلك�عندما�يتحتم�ع���ا���ومة�إتباع�سياسة�سواء����أوجھ�ضرور�ة�أو�

  .خفض��نفاق،ألنھ�من�الصعو�ة�مطالبة�الدولة�بخفض�كث���من�بنود��نفاق

�التطور��جتما���والسيا����خلق��:�سباب��دار�ة- �ن�يجة �و�عدد�وظائف�ا �الدولة ��شاط �ع���ا�ساع ترتب

  2.دارات�املختلفة�للقيام���ذه�ا��دمات�ولإلشراف�ع���املشروعات�والرقابة�عل��االعديد�من�املصا���و� 

وقد�ترجع�الز�ادة����نفقات��دارة�ا���ومية����الدول�املتخلفة�إ���سوء�التنظيم�����ذه��دارات�وانخفاض�

� �جانب �إ�� �الدولة �أموال �ع�� �ا��رص �املسؤولية�وعدم �وضعف �إجراءا��ا �و�عقيد التبذير�والنفقات�إنتاجي��ا

  .املظ�ر�ة�الكب��ة�ال���يتمتع���ا�كبار�موظفي�الدولة

�العسكر�ة �التقدم�: �سباب �إ�� �ذلك �و�رجع �العمومية، �النفقات �تزايد ��� ��اما �بندا ��شغل �أل��ا و�ذا

�واملخ��ع �التقنيات �بأحدث �ملد�ا �طائلة �مبالغ �إلنفاق �الدولة �يدفع �مما �املجال ��ذا ��� �السر�ع ات�التكنولو��

  3.العسكر�ة���دف�حماية�م�شآ��ا�ومواطن��ا�من��خطار�الداخلية�وا��ارجية

ضف�إ���ذلك�ما��ستلزم�ل��روب�من�تمو�ل�ما�����م�ل�س�فقط�أثناء�ا��رب،�بل�وأيضا����أعقا��ا�كدفع�

عادة�للتعو�ضات�و�عانات�واملعاشات�ل��ايا�ا��رب�من�املحار��ن�القدامى�وأسر�الش�داء،�وكذلك�نفقات�إ

  .�عم���ما�دمرتھ�ا��رب،�ودفع�أقساط�فوائد�الديون�ال����عقد�ا�الدولة�أثناء�ا��رب�لتمو�ل�نفقا��ا�ا��ر�ية
                                                           

1
  52ص ذكره، سبق مرجع ،بن�عزة�محمد ) 

2
  60ص ذكره، سبق مرجع الخشالي، اللطیف عبد منجد الھیتي، الرحمن عبد نوازد ) 

3
  56ص ذكره، سبق مرجع ،بن�عزة�محمد ) 
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  :خالصة

يبقى�التحديد�الدقيق�ملع����نفاق�العام�وسلوكھ�كمتغ���مس�ب�أو�متغ���تا�ع�مر�ون�بإطاره�الزم���وامل�ا�ي�

دور�السياسات�العامة����توجيھ��ذه�املتغ��ات�لكن�تبقى�آثاره�و�مدى�تداخل�املتغ��ات��خرى�كما�ال�ن�����

  .ال���ال�يمكن�تجا�ل�ا�محل�دراسات�معمقة
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  الفصل�الثالث

  العالقة�النظر�ة

ة�����الس�اني�والسياسات

  و�نفاقية
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  :العالقة�النظر�ة�ب�ن�نمو�الس�ان�ونمو�النفقات :�ول �املبحث

  العامة�ع���النمو�الس�ا�يتأث���النفقات�: املطلب��ول 

 وال�� _القديمة العصور  �� خاصة_ الدول  �عض أن نالحظ الس�ا�ي النمو ع�� العامة النفقات تأث�� ناحية فمن 

عن�طر�ق��غراءات� 1ا��اجة حسب خفضھ أو الس�ان عدد برفع إما إصالحھ تحاول  خلل، الس�ا�ي �ي�ل�ا مس

�عفاءات�الضر��ية�وحديثا�التأث���ع���كمية�الس�ان����نوعي��م�من��أو��عانات�واملنح�النقدية�أو�عن�طر�ق

  .��ة�و�عليم�ورفا�ية�وأمان�بما��س���بالسياسة�الس�انية�

�وا��دمات� �العامة �املرافق �إ�� �ا��اجة �يولد �الس�ان �تزايد �فإن �العامة �النفقات �ع�� تأث���النمو�الس�ا�ي

  .لة�لتعو�ض�نص�ب�الفرد�للعناصر�ا��ديدة�و�تا���يز�د�من�أعباء�الدو 

�قتصادية��جتماعية�ال���تؤثر�ع����و�جراءاتعن�طر�ق�السياسات�الس�انية�ال������مجموعة�القرارات�

وعقول�م�عن�طر�ق�تطو�ر�برامج�التطو�ر��جتما���وتطو�ر�ال��امج��دوا��منمو�الس�ان�وخصائص�م�وتنمية�

  2.لألسرة���قتصاديال����ساعد�ع���تحقيق��من�

�بذلك� �لي�شأ �للس�ان �الدو�� ��جتماع �عقد �ع�� �املتحدة ��مم �للتنمية �املعرقلة � �آثار�النمو�الس�ا�ي حفزت

ملعا��ة�مشا�ل�الس�ان�وتقديم�الدعم�ل��امج��سرة�و�لتقييم�تجارب��1969صندوق��مم�املتحدة�للس�ان�

� �ال�� ��ال��متالدول �ال�� �السياسات ��ذه �النمو �ا��صو�ة��رتأثابتخفيض �أن �بديلة �فكرة �لتطرح جدال

النمو�الس�ا�ي�عندما�يرتفع�مستوى�املع�شة�من�خالل�التنمية��قتصادية�ومع�حلول��ئسي�باط س�نخفض�و

�س�انية�إلبطاء�ان�أك���من�نصف�الدول�النامية�لد��ا�سياسات��1994املؤتمر�الس�ا�ي�الدو������القا�رة�عام�

  ت�الس�انية�ع���دمج�القضايا�الس�انية�مع�قضايا�التنمية�ومن��ذا�املنطلق�النمو�الس�ا�ي�و�عمل�السياسا

�امل�ونة� �العناصر �لتتحقق �التنمية �معطيات �مع �الس�انية �املعطيات �ت��ابط �أن �الضروري �من أصبح

الس�انية�وال������املبادئ�واملنطلقات�ال���تب���عل��ا،��داف�املوضوعة�وأولو�ات�التحقيق�ثم��لإلس��اتجيات

  �دوات�والوسائل�الالزمة�للتنفيذ�وكذا�ا���ات�املنفذة�وأخ��ا�املتا�عة�والتقييم�

�ال و �الس�انية �السياسات �أن �التأكيد �الواجب � من �ب�ن �للس�ان �والعددية �الكمية �الناحية  رتفاع� �ع��

  3:���معدالت�النمو�بل�تطورت�ل�شمل�النوع�والتنمية�و�ذه��عض���عاد�التفصيلية�و�نخفاض

  املرجوة�و���داف�عن�طر�ق�ضبط�ال�سل�بما�ي�ناسب� املتعلقة�باملواليد

  بال��ة�والرعاية��جتماعية���تماماملتعلقة�بالوفيات�من�خالل�

�ةفيھ�بفعالية�عند�تب���السياسات�التوسعية�دون�تأثر�نوعية�حيا�معدالت�النمو�الس�ا�ي�من�خالل�التحكم

  الس�ان
                                                           

1
  2017،النشر الجامعي الجدید،139عبد القادر قداوي،النمو السكاني والنفقات العامة الجزائر أنموذجا،صفحة )  
  263ص،�2013مفيد�ذنون�يو�س،�اقتصاديات�الس�ان،���اديميون�لل�شر��و�التوز�ع،�عمان،طبعة��)2

3
  268نفس المرجع، ص) 
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�انت���رة�السكن�أو���رة�العمل�رغم�محدودية�التأث���ع���ال��رة�ا��ارجية�إ���أنھ�يمكن��سواءع���ال��رة�

  مع�التخطيط��قتصادي�و�جتما����باملوازاة التخطيط�لل��رة�الداخلية

  تأث���النمو�الس�ا�ي�ع���النفقات�العامة�أوجھ�م��ا�: املطلب�الثا�ي

�خ��ة�حاجات�الس�ان��ذه��ةالدول����توسع�ا�����نفاق���دف�تحقيق�النفع�العم�وتلبي�استجابةمن�خالل�

أثر�ا����املجاالت��و�ظ�ر الدولة��قتصادي�و�جتما���من�خالل�التوز�ع�وإعادة�التوز�ع��بتطور�دور  املرتبطة

   1.التالية

�بالطلب��:التعليم- 1 �املدفوع �التعليم �ع�� �الطلب �ز�ادة �بالضرورة �يرافقھ �الس�ا�ي �النمو �ز�ادة �أن و�علم

��لآلباء �جتما�� �أو�الطلب �التدر�س �مقاعد �ع�� �ع�����قتصاديو�بناء �والشر�ات �املؤسسات �قبل من

��ساسي �امل�ام �من �التعليم ��ان �فقد �أل�ميتھ �ونظرا �وا��رج�ن �الكفاءات �رغم �للدول موارد�ا��اختالفة

  ومستو�ات�تطور�ا�أو�توج�ا��ا�وحسب�إس��اتجيا��ا�التنمو�ة

ضرورة�م��ة�لتلبية�حاجيات��اعت��تغ���إنتاجية�إال��باعتبار�االنظرة�إ���ا��دمات�ال��ية��رغم :ال��ة- 2

  الشباب الس�ان���فظ�ال�سل�وتقليل��سبة�الوفيات�ب�ن��طفال�و

��ال�شغيل- 3 �عامل ��ع���عن ��استقرار الذي �متطلبات �من �توفره �ما �خالل �من �جانب��واحتياجاتلألفراد إ��

�من��استمرار  �الدولة �ول�ستفيد �الشغل �مناصب �خلق �ومحاولة �التخطيط �الدولة �مسؤولية �من �و�بقى الع�ش

  ذلك�وجب�توجيھ�القوى�العاملة�إ���املناصب�ذات��نتاجية�العالية�

�واجتما��أنھ�دراسة�للوحدات�الس�انية�ال����ع�ش�ف��ا�الناس�و�و�ذو��عد�نف����الذي��عرف�ب�:�س�ان- 4

وثقا���ونظرا�لعدم�قدرة�فئة�كب��ة�من�الناس�خاصة�ذوي�الدخل�املنخفض��ان�لزاما�ع���الدولة�التكفل���ذا�

  .املطلب�امل�م

الكثافة�الس�انية�وجب�ع���الدولة��ازديادال���تتأثر�بالنمو�الس�ا�ي�وتز�د�ا��اجة�إل��ا�مع��:املرافق�العامة- 5

�و�حقق� �ا��اجات �يل�� �وما �واملاء �والك�ر�اء �واملواصالت �والنقل �الص�� �الصرف �م��ا �وتأمي��ا ���ا التكفل

  .الرفا�ية

ال����غطي�التفاوت�ب�ن�طبقات�املجتمع�من�خالل�دعم�القدرة�الشرائية��:التأمينات��جتماعية�و�عانات- 6

بطالة�والفقر�رغم�أن�التفاوت�صفة�طبيعية����املجتمع�إال�أن�دور�الدولة��و�تحقيق�العدالة�وتقليل�وطأة�ال

  �جتماعية�ودعم�الفئات�املحرومة�

  :�ثار��قتصادية�ال�لية�للنمو�الس�ا�ي: املطلب�الثالث

�العمل- 1 ��:ع�� �يوفر�فئات �السر�ع ��شبابيةالنمو�الس�ا�ي �قادرة �والبعيد �املتوسط �املدى �العمل�ع�� ع��

� ��ذه �حاجة �رغم ��الفئاتو�نتاج �والت�و�ن �للرعاية ��و�� �مراحل�ا �سوء��لتحض���ا�� �لكن ��نتاجية ملرحلة

                                                           
1
  139عبد القادر قداوي، نفس المرجع،ص ) 
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التخطيط�قد�يوقع�الدولة����يد�عاملة�زائدة�تحال�ع���البطالة�لتصبح�بذلك�نقمة��عد�ما��انت��عمة�،و�عت���

   1.��خلق�فرص�العملمعدل�املشاركة����العمل�كمؤشر�ع���قدرة��قتصاد�ع�

�النمو�الس�ا�ي- 2 �الدخل �مرونة��:ع�� �وجود �مع �املنتجة �توفر�للفئات �عند �الدخل �من �الفرد �نص�ب يؤثر���

�افية�����نتاج�والتنظيم�وذلك�من�خالل��غ���حصة�الفرد�عند�وجود�نمو�س�ا�ي�أك���من�الناتج�املح���أو�

  العكس�

�ل��و�إيجا�ي�أم���س�ثمار عن�التأث���املتوقع�للنمو�الس�ا�ي�ع�����قتصاديون  اختلف�نا��:�س�ثمارع���- 3

�أك��� �تخصيصات �يتطلب �النمو�الس�ا�ي �أن �يرون �فامل�شائمون �املتفائلون��لالس��الكسل�� �ب�نما وا��دمات

ف��ون�فيھ�دافعا���ركة�التنمية�مت���ون�بز�ادة�فتوة�املجتمع�وتوسع�قاعدة�ال�رم�الس�ا�ي�وتوف���كفاءات�

  .وقوى�عاملة�و�ل��ذا�مر�ون�بالتخطيط��س��اتي��

مرتبط�بالفئة�العمر�ة���دخار الذي��عت���نواة�لل��اكم�الرأسما���مطلوب�لتمو�ل�النمو�و�و�أي��:�دخارع���- 4

  وحاجة�الفرد�وإنتاجيتھ�

��س��الك- 5 ��:ع�� �و�ذلك �السلع �ع�� ��جما�� �الطلب �ز�ادة �إ�� �النمو�الس�ا�ي �يؤدي أسرع��اس�نفاذحيث

للموارد�مما��ش�ل�ضغطا�ع���املس��ة�التنمو�ة�للمجتمع�وع���ا��دمات�مما�يتم�توجيھ�قدرات�الدولة�نحو�

  توف����ذه�املتطلبات�

��باعتبار  :املوارد��قتصادية�والغذاء- 6 �املوارد �عكس �م��ايدة�وغ���محدودة ���سان �حاجات �قتصادية�أن

�فا �أحيانا �واملتناقصة �املحدودة �ضرورة �ع�� �يؤكدون �إتاحة��املالئمةالقتصادي�ن �املسا�م �التق�� �التقدم رغم

  �ذه�املوارد

�ا��كومي- 7 ��:�نفاق ��عت���أداة �ع����اقتصاديةالذي �و�و�يصرف �النمو�الس�ا�ي �ملسايرة �ا���ومة �يد ��

� �ع����و�س��الكالتعليم �إيجابيا ��عود �بدور�ا �ال�� �الس�انية �بالتنمية �متعلقة �و�� �العامة �واملرافق وال��ة

   2. إنتاجية�املجتمع�و��ون�التأث���متبادل�لكن�مع�تخطيط�جيد�ومتعدد���داف�قص��،�متوسط�وطو�ل�املدى

   

                                                           
1
  200نفس المرجع، ص  مفيد�ذنون�يو�س، ) 

2
  244نفس المرجع، ص  ) 
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  :م2016م�إ���1980السياسة�الس�انية����ا��زائر�من�:الثا�ي�املبحث

الس�انية�باملسألة�الديمغرافية�و���مجموعة�من�املقاي�س�و�جراءات�ال���تتخذ�ا�السلطات��تتعلق�السياسة

��قتصادي� �بالواقع �ر�طھ �ومحاولة �النمو�الس�ا�ي �مواج�ة �خالل�ا �من ���دف �العامة �السياسة �ضمن املحلية

  .و�جتما���عن�طر�ق�الوالدات،�الوفيات،�ا��صو�ة،�الزواج،�ال��رة

�جزء�من� السياسة��جتماعية��قتصادية�للدول�و���عبارة�عن�ذلك�التأث���املباشر�أو�غ���املباشر�ع���و��

�الديمغرافية� �الوضعية �حسب �آخر�وذلك �إ�� �بلد �من �تختلف �الس�انية �السياسات �أن �حيث نمو�الس�ان

  1.السائدة�و��داف�ال���يصبو�إل��ا��ل�بلد

  مفا�يم�عن�السياسة�الس�انية: املطلب��ول 

�الس�انية �السياسة �من��:�عر�ف �س�ا��ا �لسلوك �بال�سبة �الدولة �سياسة �بأ��ا �الس�انية �السياسة �عرف

�التأث��� ��س��دف �ال�� �وال��امج ��جراءات �مجموع ��شمل �أ��ا �أي �ومستقبل�ا �حاضر�ا ��� �الديمغرافية الناحية

  2.طلبات�نمو�ورفا�ية�ا��ما���كميا�وكيفيا����املتغ��ات�البنائية�للس�ان�مما�يالءم�حاجات�املجتمع�ومت

كما��عرف�السياسة�ال�����دف�بصفة�عامة�إ���بلوغ�وضع�أمثل�ع���املستو��ن�الك���والنو���ع���أن�ا��الة�

املث���امل�شودة����أمر��س���من�حيث�املف�وم�إذ�أ��ا�تخضع�العتبارات�التنمية�والفضاء�ا��غرا���والقرارات�

  فكر�ة�والثقافية�قتصادية�وأخ��ا�ا��يارات�ال

�الظا�رة� �املبادئ �جملة �باعتبار�ا �الس�انية �السياسة �تناول �فقد �اللغات �املتعدد �الديمغرا�� �امل��م أما

والباطنية�ال���تقود�السلطات�العامة����ميدان�القضايا�الديمغرافية�والتداب���ال���تتخذ�ا����ذلك�فان��ان�

�تناقص�م �دون �وا��يلولة �نحو�نمو�الس�ان �نقص���تجاه ��عارض �أي �الس�ان �نص��ة �السياسة �تلك قيل

الس�ان�فإذا�قصدت�السياسة�إ���ز�ادة�املواليد�قيل�ل�ا�مؤ�دة�لإل�سان�أو�إ���تحديد�م�قيل�محددة�لإل�سان�

�ل�ا�السياسة�العمرانية��شمل� �الس�ان����املنطقة�أك���منھ�بز�اد��م�قيل فإن��ان�ا�تمام�م�بتحس�ن�توز�ع

�الديمغر  �املتغ��ات �(افية �و�ذا�) الس�انية �وخصائص�م �وتركي��م �وتوز�ع�م �ونمو�م �الس�ان �ب��م �يتعلق ما

�ولك��ا� �التقليدي �و�و�املف�وم �فقط �الس�انية �الز�ادة �مش�لة �ال�تقتصر�ع�� �الس�انية �السياسة �فان املع��

�العا �القوى �وت�سيق �الس�ان �وحركة �ال��رة �الدول ��عض ��� �نمو�الس�ان �ت�شيط �برامج �كذلك ملة��شمل

�ل��صو�ة� ��ثار�ال��ية �وتخفيض �و��جتما�� ��قتصادي �ال�شاط ��� �بفاعلية �املرأة �ومسا�مة وتنظيم�ا

  .املنظمة�وتحس�ن�ظروف�الس�ان�وتضيف�الفجوة��قتصادية�و�جتماعية�ب�ن�س�ان�الر�ف�وا��ضر

   

                                                           
1
  .232،ص2000لعلوم االنسانیة،جامعة منتوري،قسنطینة،الجزائربلمھر بلحسن،الدیمغرافیا منظومة من المعارف،مجلة ا)  
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  183،ص 1997حنفي عوض،المشكلة السكانیة وتحدیات البقاء،الدار الجامعیة،اإلسكندریة،) 
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  :مقومات�السياسة�الس�انية: املطلب�الثا�ي

 1.النظر�النموذجية�أو�التصو�ر�ة�البحتة�تتضمن�العناصر�التاليةإن�السياسة�الس�انية�من�وج�ة�  

 بحث��تجا�ات�الديمغرافية�السابقة�والرا�نة�وتحليل�أسبا��ا�  

 وا��اضر�باعتبار�ا�� �املا��� ��� �الديمغرافيا �تتضمن �ال�� �املستقبلية �الديمغرافية الت�بؤ�بالتغ��ات

  .مؤشرات�التجا�ات�مستقبلية

 ت� ��قل �أو�ع�� �املتغ��ات�تقييم �من �املتوقعة ��نماط �ل�ذه �و�جتماعية ��قتصادية قدير�النتائج

  .الس�انية�و�تحديد�أ�مي��ا�من�منظور�املصا���و��تمامات�القومية

 تب���وتطو�ر�املقاي�س�و�جراءات�الالزمة�ال���تصمم�ألحداث�التغ��ات�املطلو�ة�ومنع�حدوث��غ��ات�

  .غ���مرغوب�ف��ا

�ا��صو�ة�و�عت����تجا� ���ا �الديمغرافية�ونقصد �القوى �للعالقة�املتغ��ة�ب�ن �أساسية �مؤشرات ات�الس�انية

  .والوفيات�وال��رة�سواء�ع���مستوى�س�ان�املجتمع�ك�ل�أو�ع���مستوى�تمايز�شرائحھ�وفئاتھ�املختلفة

�الس�انية �والسياسات �الس�: ال��رة �ال�شر�عات �تتخذ �أو�بالتحديد �الس�انية �السياسات �ا��اصة�تتخذ انية

� �ال��رة �ش�ل �باختالف �مختلفة �و �عدة �إش�االت �ال��رة �خارجية(ب�نظيم �أو �املرحلة�) داخلية و�اختالف

  ) نامي�أو�متقدم(التار�خية�ال���يمر���ا�املجتمع�

�شمل�السياسة�الس�انية����معنا�ا�الواسع�ع���مجموعة�الوسائل�و�جراءات�:  الوفيات�والسياسة�الس�انية�

ط���ا�التأث������معدالت�الوفيات�ومع�ذلك�يتمثل�ال�دف��سا����ل�ذه��جراءات����تحس�ن�املستوى�ال���ينا

  .الص���للس�ان�ول�س�ضبط�معدل�واتجاه�التغ��ات�العددية�أو�الكمية�للس�ان

ة�إن�الظروف�السياسية�والثقافية�و�قتصادية�و�جتماعي: السياسة�الس�انية����مجال�ا��صو�ة�و��نجاب

�وتوجھ� �القوان�ن �ف�سن �املواليد �وز�ادة ��نجاب �ع�� �ا��ث ��� ��اما �دورا �تار�خية �مرحلة ��ل ��� �تلعب �انت

ا���ود�ا���ومية�لتحقيق��ذا�ال�دف�تارة�أو����منا�ضة�ك��ة�املواليد�و�نجاب�و�ذل��ل�املحاوالت�وا���ود�

ق�م�أول�محاولة���لت�����ذا��20قرن����ال�HAMMURABI إلقالل�من�معدال��ا�تارة�أخرى�و�عت���قانون�

  2.الصدد�ل��ث�ع���ز�ادة�الوالدات

�املختلفة �الدولية �الس�انية �السياسات �من �العالم��:نماذج �دول �ب�ن �الس�انية �السياسة �أ�داف اختلفت

�ومجتمعاتھ�ومن�املحاوالت�أو�املج�ود�أو�التدخالت�ا���ومية�لز�ادة�معدالت��نجاب�و�املواليد�ز�ادة�عددية

�والرفا�ية� �الرعاية �تتصدر�قضايا �ثم �ومن �الكمية �الز�ادة �مجرد �للس�ان �الكيفي �الطا�ع ��غليب �أو كمية

�معدالت� �من �أو��قالل �الس�انية �الز�ادة �من �أو�ل��د �الدولة �جانب �من �أو�تدخل �ا�تمام ��ل �جتماعية

الز�ادة�الس�انية��و��م�املوارد�ا��صو�ة�واملواليد�ضمانا�لتوف���أد�ى�حد�ممكن�من�عدم�التوازن�الصارخ�ب�ن�

�والثانية� �لإلنجاب �املدعمة �الس�انية �السياسات �تقسيم �يمكن ��ساس ��ذا �وع�� �املتاحة �واملع�شة البي�ية

  . السياسات�الس�انية�املنا�ضة�لإلنجاب

                                                           
 

1
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  :مراحل�السياسة�الس�انية����ا��زائر�: املطلب�الثالث

�ان��ش�ال��و�إدراج�أو�عدم�إدراج�املسألة�الس�انية�ضمن�املواضيع�ال����شمل�ا�النقاش��:م1980قبل� - 1

  1.السيا���

و�و�أع���املعدالت�العاملية��ذا��مر�الذي��%3.39م�و�لغ�معدل�الز�ادة�1966حيث�تم����يل�أول�إحصاء����

�الرئ�س �ألقى �حيث �ومنظمات �و�يئات �مسئول�ن �من �الفاعل�ن �الكث���من �بومدين" حرك ����" �واري خطاب

� ���داف �من �مجموعة �فيھ �حدد �ا��زائر�ات �لل�ساء �الوط�� ��عدد��–مؤتمر��تحاد �ع�� �للقضاء الس��

  )���إطار�قانون��سرة(الزوجات�

�أطفال�ا �و��ة �����ا �ولرعاية �لتحر�ر�املرأة ��وسيلة ��سرة �تنظيم �سياسة ��تطبيق �ال�ساء�حيث ذ�بت

ح����عتن�ن�بأنفس�ن�و�شاركن����القضايا�املتصلة�بالزواج�والطالق�و�عدد�الزوجات�للمشاركة�����نتخابات�

م�لتطبق����1967ظ�رت�تحت�مظلة��مم�املتحدة�لل��ة�سنة) تنظيم��سرة(وتنظيم��سرة،��ذه�الفكرة�

لالحقة�من�مس�شفى�مصطفى�باشا�ا��ام���بالعاصمة�لتعمم�تدر�جيا����با���املناطق�ا��زائر�ة����السنوات�ا

أجل�توسيع�دائرة�الرعاية�ال��ية�لألم�والطفل��بال�شاور�مع�املجلس��سالمي��ع���ومع�الوقت�ازداد�ن���

�حول� �املؤتمر�الدو�� ��� �ا��زائري �املمثل ��ع���عنھ �ما �و�ذا ��سري �التنظيم �مسألة ��� �ا��زائر��ن املسئول�ن

� �بوخارست ��� �بحري 1974الس�ان �السيد �حبوب"م �أفضل �التنمية�إن ��� �ا��مل �السياسة�" منع ونوقشت

� ��� �أيضا ����1978الس�انية �واملتمثلة �تلبي��ا �املمكن ��ساسية �الس�ان �احتياجات ��� �التأخ��ات �تقييم �وتم م

  2.ال��ة�والسكن�والتعليم

  .ش�دت�تراجعا�وازدياد�املشا�ل�ا��قيقية�املتصلة��عملية�التطبيق�والتنفيذ�:م1988- م1980 - 2

� �سنة ��م��1980 �إ�شاء �ع���الوطن260تم ��سرة �وتنظيم �والطفل ��م �النمو�سنة�. مركز�ل��ة �معدل و�لغ

سنة�قادمة�ما�جعل�ا��اجة�إ����20سنو�ا�والذي�من�شأنھ�أن�يضاعف�عدد�الس�ان�خالل��%3.2م�1981

�و�غي���السلوك��جتما��،�وتم�تب���سياسة�س �انية�السيطرة�أك���من�ضرورة�لتحس�ن�الكفاءة��قتصادية

  3:م��ان�أحد�محاور�ا�ال��نامج�الوط���ل��د�من�وفيات��طفال�وفق�ثالث�أ�داف�أساسية1983سنة�

 تطو�ر�أ�شطة�املباعدة�ب�ن�الوالدات.  

 تطو�ر�الدراسات�و�بحاث�حول�العوامل�املؤثرة�����نجاب.  

 تطو�ر�أ�شطة��عالم�و�التحس�س�وال��بية����مجال�تنظيم��سرة.  

�ا��ز  �شاركت �مكسي�و�سنة �ندوة �وا��ارجية�1984ائر��� �والتخطيط �وال��ة ��حصاء ��� �خ��اء �من �بوفد م

� �عام �و�� �الس�ان، �حول �العال�� �العمل �مخطط �أيدت �لتنظيم�1987حيث �ا��زائر�ة �ا��معية �تأس�س �تم م

                                                           
  ،ال�شر�ا��ام���ا��ديد2017عبد�القادر�قداوي،النمو�الس�ا�ي�والنفقات�العامة�ا��زائر�أنموذجا، ) 1
2
 (population et développement en algérie ,ministère de la santé et de la population et la reforme hospitalière, 

الديمغرافية�والتحوالت�السوسيوديمغرافية�لألسرة�ا��زائر�ة،أطروحة�دكتوراه����الديمغرافيا،جامعة�و�ران،��لية���نتقاليةراشدي�خضرة،))  3

  55،ص2013-2012العلوم��جتماعية،



81 
 

التخطيط���سرة��وقبل�ا�تم�دعم�الديوان�الوط���لإلحصائيات�واملركز�الوط���للدراسات�والتحاليل�من�أجل

�الشغل� �تحقيق �إ�� �يرمي �اجتما�� �مشروع �لتحقيق �الدو�� �إطار�التعاون ��� �العمومية �ال��ة �مع�د وكذا

والتعليم�ل��ميع�ومجانية�العالج�مع�القيام�بالدراسات�و�بحاث�املعمقة�حول�ا��صو�ة�و��ة��م�والطفل�

  . رف�اليون�سيف�حول�وفيات��طفالم�والدراسة�املمولة�من�ط1992و�عض�ا�بتمو�ل�دو���مشروع�با�شيلد�

�ا��زائر�:م1995- م1988 - 3 �عاشتھ �الذي �التوتر�السيا��� ��س�ب �الس�انية �السياسة �باحتجاب  تم��ت

� �منذ �ا��زائر �سنة1986واج�ت �مع �ودخلت ��ش�ال �متعددة �صعو�ات �سياسية�1988م �إصالحات ��� م

� �ارتفع �حيث �الدو�� �النقد �صندوق �ضغط �تحت �واجتماعية �واقتصادية �إ�� �ا��ار�� مليار�دوالر��25الدين

�قيد��نجاز،�و�عد�سنة� تأسست�وزارت�ال��ة��1992وتراجعت�م��انية�ال��ة�والتعليم�وتأخرت�املشار�ع

والس�ان�وطرح�ال��نامج�للمناقشة�العلنية�من�جديد�إال�أن�مناخ�الفو�����جتماعية�و�صالحات�السياسية�

اد�الوز�ر��ول�ا��ديد�تنظيم�وزارة�ال��ة�العمومية�ل�شمل�ثالث�أع�1994و�قتصادية�عقدت�العمل،و���

�فرعية �لتحليل� :إدارات �خاصة �وإدارة ��سرة �ب�نظيم �خاصة �إدارة �الديمغرا��، �التحكم �ب��نامج �خاصة إدارة

  . التغ��ات�الديمغرافية

��ستقرا�:م2005- م1996 - 4 ��س�ب �الس�انية �الز�ادة ��� �م��وظا �تراجعا �الف��ة ��ذه ر�السيا����ش�دت

حيث� للدولة�وتحسن��وضاع��قتصادية�و�جتماعية�وذلك�بتوف���موا�ع�ا��مل�وز�ادة��سبة��علم�الفتيات

�ذا��نخفاض�راجع�لسياسات�ا���ومة�وإ�شاء�ال��نة�الوطنية�لتباعد�الوالدات��%1.69بلغت��سبة�النمو�

�باألمومة �ا��اصة �املس�شفيات�والعيادات �ا���ومة�لفتح �عص�بة��.ودعم �مرحلة �عاشت�البالد ��ذه�الف��ة ��

ن�يجة��حداث��ليمة�ال���ا�عكست�ع����سرة�ال���زادت�رغب��ا����ا��د�من�عدد��طفال�الذين��ش�لون�

  1:ل�و�و�راجع�%1.48م�2000عبئا��س�ب�تد�ي�القدرة�الشرائية�ل�ا�ل�ستمر��نخفاض�و��ل�سنة�

 ال��اب�الوط���ومجاني��اتوف���وسائل�منع�ا��مل�ع����امل�.  

 تحس�ن��وضاع��جتماعية�و�قتصادية�  

 شر�و�عميم�التعليم�ودمج�املرأة����عالم�الشغل��  

 التأخر����سن�الزواج�لدى�املرأة�  

 وتدخل�� �الدولة �قبل �من �املنت��ة �الوطنية �السياسة �من �ال�يتجزأ �جزءا �الس�انية و�اعتبار�السياسة

  2:جتماعية�و��دف�إ���ضمن�التنمية��قتصادية�و� 

 مراقبة�النمو�الديمغرا���عن�طر�ق�وضع�برامج�وطنية�لتنظيم��سرة�وتباعد�الوالدات.  

 بناء�اقتصاد�مندمج��ستجيب�إ���حاجيات�ال�شغيل�وال��بية�وال��ة�والس�ان.  

 حماية��م�والطفل�عن�طر�ق�إ�شاء�منظمات���ية�لرعاية��مومة�والطفولة�وحماية��سرة.  

 ء�أ�مية�للس�ان�نظرا�لتأث��ه�ع���التخطيط�التنموي إعطا.  

 إجراء�املسوح�الدور�ة�ملعرفة�جدوى�املواقف�واملمارسات�املتعلقة�بموا�ع�ا��مل. 

 
                                                           

1
  .56،ص مرجع سبق ذكره، راشدي�خضرة ) 

2
  .66نفس المرجع،ص  ) 
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  : 2018ح����السياسة�الس�انية�ا��الية - 5

ال���لوضع�الرا�ن�ملعطيات�الس�ان�ااستعراض�بع���ع��ا�عدد�من�مسئو���الدولة�ا��زائر�ة����عدة�مناسبات�

�ا��زائر� �س�ان �عدد �بلغ �حيث �أك���تفصيال ���41,2انت �سنة �دخول �مع ��سمة �آخر�2017مليون �حسب ،

إحصائيات�قدم��ا�وزارة�ال��ة�والس�ان�وإصالح�املس�شفيات،�و�تم�التأكيد�ع���أن��ذا�النمو�الديمغرا���

 ن���ة��عليم�سكن�و�غ��هيتطلب�سياسات�إس��اتيجية����مختلف�املجاالت�ملواج�ة��حتياجات�الس�انية�م

و�كشفت،�نائبة�مدير�الس�ان�بوزارة�ال��ة�والس�ان�و�إصالح�املس�شفيات،خالل�لقاء�حول�التنظيم��سري�

باملائة�سنو�ا�مضيفة�أن��2.15بحضور�جمعيات�فاعلة����مجال�حماية��مومة،�أن�عدد�س�ان�ا��زائر�يز�د�بـ

�أساسا �النمو�مرتبط ��� �امل��ل ��رتفاع �ا��ية��ذا �الوالدات ���م ��� �ذا��ا�.باالرتفاع �املتحدثة �دعت كما

�مجال� ��� �خدمة �وتوف���أحسن �النمو�الديمغرا�� ��� �التحكم �إس��اتيجية �إتباع �ضرورة �إ�� �املعنية ا���ات

�العائ��  .1التنظيم

م�املتحدة�أل�داف�التنمية�املستدامة�ال���سطر��ا�منظمة��م�  ضرورة�تنظيم�التخطيط�العائ���وذلك�تجسيدا

   .مليون��سمة�51أين�س�تجاوز�عدد�س�ان�ا��زائر�ف��ا��2030إ���غاية��2016من�� ب�ن�الف��ة�املمتدة

�املتحدة ��مم �ملنظمة �للس�ان �العال�� �اليوم �إحياء �بمناسبة �وز�ر�ال��ة �� وأكد ��ل��11املصادف يوليو�من

� �موضوع �تحت �جاء �والذي �و�استقاللية" سنة ��سرة �استعداد�" وتطو�ر��مم�الس�ان� تنظيم �ضرورة ع��

�2016إطار�أ�داف�التنمية�املستدامة�املسطرة�خالل�الف��ة�املمتدة�من�� السلطات�الوطنية�لتنظيم��سرة���

 .مليون��سمة�51وال���س�تجاوز�خالل�ا�عدد�الس�ان�حدود��2030  إ���غاية

املؤسسات�و�ال�يئات�� �ن���ال��ة�وممث��وأعت���خالل��ذا�اللقاء�الذي�حضرتھ�كفاءات�وطنية�وعلمية�و�م

ممث���و�االت��مم�املتحدة�با��زائر�إن�خيار�التعامل�� العمومية�و��سرة��عالمية�و�املجتمع�املد�ي�إضافة�إ��

� ل�س��و��ا�أحد�أ�م�املحددات�الرئ�سية" أولو�ات�الساعة"لتنظيم��سرة�من�� مع��ذه�القضية�ا��ساسة

منذ�أك���� ا��دد�املليون��سمة� تجاوز���م�املواليد(موغرافية�ا��ديدة�ال����ش�د�ا�البالد�للديناميكية�الدي

  .معدل�وفيات��م�ات�وحدي���الوالدة� ولكن�أيضا�كشرط�أسا����لتخفيض�  فقط) سنوات�3من�

�من�أجل�اقتفاء ��شغيل�ا �ي�ب�� �ال�� �باألداة ��سرة �ال� كما�وصف�ذات�املسئول�تنظيم �و�أثر�العائد ديمغرا��

�للتنمية �الثالث �ال�دف �غايات �أحد �و�� �منھ �� �ستفادة ��غية �ال��ة �مجال ��� توف���ال��ة�"املستدامة

   .يضيف�السيد�الوز�ر�  -"ا��يدة�للمجتمع����جميع��عمار

�رواد�تنظيم��سرة إ���أع���مستو�ات�القرار�� لرفع�م��ذه�القضية� و����ذا��طار�أشاد�وز�ر�ال��ة�بدور

  ".ب�ل�حر�ة� اختيار�عدد�الوالدات�و�تباعد�ا� حقا�ثابتا�لألزواج���"لسيا����ونجاح�م����جعل�ا�ا

عاما�أن�إحيائھ��ذه�السنة�جاء����� 20وأكد�باملناسبة�باحتفال�ا��زائر�باليوم�العال���للس�ان�منذ�أك���من�

�صعبة �ديموغرافية �يتم���بديناميكية �مواص� للغاية� سياق �ضرورة �مدى ��سرةت��ز ��عز�ز�تنظيم خاصة�� لة

ال��امج�� ع����افة� الضوء� مع�ال��ك���ع����ساليب�ا��ديثة�طو�لة�املفعول�مع��سليط �زواج�ا��دد� لدى

و�خصوص��ذه�ال��امج�ال��ية�املتعلقة�ب�نظيم��سرة�شدد�املسؤول�. ال��ية�ال���ل�ا�عالقة���ذا�املوضوع
                                                           

 
1

(http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161225/98215.html: 25  2018\04\08،لوحظ في 2016دیسمبر  
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�عن ��سط�� �ول �ضرورة �ع�� �خاللالقطاع �من �والطفل ��م ���ة �ع�� �با��فاظ �إطار��سمح ��� منح�� ��ا

  .و����سن�مبكرة�و�أو�متقدمة� و�غ���املرغوب�ف��ا� ال�ساء�امل��وجات�إم�انية�تجنب�حاالت�ا��مل�املتقار�ة

أكد�أن�التنظيم�سيوفر�لألزواج�و�سر�الفرصة����اختيار�عدد�ووقت�إنجاب�أطفال�م�� من�حيث�رعاية��سرة

  .من�خالل�توف����غذية�سليمة�و���ة�جيدة�و�عليم�أفضل� املوارد�ألبنا��م� �مك��م�من�تكر�س�املز�د�منو 

�والنمو� �الديمغرا�� �النمو �ب�ن �توازن �خلق ��� ��س�ثمار ��� �التنظيم ��ذا �س�سا�م �التنمية �يخص وفيما

للتنمية��قتصادية���دخار�وخلق�فرص �سا�م����سياق�انخفاض�معدالت�ا��صو�ة�و���يع� �قتصادي

و�جتماعية�املستدامة�من�خالل��س�ثمار����مجاالت�ال��ة�والتغذية�والتعليم�والتدر�ب�لالستفادة�ال�املة�

  .من�العائد�الديمغرا��

�شمل�جميع��  ديناميكية�متعددة�القطاعات� وملواج�ة��ذه�التحديات�قال�الوز�ر�أن�ا��زائر�بحاجة�إ���مقار�ة

�غية�تنفيذ�اس��اتيجيات�تقوم�ع���الكفاءة�من�أجل�� املجتمع�املد�ي� بما����ذلك� �ات�املعنيةالفاعل�ن�و�ا��

  .خاصة�ع���املستوى�املح��� استخدام�أنجع�للموارد�املتاحة�وتطو�ر�برامج��ادفة

 2030سنة�مع�آفاق��51أك���من�� إ���2017مليون��سمة�خالل�سنة��41انتقال�عدد�الس�ان�من�أك���من�مع�و 

�ا��زائر�ع�� �ال��امات �تجديد �و�قلي��� أشار�الوز�ر�إ�� �الدو�� �ال��ة�� املستوى �توف���خدمات �يخص فيما

�وتنظيم �ل��ميع� �نجابية �و�جامعة� �سرة �أبابا �أد�س �وإعالنات �املستدامة �التنمية �إطار�أ�داف الدول�� ��

  .�فر�قي�حول�العائد�الديمغرا���� تحادالعر�ية�حول�الس�ان�والتنمية�وذلك��عد�تنفيذ�خارطة�الطر�ق�لال

حاليا����جميع�مرافق�ال��ة�� تجدر��شارة�أن��شاط�تنظيم��سرة�تم�إدراجھ� أما�ع���الصعيد�التنظي��

كما�يتم�. أماكن�الوالدة�2/3الوطنية�وع���مستوى�ثل���� امل�ونة�للشبكة) املستوصفات�وغرف�العالج(ا��وار�ة�

  .نجابية�و�منتجات�منع�ا��مل����القطاع�العام��ش�ل�مجا�ي� � تقديم�خدمات�ال��ة

��عز�ز�ا��مالت �ضرورة �إ�� �وز�ر�ال��ة �شدد �املذ�ورة ��سباب ��ذه �بقضايا�� ول�ل �والتحس�س �عالمية

�ال�سل ��سرة�وتحديد �مختلف�فئات� تنظيم ��عز�ز�دوافع�م�و�مشارك��م����جميع�� لفائدة �من�أجل الس�ان

  طة�ب�نظيمال��نامج�املرتب

للس�ان�و��عديل�أ�داف�ا�من�أجل�� �سرة�داعيا�ال��نة�الوطنية�للس�ان�إ���إعادة�النظر����السياسة�الوطنية

  1.�قتصادية�و�جتماعية�للبالد� تحقيق�التوازن�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�والتنمية

�ا��زائر ��� �السياسات �خالل �من �يالحظ �: ما �املواقف ��� �التغ��ات��و�التغ���ا��اصل �خالل �من السياسية

�قتصادية�و�جتماعية�والتناقض�السائد�إذ�أن��عض�ا�يدخل����نطاق�ضيق��املباعدة�ب�ن�الوالدات�ضمن�

املسألة�ال��ية�دون�أ�عاد�ديمغرافية�محددة�كميا�إال�أن�الكث���من��ذه�السياسات��انت�تحت�غطاء�دو���

  2.ةتحت�رعاية�ومتا�عة�مؤسسات��مم�املتحد

                                                           
 

1
    1439جـب ر 20: المــوافـق لـ  2018أفریـل  6الجـمعـة وكالة األنباء الجزائریة الموقع الرسمي لوحظ یوم ) 
06-13-11-11-07-2017-technologie/45417-science-http://ar.aps.dz/sante   

 
2

(https://www.unfpa.org/publications  ، 2018\04\06لوحظ یوم  
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  :م2016م�إ���1980سياسة��نفاق����ا��زائر�منذ�: الثالث�املبحث

 �ش�ل �قتصاد لتوجيھ الدولة �عتمد�ا تلعب�السياسة�املالية�من�خالل�سياسة��نفاق�العام�دورا�م�ما�ال��

  .وتوجيھ�مختف�السياسات��جتماعية�عام

 �ستعمار من ا��زائر استقالل �عد.  2000- 1970 الف��ة خالل ا��زائري  �قتصاد عن ملحة: املطلب��ول 

 تحر�ره ع�� العمل الشاغل الشغل الوط���و�ان الصعيد ع�� كب��ة أ�مية ذو �قتصادي الشأن �ان الفر����،

�وإم�انيا��ا� �ش�ل التبعية من �موارد�ا �ذلك ��� �مستعملة �ومختلفة �عديدة �تنمو�ة �سياسات �عرفت ك��،وقد

�ا��ام� ��ك���من�الناتج�الداخ�� �ا��زء �يمثل �الذي �املحروقات �قطاع �ع�� ��و�� �بالدرجة ��عتمد �ال�� املعت��ة

� �و�انت �العامة �امل��انية ��� �املوصفة �العامة ��يرادات �من ��امة �جد �ا��باو�سبة �بدور�ا�و�انت �الب��ولية ية

مما�ترتب�عليھ�آثار�سلبية�ع����OPECمر�ونة�بتقلبات�سعر�الب��ول�وتوج��ات�منظمة�الدول�املصدرة�للب��ول�

  .السياسة��نفاقية�للدولة

حيث��ان��1980تب�ت�ا��زائر�الن����ش��ا�ي�لتقوم��سياسات�تنمو�ة�طموحة�من�خالل�مخططات�إ���غاية�

املخطط�الثال�ي��واعتمدتبالصناعات�الثقيلة����إطار��قتصاد�املوجھ�كس�يل�ل��روج�من�التخلف����تمام

لتحقق�بذلك��1977\1974واملخطط�الر�ا���الثا�ي��1973\1970واملخطط�الر�ا����ول��1969\�1967ول�

  1 .اتنقلة�نوعية����معدالت�النمو��قتصادي�وال�شغيل�دون�التحرر�من�التبعية�للمحروق

� �بأزمات �تم��ت �ال�� �الثمان�نات �سنة�اقتصاديةو�مطلع �الديون �بانفجار�أزمة �بدأ �أزمة��1982خانقة وتل��ا

��انخفاض �سنة �من��ا�عكست 1986سعر�الب��ول �ال�سعينات �بداية ��� �و�جتما�� ��قتصادي �املستوى ع��

� �حالة �ظ�ور ���نكماشخالل �املؤشرات �لتنخفض ��قتصادي �النمو�(  دية�قتصاوالر�ود معدل

و�التا���أثرت�ع���معدالت�الت��م�ال���وصلت�إ���أع���املستو�ات�)  �س�ثمارالعائ�����س��الك,�قتصادي

  .%40كما�تأثر�سوق�الشغل�لينخفض�ب�سبة

من��بتداءانحو�املؤسسات�املالية�الدولية��اتج�تمما�دفع�با���ومة�لتب���إصالحات�ل��روج�من��زمة�حيث�

�قتصادي�وقد�مست�العديد�من�املجاالت�ا��ساسة��و�دور�ا�م�دت���نفتاحمن�أجل�التوجھ�نحو� 1989

�لفية�الثالثة�ال���رافق�ا�صعود�م��وظ����أسعار�الب��ول�و�ذلك�عرفت�ا��ز�نة��مرحلةلدخول�ا��زائر����

  برامج�تنمو�ة���ذما���مكن�من�تنفي�انتعاشالعمومية�

ع���عاتق��ملقاةأعباء�"ال���تحظى�بأ�مية�كب��ة����امل��انية�العامة�وعرف�ا�القانون�:�ندسة�النفقات�العامة�

امل��انية�واجب�تنفيذ�ا�وال�يتم�عقد�أي�نفقة�عامة�إال�بصدور�نص�صر�ح�من�خالل�قانون�املالية�و���تتقيد�

  ،القروض�وال�س�يقات�) �س�ثمار(��وقد�قسم�ا�إ���نفقات�ال�سي���،نفقات�التج�" بمبدأ�التخصيص�

   

                                                           
 63ص،2014\2013طاوش�قندو���،تأث���النفقات�العمومية�ع���النمو��قتصادي،أطروحة�دكتوراه�علوم�ال�سي��،جامعة�تلمسان، )1
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  السياسة��نفاقية: املطلب�الثا�ي

  1)التخطيط��قتصادي(السياسة��نفاقية�خالل�مرحلة��قتصاد�املوجھ�: أوال

خصص�ا��زء��ك����1985سنة��%46,4إ����1967سنة�PIBمن�   %27،23 عرفت�ارتفاع�����نفاق�العام�من

���املتوسط�مقارنة��PIBمن��%41العمومي�الذي�بلغ�معدلھ���س�ثمار م��ا�للمخطط�ا��زائري�للتص�يع����إطار�

   .���الدول��خرى 26%

امل��ايد�للدولة�بقطاع����تمام��مة�جسدت��اس�ثماراتوترجمت��ذه��عتمادات�ع���أرض�الواقع��عقد�

   .املحروقات

�بنحو�والت �نحو�التص�يع ��%64و�%56وجھ ��س�ثمارات �مجموع �من �ا��ارجية��باالعتمادم��ا �املساعدات ع��

إقامة��سيج�صنا���-إل�شاء�وحدات��نتاج�و�خرى�ملتا�عة�املشار�ع�الك��ى�وقد�سعت�السلطة�من�وراء�ذلك�

ضمان�أق����معدل�نمو�اقتصادي�عن�طر�ق�تراكم��- توف���مناصب�الشغل�والقضاء�ع���البطالة��-مت�امل��

  .العمومية��س�ثمارات

   :نحو�اقتصاد�السوق ��نتقالقية�خالل�مرحلة�السياسة��نفا: ثانيا

� �ب�ب�� �وقد���نفتاحتم��ت �ال�يك�� �والتعديل �للتث�يت �الدولية �املالية �املؤسسات �مع �والتعاون �قتصادي

��ارتفعت �كب��ة �ب�سبة �العامة �النفقات ��%65,1وت��ة �سن�� �%27و�1991 1990ب�ن �الس�ب��1995ح�� و�ان

باإلضافة�إ����1990دوالر�سنة��23,73إ����1986دوالر�لل��ميل�سنة�10أسعار�الب��ول�حيث�ارتفعت�من��ارتفاع

�نفقات� �من �تمول �ال�� �العمومية ���ز�ال�يئات �وتواصل ��جتماعية �الشب�ات �بإ�شاء �اتخذت التداب���ال��

�سي���وعدم�إعتماد�طرق�حديثة�ضعف�وسوء�ال, امل��انية�العامة��س�ب��ستعمال�غ���الرشيد�للموارد�املالية

  2.وان�شار�الفساد����القطاع�العام, ����ذا�املجال

�إعانات� �تتلقى �ال�� ��جتما�� �الضمان �وصناديق �عموما �املحلية �و�دارة ���ز�البلديات �تواصل �ذلك ومثال

�الدولة �م��انية �طرف �من �العمومية, سنو�ة �للمؤسسات �للتط����املا�� ���مة �مبالغ �تخصيص �تم مولت��كما

�ب �قدرت �ال�� �للنفقات �الز�ادة ��سبة �تؤكده �ما �و�ذا �للدولة �العامة �النفقات �من سنة��%�27,6ل�ا

��%22,9و1995 �جميع�1996سنة �مست �ال�� �آثار��صالح �إ�� ��قتصاديون �يرجعھ �انخفاضا �الز�ادة عرفت

  .القطاعات��قتصادية�مع�برنامج�التعديل�ال�يك��

   

                                                           
  65طاوش قندوسي،نفس المرجع،ص) 1
دكتوراه�نقود�وتمو�ل،جامعة�طارق�قدوري،�مسا�مة�ترشيد��نفاق�ا���ومي����تحقيق�التنمية��قتصادية����ا��زائر،أطروحة�) 2

  198ص،2016\�2015سكرة،
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بمباشرة��صالحات��قتصادية�وضعت��:عاش��قتصادي�مطلع��لفية�الثالثةمرحلة���: املطلب�الثالث 

�وفق� �والنمو��قتصادي �التنمية �وت��ة �برفع �الوط�� �القتصاد �إ�عاش �إ�� ���دف �تنمو�ة ا��زائر�مخططات

��ا�سياسة�إنفاقية�توسعية�ذات�طا�ع�كي��ي�إليجاد�حلول�للمشا�ل��قتصادية�و�جتماعية�ا��ادة�ال���عرف

منذ�ا��يار�أسعار�النفط�واختالل�التوازنات��قتصادية�العامة�للبالد�من�ذلك�مشروع���عاش��قتصادي�

� �النمو��2004\2000الف��ة �دعم �النمو��2009\2005و�رنامج �لتوطيد �ا��ما��� �ال��نامج �2014\2010وتال�ما

�املحروقات، �كقطاع ��ولو�ة �ذات �القطاعات �ع�� �تنوعت الزراعة،السياحة،ا��دمات،البناء،�شغال� وقد

���مة �موارد �لذلك �كرست �ا��رف �املوارد� العمومية،الصناعة �ضبط �صندوق �الف��ة ��ذه �بداية ��� ،وإ�شاء

     1 كم��أ�للفوائض�النفطية�عرف�معدالت�نمو�مرتفعة
  د.حالة�صندوق�ضبط�املوارد..) - (..الش�ل�البيا�ي�رقم

  

إ���ارتفاع�أسعار�الب��ول�ل�ستخدم�����غطية�جزء�من���ز�ا��ز�نة�دون�و�رجع�تحسن�مداخيل�الصندوق�

ا��وف�من�تقلبات�أسعار�النفط����املدى�املتوسط�مع�املحافظة�ع���مستوى�منخفض�من�الت��م�و�سديد�

بالتفاوض�مع�نادي��2006من��ابتداءاملديونية�ا��ارجية�ال���تراجعت�ب�سب�كب��ة�ال���تم��سديد�ا�مسبقا�

   .ونادي�لندن�وجل�الدول�ال���ل�ا�ديون�ع���ا��زائر�والتفرغ�لل��امج�التنمو�ة�بار�س
 (PIB)الديون�ا��ارجية�ك�سبة�من�الناتج�الداخ���ا��ام�..) - (..الش�ل�البيا�ي�رقم

  

                                                           
1
  199طارق قدوري، نفس المرجع،ص)  
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  1:برنامج���عاش��قتصادي- 1

� �التوسعية ��نفاقية �للسياسة �وترجمة �لإلقتصاد �دفع �إلعطاء �م�م �ت�شيط��عت���برنامج ���دف �كي��ي بطا�ع

�أو�خدمة� �الصرف �أو�إحتياطي �العامة �باملالية �املتعلقة ��قتصادية �املؤشرات �تحسن ��عد �جاء �الك�� الطلب

�وال�شغيل� �القاعدية �لل�يا�ل �معظم�ا �خصص �لھ �املرصودة �امل��انية �و�انت �الت��م �ومستوى املديونية

    2:والتنمية�املحلية�وزعت�حسب���شطة�كما�ي��

  )2004- 2001(عرض�مقومات�برنامج���عاش��قتصادي�..) - (..ا��دول�رقم

  

��صالحات  - أ �حسن�: دعم �لضمان ��سياسات �ال��نامج �إرفاق �العمومية �السلطات �ع�� �لزاما ��ان حيث

�بذلك� س��ه�من�أجل�بلوغ�نتائج�مرضية�بأقل�ت�لفة�وفق�ملقاي�س�النجاعة�والفعالية�لتلعب�الدولة

 .واملدعم�واملنظر�ل�شاط��قتصاديدور�املؤطر�

 :��) 2004-2001(وتمثلت�بحسب�برنامج�دعم���عاش��قتصادي�: دعم�القطاعات��نتاجية  - ب

لتوسيع��نتاج�الزرا���بما�ف��ا�الصادرات�والعمل�ع���استقرار�س�ان�����PNDAإطار�مخطط�: الفالحة

  .الر�ف

�املائية �واملوارد �: الصيد �أجل �ال��ستغاللمن �الساح�� �الشر�ط �م��ا �للطاقات �واملوارد�1200رشيد كم

ب�ل�عمليات�البناء�والتصليح�والصيانة�البحر�ة�والت��يد�والنقل��ا�تماملائية�وال��وة�السمكية�فال��نامج�

  .والتكييف،�من�خالل�إجراءات�مؤسساتية�و�ي�لة�تضمن�التكفل���ا�مدعومة�بواسطة�آليات�مختلفة

�املحلية  - ت �: التنمية �التكفل ��� �الدولة ��شاط �يحدد �املق��ح �عدة��باال�شغاالتال��نامج �ع�� املحلية

و���املساعدة�ع��� .مستو�ات�للتحس�ن�النو���السيما�املستدام�للشروط�و�طار�املع�����للمواطن�ن

توحة�ع���عدة�اقتصادية�مف�انطالقةإعادة�تأ�يل�املناطق�بأكمل�ا�مع�وضع�الوسائل�الالزمة�لتوف���

  .ج��ات�م��ا�التقدم�وتمك�ن�املجتمعات�من�الع�ش����ح���ا�ا��اص�دون���م�ش�وفقر

                                                           
  189ص, مرجع سبق ذكرهبن�عزة�محمد،) 1

2
   ،جامعة�الوادي،)2014-2001(زقر�ر�عادل،�دراسة�عن�دور�برامج���عاش��قتصادي�خالل�الف��ة�)  

https://www.researchgate.net/publication/311512140   
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��طار�املع����  - ث �وتحس�ن �العامة �و�عز�ز�ا��دمات �ال�شر�ة ��عز�ز�ا��دمات�  :املوارد �ع�� �ال��نامج �عمل

تج����وال��يئة�العمرانية�باملشار�ع�و�شغال�الك��ى�لل���تمامالعامة�وتحس�ن��طار�املع�����من�خالل�

� �إعادة �لإلقليم، �ال�ي�لية �التج���ات �من �العليا��الفضاء إحياءو�و�يت�ون �ال�ضاب �ا��بال، ��� الر�في

  .والواحات�والسكن�والعمران

و�ال�سبة�ل��امج�التنمية�ال�شر�ة�فقد�خصص�ل�ا�برنامج�لتقييم��م�انيات�والقدرات�املوجودة�ل�يا�ل�و�

  .بية�� ال��ة�و الم�شآت�

  :ال��نامج�التكمي���لدعم�النمو��قتصادي- 2

�ال��نامج� ���إطار�مواصلة�وت��ة�ال��امج�واملشار�ع�ال���تم�إقرار�ا����ال��نامج�السابق�و�عت����(PCSC)جاء��ذا

�إ���قيمتھ��صلية�وال��امج�امل��قة�بھ�أحد�ا�خاص� برنامج�غ���مسبوق�من�حيث�القيمة�املالية�فباإلضافة

��� �دعم �مخطط �من �املتبقية �املوارد �ع�� �ز�ادة �العليا �ال�ضاب �وآخر�بمناطق �والصناديق�با��نوب عاش

�لقيمتھ �ال��ا�ي �املجموع �بلغ �ا��ز�نة �بحسابات �ا��اصة �والتحو�الت �دج�80705(�ضافية �تو�ان�)مليار

   1:أ�دافھ

 .قصد�تحس�ن��طار�املع�����وكتتمة�ل�شاط�القطاع�ا��اص: تحديث�وتوسيع�ا��دمات�العامة - 1

 .و�التعلي��سواء��انت�ا��انب�الص��،��م���أ: تحس�ن�مستوى�مع�شة��فراد - 2

 .تطو�ر�املوارد�ال�شر�ة�والب���التحتية�ملا�ل�ما�دور����تطو�ر�ال�شاط��قتصادي - 3

  .ال�دف�ال��ا�ي�لل��نامج�باعتبارهرفع�معدالت�النمو��قتصادي� - 4

ف�و�ي��ز�رغبة�الدولة����خلق�ديناميكية�متواصلة����فعاليات�ال�شاط�: محاور�ال��نامج�التكمي���لدعم�النمو

  2.�قتصادي�وذلك����ش�ل�محاور�مو��ة��التا��

وزعت�قطاعات�السكن�ثم�ال��بية�ثم��%45يمثل��ذا�املحور�ال�سبة��ك���: تحس�ن�ظروف�مع�شة�الس�ان- 1

من��%40,5التعليم�العا���حسب���مية،�والفرع�الثا�ي�تطو�ر�ال�يا�ل�القاعدية�ليحتل�املرتبة�الثانية�ب�سبة�

�الك �ال��نامج �إ���قيمة �بدور�ا �ووزعت �التحتية �الب�� �لقطاع �الدولة �تول��ا �ال�� ���مية ��عكس ��سبة �و�� ��

  .قطاعات�النقل،��شغال�العمومية،املاء،��يئة��قليم�ع����ذا�ال��ت�ب

��قتصادية- 2 �التنمية �: دعم �الر�فية �والتنمية �الفالحة �و��، �رئ�سية �قطاعات �ستة ) مليار�دج300(و�تضمن

� �قصد �الصناعة �للمؤسسات �التنافسية �)مليار�دج13,5(تحس�ن �ترقية �مناخ���س�ثمار ، �و��يئة لتوف���السبل

�الصيد,) مليار�دج4,5(�س�ثمار �دعم ���دف �البحري �واملتوسطة�)مليار�دج12(الصيد �الصغ��ة �املؤسسات ،

  ).يار�دجمل�4(والصناعة�التقليدية�نظرا�لدور�ا����ا��لق�املباشر�للقيمة�املضافة�ومناصب�الشغل�ب

                                                           
1
  200،صمرجع سبق ذكرهبن�عزة�محمد،) 
  101،ص2014\2013بيداري�محمود،العوامل�املفسرة�لنمو��نفاق�ا���ومي�����قتصاد�ا��زائري،اقتصاد�دو��،رسالة�ماجست��،جامعة�و�ران،)  2
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�وتحدي��ا- 3 �العمومية �ل�ا�:تطو�ر�ا��دمة �وخصص �و�جتماعية ��قتصادية �التطلعات �مستوى ��� ��عل�ا

لفك�العزلة�عن�املناطق�النائية��و�تصالموزعة�ع���قطاعات�ال��يد�وتكنولوجيات��عالم�) مليار�دج�203,9(

فراد�واملؤسسات�بإ�شاء�املز�د�من�املجالس�املحطات��رضية،�العدالة�ملا�لھ�من�حساسية�ملصا���� �ورقمنھ

�التجارة� �املدنية �وا��ماية �الوط�� ��من �لتطو�ر�مصا�� �الداخلية �العقابية، �واملؤسسات �واملحاكم القضائية

�التفت�ش� �ومقرات �النوعية �مراقبة �بإنجاز�وتج����مخابر� ��سواق �وتنظيم �التجار�ة �الفضاءات �تحس�ن قصد

  .�دارة�املالية����قطاع�ا��مارك�والضرائب�وعصرنھالية�لتحديث�النو���ع���ا��دود،�امل

�ا��ديثة- 4 �لھ�: تطو�ر�التكنولوجيات �رصدت �وتطو�ر�شب�ات��ن��نت �النقال �وال�اتف �ال�اتف كتطو�ر�شبكة

  .)مليار�دج50(

  1 :�عض�نتائج�برنامج

 2009سنة�%10,3إ����2004سنة�%17,7سا�م����تخفيض��سبة�البطالة�من.  

 2008مليار�دوالر�سنة�39,12و��2006مليار�دوالر�سنة�31,74امل��ان�التجاري�بلغ�تطور�.  

 2008مليار�دوالر�سنة��1,56املديونية�ا��ارجية�حيث�وصلت�قيمة�الدين�ا��ار����انخفاض.  

 و�ذا�راجع�إ���تزايد�النفقات�العمومية�والسياسة�التوسعية%4,8إ����2008وصل�معدل�الت��م�  

 � �نمو�موجب �الصنا���معدل �للقطاع �نمو�سالبة �ومعدالت �ضعيفة �لك��ا �ا��اص �الصنا�� للقطاع

  .2007-2005العمومي�خالل�

 مليار�دوالر�لضعف�تنظيم�العقار�وغياب�إس��اتيجية�وا��ة�وغياب�130تأخر����إنجاز�املشار�ع�بمبلغ�

  .دراسات�التقنية�وغياب�املراقبة�لل��امج��س�ثمار�ةالتأ�يل�مل�اتب�ال

 قطا� �سنةش�د ��سبة �أحسن ���ل �حيث �م��وظا �تحسنا �املحروقات �خارج �عدما� %9,3ب2009ع

  .2005سنة�%�4,7انت�

  : 2014- 2010برنامج�التنمية�ا��ما����- 3

��لسطر  �و�جتماعية��ه ��قتصادية �التنمية ���دف �سنوات ���مس �ا��م�ور�ة �ورئ�س �الوزراء �مجلس من

�استكمالالعمومية�ضمن�ديناميكية�إعادة��عمار�الوط���وال����عمل�ع�����س�ثمار�ةأشغالھ�بال��امج��اس��ل

  2:،�وقد�تضمن�شق�ن��ما)مليار�دوالر�286(مليار�دج�أي�ما��عادل��21214منجزات�ال��امج�السابقة�بمبلغ�

�واملياه��استكمال �والطرق �ا��ديدية �السكة �قطاعات �ا��صوص �ع�� �إنجاز�ا �ا��اري �الك��ى املشار�ع

أي�ما�) مليار�دج11534 (إطالق�مشار�ع�جديدة�بمبلغو �)مليار�دوالر�130(أي�ما��عادل�) مليار�دج9700(بمبلغ

  .)مليار�دوالر�156(�عادل�

   

                                                           
  21ص،2016\2015خم��ة��ش��،العالقة�ب�ن��نفاق�ا���ومي�والناتج�املح����جما��،مذكرة�ماس���اقتصاد�قيا���،جامعة�ورقلة،� ) 1
لطيب�ذ�ب،دور�سياسة��نفاق�العام�ع����س�ثمارات�العمومية����ا��زائر،أطروحة�دكتوراه�اقتصاد�عمومي،جامعة�محمد�ا�) 2

  50ص،2015\2014الوادي،
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  1:وع���اعتبار�امل��انية�ال��مة�فاأل�داف�اتخذت�طا�ع�إس��اتي���تمثلت���

قدر�من�الرفا�ية�ل�ذا�رصدت�لھ��سبة�تحس�ن�الظروف�املع�شية�للمواطن�ن����إطار�التنمية�ال�شر�ة�لتوف��� -

من�الس�ثمارات�العمومية�أو���أ�مية�م��ايدة�للتنمية�ال�شر�ة�وتأ�يل�ال�سيج�ا��ضري�وقطاع��%45فاقت�

  .السكن�ودعم�الفضاء��جتما���وقطاع�الشباب�والر�اضة�والشؤون�الدي�ية

�العمومية - �ا��دمة �وتحس�ن ��ساسية �القاعدية �لالقتصاد�بمو �:تطو�ر�امل�شآت �التحتية �تطو�ر�الب�� اصلة

من�نفقات�ال��امج��س�ثمار�ة��ووجھ�جزء�م��ا�لقطاع��شغال�العمومية�لتوسيع�الطرقات�و�عز�ز��%40بنحو

قدرات�املوا�ئ�واملطارات�وجزئ�لقطاع�النقل�لتحديث�ومد�شبكة�السكك�ا��ديدية�وتحس�ن�النقل�ا��ضري�

� �ال��امواي �مشار�ع �خالل �ل��ماعات�) ةمدين�14(من �العمومية �ا��دمة �لتحس�ن �ومبلغ ��قليم �ل��يئة ومبلغ

  . املحلية�وقطاع�العدالة�والضرائب�والتجارة�والعمل

��قتصادية - �التنمية �واملتوسطة�ب: دعم �الصغ��ة �املؤسسات ��شاط �وترقية �والر�فية �الفالحية �التنمية دعم

و�النجاز�محطات�توليد�الك�ر�اء�وتطو�ر�الصناعات��البنكية�امل�سرة�باستحداث�مناطق�صناعية�ومنح�القروض

  .البي��وكيمياو�ة�وتحديث�املؤسسات�العمومية

�شغل - �مناصب �الشغل��:خلق �مناصب �إ�شاء �آليات �وتمو�ل �املصغرة �املؤسسات �غ�شاء ����يع �خالل من

  .ملرافقة��دماج�امل�����ر����ا��امعات�ومراكز�الت�و�ن

باإل�تمام�بإقتصاد�املعرفة�من�خالل�ا�شاء�مخابر�البحث�وإستغالل�نتائج�م��:دعم��شاط�البحث�والتطو�ر -

  2:أ�داف�ال��نامج�ا��ما���  .ولتجنيد�القدرات�الوطنية����إطار�م�سق

  .مالي�ن�منصب�شغل�3القضاء�ع���البطالة�من�خالل�خلق� - 1

  .�ا��قتصاديةدعم�التنمية�ال�شر�ة�وذلك�ب��و�د�البالد�بموارد��شر�ة�مؤ�لة�وضرور�ة�لتنمي� - 2

  .تحس�ن�ظروف�الع�ش����املناطق�الر�فية - 3

�منظومة� - 4 �تجنيد �خالل �من ���عاد �متعدد �مس�� �ضمن �أدرج �و�و��دف �املعرفة �اقتصاد ترقية

  .التعليم�الوطنية�و�عبئة�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�ودعم�تطو�ر�البحث�العل��

  .ومحيطھ��س�ثمار  إطارتحس�ن� - 5

  .والقانو�ي�والقضا�ي�للمؤسسات�تطو�ر�املحيط��داري  - 6

  .تحس�ن�املحيط�املا���للمؤسسات - 7

   .وتحس�ن��من�الغذا�ي�ألفال��مواصلة�التجديد� - 8

  .تثم�ن�القدرات�السياحية�والصناعات�التقليدية�تثم�ن�املوارد�الطاقو�ة�واملنجمية - 9

   

                                                           
اء�،دراسة�م�شورة����مجلة�نم2016- 1980بوال�ور�نورالدين،صوفان�العيد،أثر�تقلبات�أسعار�الب��ول�ع����نفاق�ا���ومي����ا��زائر�خالل�الف��ة )1

  . 2017لالقتصاد�والتجارة،العدد�الثا�ي�،د�سم��
   ،�2010ماي 24 �ثن�ن يوم�،الوزراء مجلس اجتماع بيان�) 2
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�النمو�- 4 �لتوطيد �ا��ما��� ��1: 2019-2015ال��نامج � �املواطن �مع�شة �وتحس�ن �املا�� �الغالف ل��نامج�لقيمة

مليار�دوالر�لتمو�ل�املشار�ع��280مليار�دينار�أي�ما��عادل��22100،�تخصيص�2019 – 2014التنموي�ل��ما����

�ل��ما��� �املختلفة �. التنمو�ة �ليو �للمواطن �الشرائية �القدرة �ع�� �ذلك �بتط�����ةطالبمنعكس القطاعات

�وزارة�املالية�ت �مع�إعداد �موازاة �ع���الواردات�وال�شغيلبرامج�م، �أثر�القروض �يتضمن�تقييم جعل��و . قر�را

 2.مجلس�املحاسبة��يئة�لصيقة�م�لفة�بمراقبة�صرف��ذه��موال�لقطع�الفساد

   .�ساسيةإطار�امل��انية�والعناصر��  ا���ومة�إ���رسم�ورقة�طر�ق�وا��ة�املعالم�حددت�ضم��ا�وعمدت

� �سنة ���اية �لإلنجاز�واملقدر�عند �السابق �ال��نامج ��2014و�تقدم�ا �ا���ومة��15100بمبلغ ��ع��م مليار�دينار،

� ��سبة �حدود ��� ��70صرفھ �ب�ن �املمتدة �الف��ة �مدى �ع�� �يوجھ�. 2019-2015باملائة �ما�� �غالف وتخصيص

   .نارمليار�دي�2500لتكفل��عمليات�إعادة�تقييم�برنامج��نجاز�ا��اري�بمبلغ�ل

� �بمبلغ �للدولة ��ست�نا�ي �للتدخل �برنامج �تمو�ل �يخص �ما�� �غالف ��عادل��2500إدراج �ما �أي مليار�دينار،

  .  ي�ون�بمثابة�حساب�خاص�ملواج�ة�أي�طارئ�أو�ظرف�است�نا�ي  ،مليار�دينار����السنة�الواحدة�500تخصيص�

 .2016- 2015ب�ن�سن����مليار�دينار�يتع�ن����يلھ�2000تقرر�تخصيص�برنامج�جديد�بمبلغ�

� �الب��ول �سعر�برميل �معدل �أن �فرضية �  100مع �صرف �ومعدل ��1دوالر�أمر��ي تقرر�. دينارا 79دوالر�بمقابل

و��اد�الغالف�املا���املخصص�ل��ما����ي�ون�مماثال�� 2019 – �2015سط���برنامج�خما����للف��ة�املمتدة�ب�ن�

 3.مليار�دوالر�286ي�خصص�ألجلھ�للغالف�املا���الذي�أطر�ا��ما����السابق��والذ

�غطية�النفقات�ع���املدى�و أكد�الوز�ر��ول�أن�ال�مجال�ملصط���التقشف����حساباتھ�للمرحلة�القادمة،��"

 ".مع�التقيد�باألغلفة�املالية�ال���يتع�ن�تبليغ�ا�إ����ل�قطاع�من�القطاعات�الوزار�ة. املتوسط

مجسدة�ضمن�مشار�ع�ملموسة،�طالب�الوز�ر��ول�القطاعات��هولتفادي�أخطاء�ا��ما����املا����وجعل�آثار 

�توف��� �مع ��ي�ل��ا، �وإعادة �إنجاز�ا �ا��اري �بتط����برامج�ا �التحتية �والب�� �القاعدية �باملشار�ع �مباشرة املعنية

أحسن�الشروط�الكفيلة�بتحقيق���داف�املرجوة�من�ال��نامج�التنموي،�أ�م�ا�بحسب�الوثيقة�ال���ش�لت�

�ط �املؤسسات�ورقة �نوعية �وتحس�ن �الراشد �و�قتصادي �املؤسسا�ي ��عز�ز�ا��كم �املالية، �وزارة �عمل ر�ق

�القطاع� �وم�افحة ��قتصادية �القطاعات �وتحديد ��عالمية �تطو�ر�املنظومة �مع �العمومية �ا��دمة وعصرنھ

اد�نمط�عالقات�ومن���داف�تحس�ن�محيط�املؤسسة�من�خالل�اعتم .املوازي�الذي�ينخر��قتصاد�الوط��

�ع���النحو� �ال�شر�ة �للموارد �لضمان�الكفاءة �س�يل �أحسن �اعتبار�أ��ا �ع�� �منظومة�الت�و�ن جديدة�وتجديد

الذي�يمك��ا�من�مسايرة�التغ��ات،�مع�مراعاة�التقلبات�املحتملة�للسوق�العاملية�للمحروقات�ووضع��جراءات�

 .ر�أ��ا�ر�ان�ا���ومة�للمرحلة�القادمةباملائة،�ع���اعتبا�7الكفيلة�بتحقيق��سبة�نمو�عند�

أكدت�وثيقة�العمل�ع���ضرورة�أن�يفرز�ال��نامج�آثارا�مباشرة�ع���القدرة�الشرائية�للمواطن�وظروف�

و����ا��انب�الرقا�ي�ارتأت�ا���ومة��ذه�املرة�أن�ت�ون�مج�ر�مجلس�املحاسبة�الذي�سي�ون�ملزما��.مع�شتھ

مليار��280بتأدية�دوره����فرض�الرقابة�ع����نفاق�العمومي،�ك�يئة�لصيقة�ومالزمة�لصرف��ل�دوالر�من�الـ

  4.دوالر
                                                           

  .41م، ص 2014دیسمبر سنة  31ه ، 1436ربیع األول عام  78،9العدد/الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة) 1
  2018\04\09 ، یومhttps://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/212253.htmlموقع شروق ونالین )2 

  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150830/50815.html   |2018أبریل  04 و�الة��نباء�ا��زائر�ة+ �ذاعة�ا��زائر�ة: املصدر )3 
4
  2010ماي  24لیوم اإلثنین :وثیقة عمل الحكومة) 
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�ا��با�ي �الوعاء �تقلص �ا���ومة �عند�ا �وقفت �ال�� �املالحظات �أ�م ��مر��ومن �الضرائب �تحصيل والتأخر���

�ا��با�ي �لإلصالح �خاصة �ورشة �وإطالق �ا��باية �إيرادات �تحس�ن �ع�� �مباشرا �يؤثر�تأث��ا �طالبت�. الذي كما

   1.ا���ومة�وزارة�املالية�بتقييم�دقيق�ومفصل�ألثر�القروض����مجال��قتصاد�ع���الواردات�وال�شغيل

معت��ا�� إ���ا�ع�اسات�انخفاض�أسعار�النفط�ع���املالية�العمومية،�  تطرق����أشغال�لقاء�ا���ومة�مع�الوالة

   ".�وامش�مناوراتنا�امل��انية�واملالية�من�شأ��ا�أن��سمح�بمواج�ة�الوضع�وال�يتم�تقديم�ا�لت��ير��مر�الواقع

املديونية�واستمرار�انخفاض�أسعار�الب��ول�تتمثل�نتائج�ا����انكماش�موارد�صندوق�ضبط��يرادات�وتنامي�

وضعية�التوتر�بال�سبة�للمالية�العمومية�أك���مما�ست�ون�عليھ�وضعية�م��ان�"العمومية�الداخلية�مو��ا�أن�

  "العمومية�وتطو�ر�سوق�رؤوس��موالترشيد�النفقات�  وذلك��ستد���القيام�بأعمال����مجال. املدفوعات

تم�الشروع����أعمال�ل��شيد�النفقات�من�. ا��زائر��عول�ع���النمو�و��عاش��قتصادي" و�دال�من�التقشف�

  ".اجل�تحكم�أفضل����نفقات�الدولة�وس�تم�توسيع�ا�إ���ا��ماعات�املحلية

��و� �"فال�دف �ا��الية �عبور�ا��زائر�للعاصفة��قتصادية �باملك�سبات�تأم�ن �املساس �دون �النمو�من لتحقيق

  ".�جتماعية�وأيضا�من�دون�ال��وء�املفرط�لالحتياطيات�املالية�للبالد

  .كما�أعطية��عليمات�صارمة�لوالة�ا��م�ور�ة�لتجسيد�املناطق�الصناعية�ا��مس�ن�امل��مجة����امليدان

ت�الك��ى�تنو�ع��س�ثمار�الوط������القطاع�ن�و�و�من�ب�ن�ا��يارا تنو�ع��قتصاد�مر�ون�بجاذبية��قاليم� 

��قاليم�من�خالل�تنو�ع� .العمومي�وا��اص �ال�دف��عول�ا���ومة�ع���تحس�ن�جاذبية ومن�أجل�بلوغ��ذا

وأضاف�أنھ�إذا��انت��سبة�تقدم�املشار�ع�و�اس��الك�القروض�كب��ة�ال� .�قتصاد�الوط���املرتبط�باملحروقات

  .ت�الوحيدة�لنجاعة�ال�سي���املح��يمكن�أن��ش�ل�املؤشرا

�ا��اذبية� �و�تطور �واملؤسسات ��س�ثمارات �و�توط�ن �وال�شغيل �ال�شاط �خلق ��شأن �الوالة �تقييم و�س�تم

�عل��ا �املسئول�ن �لألقاليم �املعقدة�. �قتصادية �بالطبيعة �يتعلق �فيما �لالس�ثمار�خاصة �كمس�ل �دور�م ولعب

  .�ام�و�التمادي�و�الب��وقراطيةلإلجراءات�و�ا��لط����الصالحيات�و�امل

وفيما�يتعلق�باملجاالت�ال���تحظى�باألولو�ة�بخصوص�التنمية�ذكر�الوز�ر��ول�بالفالحة�و�صناعا��ا�التحو�لية�

  .و�السياحة�و�البي��وكيمياء�و�التكنولوجيات�ا��ديدة�لإلعالم�و��تصال�و�الطاقات�املتجددة

���ومة�واملشار�ع��جتماعية�ال�يمكن�التخ���ع��ا�و����ذا�الصدد�كما��عد�قطاع�السكن�من�ضمن�أولو�ات�ا

أعطى�الوز�ر��ول�عبد�املالك�سالل��عليمات�صارمة�للوالة�ملتا�عة�امللف�بما����ذلك�التنازل�عن�السكنات�

     30/08/2015اجتماع�ا���ومة�مع�الوالة�����2.�جتماعية

وح���الوقت�ا��اضر�وال����2001واعتمدت�ا��زائر�سياسة�النفقات�العامة�كأداة�للسياسة�املالية�منذ�سنة�

� �من �للنمو�وتدعيمھ�اس��دفت �املوضوعية �توف���الشروط �و�التا�� ��قتصادي �ال�شاط �حركية �تدعيم خالل�ا

ومن�ثم�توطيده�نظرا�للر�ود�و�زمات��قتصادية�واملالية�إضافة�للظروف�الداخلية�وا��ارجية�ال���مرت���ا�

   .ا��زائر

   

                                                           
 

1
   2018\04\09 ، یومhttps://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/212253.htmlموقع شروق ونالین  )

     http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150830/50815.html ، 2018أبریل  04 و�الة��نباء�ا��زائر�ة+ �ذاعة�ا��زائر�ة: املصدر) 2 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150829/50745.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/tags/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A9
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  قياسيةالدراسة�ال

  باستخدام

  (ARDL)نماذج
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  )ARDLنموذج( اإلنفاق�العامبالس�ان��نمو عالقة�دراسة�قياسية�ل

  :تم�يد

كما�أشرنا�سابقا�يتمثل�ال�دف�الرئ��������تحليل�الدور�الذي�يلعبھ�نمو�الس�ان�كمتغ����يفرض�نفسھ�كمتغ���

� �عنھ����النموذج �التخ�� �مس�ب�ال�يمكن �تف��ضھ�النظر�ة��قتصادية �ما ��قل�حسب ودوره����التأث����ع��

للقيام�بذلك�سنقوم�بتقدير��ذه�العالقة��ش�ل�خاص�ع���ا��زائر�كدراسة�, كمتغ���تا�ع��ع����نفاق�العام

��قتصادية� �النظر�ة �إ�� �اس�نادا �و�التا�� �العام ��نفاق �نمو� �ع�� �نمو�الس�ان �تأث��� �إيجاد �أجل �من حالة

� �عبد �دراسة �املوضوع �نفس �حول �السابقة �الدراسات ��� �التجر��ية �النماذج �إ�� �أو�واس�نادا القادر�قداوي

�تقدير�املعادلة� �س�تم �الصي�� ��قتصاد �عن �زرواط �ز�راء �فاطمة ��ستاذة �دراسة �م��ا �القياسية املن��ية

  :2016إ����1980التالية�لغرض�قياس�التأث���نمو�الس�ان�ع���ز�ادة��نفاق�العام����ا��زائر�خالل�الف��ة�من�

DFD t    = β  0  + β  1 DFD t-1   + ...+ β k DFD t-p    + α  0 DIMO t   + α  1 DIMO t-1   +  + ... α q DIMO t-q   + ε t   )1(  
 

إن�املن��ية�املتبعة����دراس�نا�تحددت�من�خالل�عوامل�م��ا�طبيعة�املوضوع�قيد�الدراسة�و��داف�املرجوة�

من��ذه�الدراسة�باإلضافة�إ���محيط�الدراسة�واملتغ��ات�املحيطة�ثم�طبيعة�البيانات�املمكن�التوصل�إل��ا�

�و  �املنا�� �أك���تطور �و�درجة �ودق��ا �البيانات ��ذه �مصداقية �منا���ومدى �مجال ��� �إل��ا �املتوصل الطرق

  الدراسات�ومدى�تمكننا�من��ذه�املنا���

�نظرا� �الكث���م��ا �وانتقاد �القياسية �الدراسات �توسع �رغم �قدر��م�ان �من��يا �أ�ون �أن �حاولت ��ذا �بح�� ��

�م �وجود ��حيان �الكث���من �و�� �متح��ة �نتائج �إلعطا��ا �ونظرا �الواقعية �الظروف �مع �تماش��ا ن��يات�لعدم

متقدمة�ومتطورة�وأك���دقة����معا��ة�املعطيات��قتصادية����ح�ن�أن�ال��امج��حصائية�املتاحة�ل��م�ور�

  .واملتوفرة�مجانا�تفتقر�لل��مجيات�ال����عا���البيانات�أو�متفاوتة����معا����ا�ودق��ا

 �ARDLنحدار�الذا�ي�للتأخ��ات�املوزعة��نماذج- 1 

�موجًز�-1- 1
ً

  :(ARDL)��املوزع��لتأخ�نحدار�الذا�ي�للنماذج�وصف

  .أصبحت��ذه�النماذج�تلعب�دوًرا�م�ًما�للغاية�مؤخًرا����نمذجة�بيانات�السالسل�الزمنية�غ���املستقرة

� ��س�� �ما �لتنفيذ �استخدام�ا �يتم �ا��صوص، �وجھ �ا��دود"ع�� �العالقات�"اختبارات ��انت �إذا �ما �ملعرفة ،

�و�خرى ا�ي�ون�لدينا�مجموعة�من�السالسل�الزمنية،��عض�ا�قد�ي�ون�مستقر،�طو�لة�املدى�موجودة�عندم

  .10EViewsيتم�تضم�ن�مثال�عمل�مفصل�باستخدام� .كذلك�تل�س
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�،�الش�ل��سا����لنموذج��نحدار�
ً
   :�و�ARDLأوال

y t   = β   0  + β  1 y t-1   + ....... + β k y t-p   + α  0 x t   + α   1 x t-1    + α   2 x t-2    + .... ..... + α q x t-q   + ε t  )1(  
  

  :أو یمكن كتابتھ بالشكل المختصر التالي

  

 
 

سي�ون�مستقال��ش�ل�م�سلسل،��ا��صوص،ع���وجھ� باملع���املعتاد" اضطراب�عشوا�ي�"مصط����εt  حيث

  .سنعمل�مع�خليط�من��ختالفات�ومستو�ات�البيانات

� �الزمنية �السالسل �متغ��ات �من �مجموعة ��عتبار�أي�لدينا ��� ��خذ �مع ،� �بي��ما �العالقة �نمذجة �أن �ونر�د ،

�و� �جذر�ة �بالبيانات/ وحدة �مرتبط   ,أو�ت�ام��
ً
�جانب��أوال ��� �سنضع�ا �مباشرة �حاالت �ثالث ��ناك �أن الحظ

   :واحد،�ألنھ�يمكن�التعامل�مع�ا�بطرق�قياسية

ساطة�تصميم�البيانات����مستو�ا��ا،�����ذه�ا��الة،�يمكننا�ب� .مستقرةو�التا����،I)0(�ل�السالسل���� .1

  .،�ع���س�يل�املثالOLSباستخدام�تقدير�

2. � �السالسل ��مت�املة�ل �ال��ت�ب �نفس �املثال ع��(�� �  س�يل ،)1(Iلك��ا� �ا��الة،� .مت�املة غ��  ، ��ذه ��

  .OLSفرق��ل�سلسلة،�وتقدير�نموذج��نحدار�القيا����باستخدام�) �ش�ل�مناسب(يمكننا�فقط�

3. � �دمج�اجميع �و�تم ،� �ال��ت�ب �نفس �من �مت�املة �من� .السالسل �تقدير�نوع�ن �يمكننا �ا��الة، ��ذه ��

�انحدار�) i: (النماذج �املدى� .البيانات�مستو�ات باستخدام�OLSنموذج �طو�لة �توازن �سيوفر�عالقة �ذا

�املتغ��ات �) i i( .ب�ن ��خطاء �ت��يح �) ECM(نموذج �الصغرى �املر�عات �نظام �بواسطة �مقدرة العادية�،

)OLS.( سيمثل��ذا�النموذج�ديناميكيات�املدى�القص���للعالقة�ب�ن�املتغ��ات.  

أو�ح����I (1) قد�ي�ون  املتغ��ات�املعنية�ثابتة�،�و�عض�ا �عض قد�ت�ون  .الوضع��ك����عقيًدا�املذ�ور�أعاله���

� �أيًضا �و�ناك ،� �كسرً�ا ا
ً
�املتغ��ات إم�انيةمتجزئ ��عض �ب�ن �املش��ك ��مور��I(1)الت�امل �فإن ،� �أخرى و�عبارة

إذا�كنا�نر�د�أن�نمذجة�البيانات�. كما��و�ا��ال����ا��االت�الثالث�املذ�ورة�أعاله" قطع�وا��"ل�ست�فقط�

��ARDLذا��و�امل�ان�الذي�يدخل�فيھ�نموذج� �ش�ل�مناسب�واستخراج�عالقات�طو�لة��جل�وقص��ة�املدى؟

   .الصورة إ��

لديھ�عدد�من�امل��ات�ال���) 2001(  آل و���اران�و) 1999(ا��دود�من�ب�ساران�وش�ن�/  ARDLمن��ية�اختبار�

   ع���س�يل�املثال  �شعر�العديد�من�الباحث�ن�أ��ا��عط��ا��عض�املزايا�مقارنة�باختبار�الت�امل�املش��ك�التقليدي

 يمكن�استخدامھ�مع�خليط�من�I (0)و�يانات��I (1).  

 عادلة�واحدة�،�مما�يجعلھ�س�ل�التطبيق�والتفس��إنھ�ينطوي�فقط�ع���إعداد�م.  

 يمكن��عي�ن�متغ��ات�مختلفة�أطوال�مختلفة�أثناء�دخول�ا�النموذج.    
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   :ا��طوات��ساسية�ال���سن�بع�ا-2- 1

 تأكد�من�عدم�وجود�أي�من�املتغ��ات�I (2)،ألن��ذه�البيانات�سوف�تبطل�املن��ية�.  

 غ���املقيد"صياغة�نموذج�ت��يح�ا��طأ�" )ECM.( سي�ون��ذا�نوًعا�معيًنا�من�نموذج�ARDL.  

 2تحديد�ب�ية�التأخ���املناسبة�للنموذج����ا��طوة�.  

 تأكد�من�أن�أخطاء��ذا�النموذج�مستقلة��ش�ل�م�سلسل.  

 مستقر�ديناميكًيا"تأكد�من�أن�النموذج�."  

 دى�ب�ن�املتغ��اتملعرفة�ما�إذا��ان��ناك�دليل�ع���وجود�عالقة�طو�لة�امل" اختبار�ا��دود"إجراء�.  

 � �ا��طوة ��� �الن�يجة ��انت �نقدر 6إذا �" مستو�ات" إيجابية، ��املدى،طو�لة �إ�� منفصل�" ECM"باإلضافة

  ".مقيد"

 وعالقة�املوازنة��املدى،لقياس�التأث��ات�الديناميكية�قص��ة��7استخدم�نتائج�النماذج�املقدرة����ا��طوة�

  .ع���املدى�الطو�ل�ب�ن�املتغ��ات

� �من�نموذج �أن�نرى ��ARDLيمكننا �املعادلة �تأخر����) 1(العام�الوارد��� �تتم���بوجود أعاله،�أن��ذه�النماذج

   .للمتغ��ات��خرى�مثل�امل��اجع) ور�ما�القيمة�ا��الية(املتغ���التا�ع،�وكذلك�تأخر�

 �خرى،املتغ��ات�التفس��ية�واثن�ن�من��،y التا�ع،املتغ���: لنف��ض�أن��ناك�ثالثة�متغ��ات�نرغب����تحديد�ا

x1  و�x2  .  سي�ون��ناك�متغ��ات��عام،�ش�ل�)k + 1 (-و�متغ��ات�أخرى �تا�ع،متغ����.  

  

 2 -البيانات�والتحليل�املبد�ي  

 2 -1-تقديم�املتغ��ين  

(DIMO)  واملعطيات�مأخوذة�من��2016و�1980النمو�الس�ا�ي�و�و�تطور�عدد�س�ان�ا��زائر�ما�ب�ن�ف��ت�ن�

  .باإلضافة�إ���مصادره�ا��اصةبيانات�البنك�العال���الذي��ستمد�بياناتھ�من�املؤسسات�الرسمية�للبلدان�

(DFD)  السنو�ة� �املالية �الف��ة �طيلة �الدولة �تنفقھ �ما �و�و�مجمل �العمومي �باألسعار�الثابتة���نفاق مقيمة

�النقدي� �الت��م �من �تأث����ل ��عزل �لنا ��سمح �التقييم ��ذا �املصدر�ألن �نفس �من �ومأخوذة للدوالر��مر��ي

و�غ���سعر�الصرف�وا��د�من�تأث���متغ��ات�أخرى��اإلصدار�النقدي�والسياسات�املالية�ال���تمس�قيمة�العملة�

�امل, املحلية �تحليل �عند �إ���أنھ �ا��الية�للدينار�ا��زائري�باإلضافة �باإلنفاق�العمومي�بالقيمة عطيات�ا��اصة

�الفرق� �ال��ستقر�إال�عند �السلسلة �أن �إ�� �باإلضافة �مشا�ل �عدت �صادفت ��ستقرار�ة �دراسة �عند خاصة

 TODAالثا�ي�من�دون�قاطع�وال�اتجاه�عام��مر�الذي�يحتم�ع���استخدام�من��يات�معقدة�مثل�من��ية��

AND YAMAMOTO .  
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 2 -2-منح���تطور�ما�ع���الزمن��-باستعراضدراسة�أولية�للمتغ��ين� :التمثيل�البيا�ي  

�العام ����:�نفاق �ي�ون �مستمر� �تزايد ��� �املنح�� �أن �نالحظ �حيث �التا�� �الش�ل ��� �املو�� �البيا�ي وتمثيلھ

� �الصدمات ��عض �مالحظة �مع �تدر�جيا �الز�ادة �ترتفع �ثم �بطيء �تزايد �و�ان�البداية �الس��ورة ��� العشوائية

  .املس�ب�الرئ��������معظم��ذه�الصدمات�فقدان�العملة�املحلية�

 

6.0E+10

8.0E+10

1.0E+11

1.2E+11

1.4E+11

1.6E+11

1.8E+11

2.0E+11
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Dépenses publiques à prix constants du dollar

  

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

  .نالحظ�ز�ادة�مستمرة����النمو�الس�ا�ي�مع�شبھ�استقرار�����ذه�الز�ادة�ع���طول�املنح���:النمو�الديمغرا��
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  EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر
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   نالحظ�من�خالل�املنحني�ن�املمثل�ن�لتطور��نفاق�العام�والنمو�الس�ا�ي�أن  :مالحظة

ي�اد�ي��ايد��ش�ل��ند����عكس�ما�تقولھ�النظر�ة��قتصادية�ال���تقول�بأن�عوامل��نتاج��:�نفاق�العام

  .ولعوامل�أخر�سبق�ذكر�ا�ت��ايد�حسب�متتالية�حسابية�و�ذا�نظرا�لتدخل�التطور�التكنولو�������ذه�الز�ادة

بأن��القول ين�يذ�بون�إ���ي��ايد��ش�ل�متتالية�حسابية�عكس�ما�يقولھ��عض��قتصادي�ن�الذ�:النمو�الس�ا�ي

�ومراعاةال��ايد�الس�ا�ي�ي�ون�حسب�متتالية��ندسية�و�ذا�نظرا�لتطور�و���الس�ان�بأ�مية�التنظيم��سري�

  .لل�سل�وعوامل�أخرى�سبق�ذكر�ا����ا��انب�النظري الس�انية�املنظمة��والسياساتلألسر�القدرة�الشرائية�

 2 -3-حصاء�الوصفي� :  

أدناه�ا��صائص��حصائية��ساسية�للبيانات�قيد�الدراسة�بما����ذلك�املتوسط�والقيم��)1(ي��ص�ا��دول�

  .للبيانات�Jarque-Beraالدنيا�والقصوى�و�نحراف�املعياري�و�نحراف�والتفرطح�واختبار�

 .توفر��ذه��حصاءات�الوصفية�خلفية�تار�خية�لسلوك�بياناتنا�-
  �حصاء�الوصفي): 3-4(ا��دول�

  
 DFD DIMO log(DFD) log(DIMO)  حصاء الوصفياإل

 Mean  1.02E+11 29940122  25.28317  17.19406 

 Median  8.10E+10 30335732  25.11718  17.22784 

 Maximum  1.97E+11 40606052  26.00652  17.51943 

 Minimum  6.67E+10 19337715  24.92400  16.77757 

 Std. Dev.  4.07E+10  6020060.  0.354485  0.208952 

 Skewness  1.103491 -0.055308  0.793041 -0.361720 

 Kurtosis  2.882981  2.010463  2.187565  2.121891 

          

 Jarque-Bera  7.530215  1.528438  4.895880  1.995596 

 Probability  0.023165  0.465697  0.086472  0.368690 

          

 Sum  3.78E+12  1.11E+09  935.4773  636.1801 

 Sum Sq. Dev.  5.96E+22  1.30E+15  4.523734  1.571792 

          

 Observations 37 37 37 37 

 eviews 10الباحث باالعتماد على مخرجات :المصدر

  

    :مالحظة

وكما��تحو�ل�العالقات�غ���ا��طية�إ���عالقات�خطيةاستعمال�اللوغار�تم�يفيد����تصغ���القيم�باإلضافة�إ���

  .نالحظ�����ذه�ا��الة�يدخل������ذيب�السلسلة�الزمنية
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:تحليل�معطيات�ا��دول   

�والقيمة� �الدنيا �القيم �الكب���ب�ن �الفرق ��� ��و�مو�� �كما �كب��ة �اختالفات �وجود �ع�� �أدلة ��ناك يبدو�أن

   .الدراسةالقصوى�للمتغ��ات�قيد�

متناظر�أو�غ���املعتاد�حيث�تنحرف�السلسلة��س�ًيا�عن�عطيات�إ���توز�ع�البيانات�غ���انحراف�سلسلة�امل�ش���

 .الوضع�الطبي���الذي�يحافظ�ع����نحراف

� �م�ساٍو�أن ��ش�ل �التفرُّق ظ�ر�إحصاء
ُ
�) DFD(ت �أن �ح�ن ��� �الطبيعة ��� �طبيعية �ج�ة�) DIMO(�و�بالطة من

  .leptokurticأخرى��و�

الفرضية�الصفر�ة�لالختبار����أن�السلسلة�موضوع�الدراسة�. �و�اختبار�ل��الة�الطبيعية�Jarque-Beraاختبار�

  .يتم�توز�ع�ا��ش�ل�طبي��

� �قيم �باستخدام �نتائجنا �ع�� ��Pبناًء �بإحصاءات ��،Jarque-Beraاملرتبطة �توز�ع �ش�ل�) dimo( السلسلةيتم

  .كذلك) dfd( السلسلة�ون�تطبي���ب�نما�ال�

�تو  �عند �ونتائج �ت��ذبان �باللوغار�تمات �السلسلت�ن �ليد �بإحصاءات �طبي����Jarque-Beraاملرتبطة �توز�ع تب�ن

  .ل�ما

  .إطار�العمل�متعدد�املتغ��ات�ال�يتطلب�فرضية�طبيعية�:ةالحظم

  

  

 3-األساسیة التمھیدیة االختبارات  

 3 -1-دراسة�مدى�إستقرار�ة�السلسلت�ن�عن�طر�ق�كشف�جذر�الوحدة  

� �النظري �ا��انب ��عد �القياسية �الدراسة ��� �خطوة �أول �ألن �وتحليل��واستعراضوذلك ��قتصادية النظر�ة

املتغ��ات����دراسة�إستقرار�ة�السالسل�الزمنية�محل�الدراسة�أل��ا�تحدد�لنا�املن��ية�ال���يجب�إتباع�ا����

��ش���إ ��ستقرار�ة �موضوع ��� �دراسات �عدت �ظ�رت �وقد �القياسية �دراس�نا �من �مجموعة لعل���ختبارات��

�ظ�رت�سنة��اختبار أ�م�ا� �فولر�العادي�ودي�ي�فولر�املطور�ال�� ع���دراسة���ختبار و�عتمد��ذا��1979دي�ي

� �ع�� �الثالث �النموذج �يحتوي �نماذج �دون���تجاهثالث �القاطع �ع�� �يحتوي �الثا�ي �والنموذج �والقاطع العام

  .املن��ية�امل�سطة�امل��قةعام�و�و�مب�ن�����اتجاهي�ال�ع���قاطع�وال�ال�يحتو  العام�والنموذج��ول ��تجاه

  .العام�تقدير�النماذج�الثالث����املستوى�وال���قدم�ا�دي�ي�فولر�حسب�امل��ق�:بال�سبة�لإلنفاق :أوال�- 1-1- 3

للمعلومات�وسقف�ف��ات��بطاء�املعطاة�من�قبل��SHف��ات��بطاء��عتمد�ع���معيار�شواركز��اختيار طر�قة�

  ف��ات�لتظ�ر�النتائج�التالية��9ال��نامج�وقد�سقفت�ب�
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  و�تجاهتقدير�النموذج�الثالث�السلسلة�مع�القاطع�)4-4(جدول 

Null Hypothesis: DFD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.311681  0.9980 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(DFD)   

Method: Least Squares   

Date: 05/11/18   Time: 12:54   

Sample (adjusted): 1981 2016   
Included observations: 36 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DFD(-1) 0.010898 0.034964 0.311681 0.7572 

C -2.38E+09 2.16E+09 -1.099560 0.2795 

@TREND("1980") 2.62E+08 1.26E+08 2.083692 0.0450 
     
     R-squared 0.344472     Mean dependent var 3.55E+09 

Adjusted R-squared 0.304743     S.D. dependent var 5.30E+09 

S.E. of regression 4.42E+09     Akaike info criterion 47.33693 

Sum squared resid 6.45E+20     Schwarz criterion 47.46889 
Log likelihood -849.0648     Hannan-Quinn criter. 47.38299 

F-statistic 8.670543     Durbin-Watson stat 1.366054 

Prob(F-statistic) 0.000941    
     
     

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

  دي�ي�فولر�العادي��اختبار مع��نتعاطو�ذا��ع���أننا���ختبار حسب��ذا��0نالحظ��أن�ف��ة��بطاء�املناسبة����

�ان��ساوي�صفر�حسب�فرضية���حصائية�إذا tعن�طر�ق�trendالعام���تجاهمعامل�مركبة��باختبار ونقوم�

  . العدم�أو�معنوي�حسب�الفرضية�البديلة

� ��ساوي �أ��ا ��2.083692ونالحظ �مع � tنقار��ا �مستوى �عند �معنو�ة �أ��ا �ونالحظ �أك���من�� %5املجدولة أل��ا

العام��ساوي���تجاهاملجدولة�����ذا�املستوى�و�التا���نرفض�الفرضية�الصفر�ة�ال���تنص�ع���أن�مركبة�

   .ون�بع�املن��ية�املو��ة����الش�ل�السابق الصفر�

��باختبار نقوم��حيث و���0.311681 ونذ�ب�إ���إحصائية�دي�ي�فولر�ال����ساوي�����0Ø=وجود�جذر�الوحدة�

ومنھ�نقبل�الفرضية�الصفر�ة��3.552973-ال����ساوي�� %5من�قيمة�دي�ي�فولر�املجدولة��عند�مستوى��أك�� 

   .�نا��ختبار و�توقف�� DSال���تقول�بوجود�جذر�الوحدة�ومنھ�الس��ورة�املولدة�للسلسلة�����من�النوع�
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نقوم�بإجراء�الفروق�من�الدرجة�  DSواست�تجنا�أن�السلسلة�غ���مستقرة�ونوع�عدم��ستقرار�ة����من�النوع�

� �أجل �من �إجراء� اختبار�و�� �وإما �بالفروق �السلسلة �توليد �طر�ق �عن �و�ذا � �ا��ديدة �السلسلة إستقرار�ة

   .ا��ديدة��انت�املخرجات��التا����ختبار مباشرة�عن�طر�ق�ال��نامج��حصا�ي��وعند�إجراء�عملية���ختبار 

   .العام��تجاهالنموذج�الثالث��مع�وجود�القاطع�و�مركبة��اختبار عند�
  تقدير�النموذج�الثالث)5-4(جدول 

 

Null Hypothesis: D(DFD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.370142  0.0073 

Test critical values: 1% level  -4.243644  
 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DFD,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/18   Time: 14:28   
Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(DFD(-1)) -0.738913 0.169082 -4.370142 0.0001 

C -2.15E+09 1.55E+09 -1.385841 0.1754 

@TREND("1980") 2.47E+08 88616022 2.784935 0.0089 
     
     R-squared 0.373779     Mean dependent var -1.22E+08 

Adjusted R-squared 0.334640     S.D. dependent var 5.04E+09 

S.E. of regression 4.12E+09     Akaike info criterion 47.19558 
Sum squared resid 5.42E+20     Schwarz criterion 47.32889 

Log likelihood -822.9226     Hannan-Quinn criter. 47.24160 

F-statistic 9.550087     Durbin-Watson stat 1.818149 

Prob(F-statistic) 0.000559    
     
     

  eviews10الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر
 

لنا�النتائج�ال����ع����الدراسة�تظ�ر و�إجراء�الفروق��و���للسلسلة�قيد�����امل��ق�عد�إتباع�املراحل�املق��حة�

أك���� �2.784935ساوي �trendب���حصائية�ا��اصة tحيث�أن�قيمة��trendالعام� �تجاهمعامل��عن�معنو�ة

    b=0و�التا���رفض�الفرضية�الصفر�ة�ال���تنص�ع����%5من�املجدولة�عند�مستوى�

و���أصغر�من�إحصائية�دي�ي�فولر�املجدولة��4.370142-كما�أن�إحصائية��دي�ي�فولر�املحسو�ة�ال����ساوي�

  رةو�التا���عدم�وجود�جذر�الوحدة�ومنھ�السلسلة�مستق�3.544284-ال����ساوي�

لسلسلة�و�ذا�عند�الفرق��ول��ست�تج�أن�السلسلة�ل�EVIEWS10كشف�جذر�الوحدة����مخرجات��من�نتائج

  .I(1)أي�مستقرة�عند�الفرق��ول�أو��عبارة�أخرى�مت�املة�من�الدرجة��و��
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  لنمو�الس�ا�ي�ا: ثانيا- 1-2- 3

  العام��و�تجاهجذر�الوحدة�لدي�ي�فولر�عند�املستوى�مع�وجود�القاطع��اختبار دراسة�إستقرار�ة�عن�طر�ق�

  تقدير�النموذج�الثالث�للنمو�الس�ا�ي)6-4(جدول�

 
Null Hypothesis: DIMO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.401708  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(DIMO)   

Method: Least Squares   

Date: 06/01/18   Time: 17:36   

Sample (adjusted): 1984 2016   
Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DIMO(-1) -0.030211 0.004719 -6.401708 0.0000 

D(DIMO(-1)) 2.463451 0.111558 22.08225 0.0000 

D(DIMO(-2)) -2.485920 0.231288 -10.74815 0.0000 

D(DIMO(-3)) 1.073752 0.143810 7.466476 0.0000 
C 552774.2 84290.03 6.558002 0.0000 

@TREND("1980") 17099.45 2672.060 6.399352 0.0000 
     
     R-squared 0.999616     Mean dependent var 587204.9 

Adjusted R-squared 0.999544     S.D. dependent var 120417.0 

S.E. of regression 2570.421     Akaike info criterion 18.70449 

Sum squared resid 1.78E+08     Schwarz criterion 18.97658 

Log likelihood -302.6241     Hannan-Quinn criter. 18.79604 
F-statistic 14040.43     Durbin-Watson stat 1.442853 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�:املصدر

  مع�اختبار�دي�ي�فولر�املطور��نتعاطحسب��ذا��ختبار�و�ذا��ع���أننا��3نالحظ��أن�ف��ة��بطاء�املناسبة����

ونالحظ�أ��ا� ائية��إذا��ان��ساوي�الصفر��حص� tعن�طر�ق�trendونقوم�باختبار�معامل�مركبة��تجاه�العام�

أل��ا�أك���من�املجدولة�����ذا�� %5معنو�ة�عند�مستوى�املجدولة�ونالحظ�أ��ا� tنقار��ا�مع���6.399352ساوي�

�الصفر�ون�بع� ��ساوي �العام ��تجاه �مركبة �أن �ع�� �تنص �ال�� �الصفر�ة �الفرضية �نرفض �و�التا�� املستوى

  .سابقااملعطى�الش�ل�
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��باختبار ثم�نقوم� �والوا���أن�وجود�جذر�الوحدة و���أصغر�من�6.401708-إحصائية�دي�ي�فولر�ال����ساوي

� �مستوى �عند � �فولر�املجدولة �� %5قيمة�دي�ي ��ساوي ��3.552973-ال�� �ال����نرفضومنھ �الصفر�ة الفرضية

   حيث�يكتب�بالش�ل�التا��تقول�بوجود�جذر�الوحدة�ومنھ�السلسلة�مستقرة�

  
 

��� ��عدمنالحظ �مستقرة �السلسلة �فإن �و�التا�� �النموذج ��ذا ��� �جذر�الوحدة �أي�وجود �عام �اتجاه �وجود مع

  .I(0)صفر�أيأو��عبارة�أخرى�مت�املة�من�الدرجة�. TSسلسلة�من�نوع�

 3 -2-ار�املعلومات�يباالعتماد�ع���معو��ة�املإجراء�اختبار�السب�ية���رانجر�والنتائج�Schwarz  

  اختبار�السب�ية�حسب�من��ية�جرانجر) 7-4(جدول 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/05/18   Time: 14:53 

Sample: 1980 2016  

Lags: 4   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DIMO does not Granger Cause DFD  33  5.27725 0.0034 

 DFD does not Granger Cause DIMO  2.38850 0.0792 
    
    

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

   5%أظ�رت�النتائج�أن�السب�ية����اتجاه�واحد�عند�مستوى�معنو�ة��4عد�إدخال�عدد�التأخ��ات�واملتمثلة����

  نرفض�الفرضية�الصفر�ة�ال���تقول�أن�النمو�الديمغرا���ال��س�ب�����نفاق�العام�ونقبل�الفرض�البديل

  و�ال�سبة�لالتجاه�املعاكس�نقبل�فرضية�العدم�وال���تقول�أن��نفاق�العام�ال��س�ب����النمو�الس�ا�ي�

� �اختبار�السب�ية �نتائج �معا��و�النظر�إ�� �املتغ��يننق��ح �ب�ن �العالقة ��ة �نموذج �طر�ق �نحدار�الذا�ي�عن

   ARDL-modelاملعروف�اختصارا�للفجوات�الزمنية�املوزعة�

��ARDL-modelستقرار�ة�املو��ة����ا��طوة��و���وال���توفر�الشرط��سا����إلتباع�نموذج��عد�دراسة�

�أال�و�و� �ل�ستا �أن��I(2)السلسلت�ن �حيث �واحد �اتجاه ��� �سب�ية �لغر�انجر�وجود �اختبار�السب�ية �أث�ت وقد

DIMOس�ب��DFD�� �معنو�ة ��سبة �فإن�5%عند �و�التا�� �العكس �ل�س �متغ���تاDFDولكن ����سي�ون �ع

  .النموذج
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 4 -و نمتقدير�� ��ARDLذج ��EViews 10:  نموذج�ما��و�متاح��ن��و�خيار�تقدير ARDL ،مع��ال�امل

   .اختبار�ا��دود�وتحليل�العالقة�طو�لة�املدى�ب�ن�املتغ��ات�ال���تم�تصميم�ا

فضال�عن��لھ،�سا����الذي�يفسر�تطور��نفاق�العام�من�حيث�القيم�السابقة��ARDLتحديد�وتقدير�نموذج�

�الس�ان �لنمو �والسابقة �ا��الية ���� .القيم �معادلة �أي �نقدر���ا �ال�� �الطر�قة �بنفس �بذلك �القيام يمكننا

EViews10،لت�ون�" طر�قة�التقدير"لكننا�نختار��"ARDL:"  

و�ذا��ع���أنھ�. 8التأخر�ل�ل�من�املتغ���التا�ع�واملفسر�الرئ�����لي�ون�قمت�بتعي�ن�ا��د��ق����لعدد�ف��ات�

� �النظر��� �القيمة�72س�تم �أن �بحقيقة ��سمح �مما ،� �مختلًفا � ا��الية نموذًجا �اعتبار�ا��DIMOلـ يمكن

regressor. ثابتة(،�باإلضافة�إ����تجاه�ا��طي�كمنتقيات��.(   

� �التبو�ب �عالمة ��،OPTIONSباستخدام �أوامر�التأخ����Schwarz (SC)نختار�معيار�دعنا �لتحديد كأساس

�الصغر،ي�تج�عن�ذلك�مواصفات�نموذج�غ���متنا���  .SCس�تم�اختيار�النموذج�الذي�يقلل�من�و �للم��اجع�ن

  .يميل�إ���تحديد�مواصفات�نموذج�أ�سط�من��عض�معاي���املعلومات��خرى �SCألن�

  .كأساس�لتحديد�ف��ات�التأخ����مثل�للمتغ��ين�SC  معيار�معلومات�غ���اختيار كما�يمكننا�-1- 4
 ARDL(1.2)تقدير�نموذج�)8-4(جدول 

Dependent Variable: DFD   

Method: ARDL    

Date: 06/10/18   Time: 18:34   
Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  

Maximum dependent lags: 8 (Automatic selection) 

Model selection method: Schwarz criterion (SIC) 
Dynamic regressors (8 lags, automatic): DIMO   

Fixed regressors: C @TREND   

Number of models evalulated: 72  

Selected Model: ARDL(1, 2)   
Note: final equation sample is larger than selection sample 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     DFD(-1) 0.737790 0.114146 6.463562 0.0000 

DIMO -343613.5 145044.9 -2.369015 0.0247 

DIMO(-1) 705004.2 296998.9 2.373761 0.0244 

DIMO(-2) -389233.7 162004.9 -2.402604 0.0229 
C 5.21E+11 1.87E+11 2.791599 0.0092 

@TREND 1.67E+10 5.89E+09 2.836181 0.0082 
     
     R-squared 0.992887     Mean dependent var 1.04E+11 

Adjusted R-squared 0.991660     S.D. dependent var 4.12E+10 

S.E. of regression 3.76E+09     Akaike info criterion 47.08810 

Sum squared resid 4.10E+20     Schwarz criterion 47.35473 

Log likelihood -818.0418     Hannan-Quinn criter. 47.18014 
F-statistic 809.5715     Durbin-Watson stat 1.452262 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection 

   

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�:املصدر�

  .EVIEWS10ال���تم�تقدير�ا�من�قبل�ال��نامج��حصا�ي����72امل��ق�مجموع�النماذج�
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  :تفس���نتائج�ا��دول -2- 4

  املخرجات�أعاله�تظ�ر�معلومات�التقدير��مثل�وال���أخذت��ع�ن��عتبار��مدخالت�النموذج���

� �نموذج �أن �إ�� �ب��نامج�ARDL �ش�� ��ستع�ن �ا��الة ��ذه ��� ��بطاء �لف��ات �بال�سبة �ا��ساسية شديد

EVIEWS10الزم���إ���ف��ة��و�و�آخر�إصدار�متوفر�من��ذا�ال��نامج�الذي�يقوم�تلقائيا�بتحديد�ف��ات��بطاء�

زمنية�واحدة�ملتغ����نفاق�العام�أما�املتغ����خر�النمو�الس�ا�ي�ف�ان�التأخ���بف��ت�ن�زمن�ت�ن�و�التا���يصبح�

  . ARDL(1 ,2)النموذج�

 املقدر لنموذج ا��ودة�ال�س�ية إ�� 01 ا��دول  �� املو��ة �نحدار ملعادلة �حصائية �ختبارات نتائج �ش��

� معامل خالل من �النموذج تو�� و �س�يا املرتفعة   R2 =0.992887التحديد � أن من��%99يفسر�أك���من

التغ��ات�ا��اصلة�����نفاق�العام�كما��ش���النتائج�أن�العالقة�ا��اصلة�ب�ن�املتغ���التا�ع�واملتغ��ات�املفسرة�

 ���  Prob(F-statistic=0.00000ملعنو�ة�معامل�التحديد�F STATISTICل�ست�زائفة�حيث�بلغت�قيمة�اختبار�

 %1من� بكث�� أقل الداللة مستوى  عند معنو�ة

  نموذج�نتائج�أ�م�عشرون)9-4(ش�ل�
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مواصفات� ل�افة املعدلة�R2وإحصائيات��Hannan-Quinnو��SCو��AICيمكن�ا��صول�ع���امل��ص�ال�امل�لـ�(

�من��،CRITERIAإذا�قمت�بتحديد�جدول� 72 النماذج
ً
   .)CRITERIA GRAPHبدال
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 5 -ختبارات�البعدية�: 

 5 -1-نحدار� معادلةوجود�ارتباط�ذا�ي�م�سلسل����بوا���اختبار��  

� �م�سلسل ��ش�ل �مستقلة �النموذج ��ذا �أخطاء �ت�ون �أن �امل�م �ت�ون��-من �فلن ��مر�كذلك، �يكن �لم إذا

و�ذا�. �س�ب�القيم�املتخلفة�للمتغ���التا�ع�ال���تظ�ر�ع���ش�ل�م��اجع����النموذج(تقديرات�املعلمات�م�سقة�

  :�عطينا�النتائج�التالية

  �نحدار معادلةارتباط�ذا�ي�م�سلسل����بوا����)10-4(ش�ل

  

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�:املصدر

 وا�����ب�م�سلسل�تق��ح��شدة�أنھ�ال�يوجد�دليل�ع���وجود�ارتباط�ذا�ي�املو��ة����العمود��خ��  pإن�قيم�

  !�ذه�أخبار�جيدة .االنحدار معادلة

  :أخ�ً�ا��ARDL(1, 2)ع���الرغم�من�اختيار .ARDLمواصفات�نموذج���72ن�،�أذكر�أنھ����املجموع�تم�النظر����

  .معيار�املعلومات AICيمكننا�أيًضا�معرفة�مدى�أداء��عض�املواصفات��خرى�من�حيث�تقليل�

  

   ".اختبار�ا��دود"�و�استخدامھ�كأساس�لتطبيق��ARDLأحد��غراض�الرئ�سية�لتقدير�نموذج�

  .DFDو� DIMO ا��الة،����ذه��-الفرضية�الصفر�ة����أنھ�ال�توجد�عالقة�طو�لة�املدى�ب�ن�املتغ��ات� 
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 5 -2-معامالت�املدى�الطو�ل�واختبارات�ا��دود 

  معامالت�املدى�الطو�ل�واختبار�ا��دود)11-4(جدول 
ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(DFD)   

Selected Model: ARDL(1, 2)   
Case 4: Unrestricted Constant and Restricted Trend 

Date: 06/10/18   Time: 18:55   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 35   
     
     Conditional Error Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C 5.21E+11 1.87E+11 0.000000 0.0000 

@TREND 1.67E+10 5.89E+09 0.000000 0.0000 

DFD(-1)* -0.262210 0.114146 -2.297140 0.0290 

DIMO(-1) -27843.04 9983.353 -2.788947 0.0092 

D(DIMO) -343613.5 145044.9 -2.369015 0.0247 
D(DIMO(-1)) 389233.7 162004.9 2.402604 0.0229 

     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
     
     Levels Equation 

Case 4: Unrestricted Constant and Restricted Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     DIMO -106186.2 25989.98 -4.085660 0.0003 

@TREND 6.37E+10 1.49E+10 4.277777 0.0002 
     
     EC = DFD - (-106186.2189*DIMO + 63661142107.4667*@TREND ) 
     
     F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  
F-statistic  8.956736 10%   4.05 4.49 

k 1 5%   4.68 5.15 

  2.5%   5.3 5.83 

  1%   6.1 6.73 
     

Actual Sample Size 35  
Finite Sample: 

n=35  

  10%   4.38 4.867 
  5%   5.233 5.777 

  1%   7.477 8.213 
     
     

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�:املصدر

  

حيث�يظ�ر�الثابت�وإبطاء�املتغ���التا�ع�و���واحدة��ARDL to cointegration   ���ا��زء��ول�تظ�ر�لنا�معادلة�

  فقط�وإبطاء�املتغ���املفسر�و���واحدة�ثم�إبطاء�املتغ���املفسر�بالفرق��ول�و���اثنان�
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  الت�امل�املش��ك�أو�معادلة�ت��يح�ا��طأأو�معادلة� ���ا��زء�الثا�ي�تظ�ر�لنا�معادلة�العالقة�طو�لة��جل
EC = DFD - (-106186.2189*DIMO + 63661142107.4667*@TREND )  

    .املعدل�الذي�تم�استخدامھ�ل��صول�ع����ذه�الن�يجة��ARDLعرض��خراج�����ذه�املرحلة�أيًضا�نموذج�

  كما�نالحظ�بوضوح�وجود��تجاه�العام����النموذج�ومعنوي�جدا��

والقيمة�الظا�رة����القيمة��Fوال����عتمد�ع���توز�ع����ا��زء��خ���من�ا��دول�تظ�ر�نتائج�اختبار�ا��دود�

�بالقيم�املحسو�ة�ب �ال���يجب�مقارن��ا �حدين�ا��د��Bounds Test املحسو�ة ال���قام�بتطو�ر�ا�ب�ساران�ول�ا

� ��د�ى �وا��د � �ع�� �بتغ���عدد �ا��دولية �املستقلةتتغ���القيم �العينة�kاملتغ��ات ���م و�سبة��nوحسب

املعنو�ة�وفرضية�العدم����أنھ�ال�توجد�عالقة�طو�لة��جل�تتجھ�من�املتغ��ات�املفسرة�إ���املتغ���التا�ع�و�ذا�

إذا�وقعت�القيمة�املحسو�ة�أقل�من�ا��د��د�ى�ونقبل�الفرض�البديل����حال��انت��ذه�القيمة�أع���من�

  . قع����حالة�عدم�التأكد�إذا�وقعت�القيمة�املحسو�ة�ب�ن�القيمت�ن�املجدولت�ن�ومنھا��د��ع���ون

��Fونرى�أن�إحصاء�  ٪�ل��د1 لإلحتمالية ،�و�ذا�يفوق�بوضوح�القيمة�ا��رجة�8.956736و��Test Boundsلـ

�.الفرضية�البديلةونقبل�" ال�عالقة�طو�لة�املدى"فرضية� نرفض��شدة فإننا� و�التا��، 6.73ال����ساوي� �ع��

  . 1%عند�مستوى�داللة�
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 5 -3-من�نتائج�التقدير�لنموذج� معامل�ت��يح�ا��طأARDLاملختار�: 
  معامل�ت��يح�ا��طأ)12-4(جدول 

 
ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(DFD)   

Selected Model: ARDL(1, 2)   

Case 4: Unrestricted Constant and Restricted Trend 
Date: 06/10/18   Time: 19:03   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 35   
     
     ECM Regression 

Case 4: Unrestricted Constant and Restricted Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
     C 5.37E+11 9.91E+10 0.000000 0.0000 

D(DIMO) -343613.5 84039.02 -4.088737 0.0003 

D(DIMO(-1)) 389233.7 93389.74 4.167843 0.0003 
CointEq(-1)* -0.262210 0.048925 -5.359415 0.0000 

     
     R-squared 0.580723     Mean dependent var 3.48E+09 

Adjusted R-squared 0.540148     S.D. dependent var 5.36E+09 
S.E. of regression 3.64E+09     Akaike info criterion 46.97382 

Sum squared resid 4.10E+20     Schwarz criterion 47.15157 

Log likelihood -818.0418     Hannan-Quinn criter. 47.03518 

F-statistic 14.31227     Durbin-Watson stat 1.452262 
Prob(F-statistic) 0.000005    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

     
     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     F-statistic  8.956736 10%   4.05 4.49 

k 1 5%   4.68 5.15 

  2.5%   5.3 5.83 
  1%   6.1 6.73 
     
     

 
 EVIEWS10املصدر�الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�

،�و�و�prob=0.0000،�كما��و�مطلوب�و�حيث�أن�) 0.262210-(�و�سل���*CointEq(-1)معامل�ت��يح�ا��طأ�

٪�تقر�ًبا�من�أي�اختالل�ب�ن��نفاق���26م��ذا�املعامل�إ���أنھ�يتم�ت��يح�أك���من� �ش�� .معنوي�للغاية

وأ�م�من�  .من�أجل�العودة�إ���النظام�التواز�ي�طو�ل��جل�)عام�واحد(العام�ونمو�الس�ان�خالل�ف��ة�زمنية�

  pوقيم�،tإحصاءات��املعيار�ة،مع��خطاء��الت�املية،يتم��بالغ�عن�املعامالت�طو�لة�املدى�من�املعادلة��ذلك،
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 6 -ختبارات�ع���البوا���� 

 6 -1-LM testالبوا����ارتباطو�و�يب�ن�مدى�� 

  اختبار�ارتباط�البوا��)13-4(جدول 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.399588     Prob. F(2,27) 0.1098 

Obs*R-squared 5.282248     Prob. Chi-Square(2) 0.0713 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    
Date: 06/10/18   Time: 19:17   

Sample: 1982 2016   

Included observations: 35   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DFD(-1) -0.028010 0.126997 -0.220555 0.8271 

DIMO -39923.11 140207.2 -0.284744 0.7780 

DIMO(-1) 81985.24 287876.4 0.284793 0.7780 

DIMO(-2) -44912.76 157646.3 -0.284896 0.7779 

C 5.34E+10 1.83E+11 0.291412 0.7730 
@TREND 1.68E+09 5.83E+09 0.288287 0.7753 

RESID(-1) 0.345237 0.203514 1.696380 0.1013 

RESID(-2) -0.299807 0.205964 -1.455627 0.1570 
     
     R-squared 0.150921     Mean dependent var -0.000689 

Adjusted R-squared -0.069210     S.D. dependent var 3.47E+09 

S.E. of regression 3.59E+09     Akaike info criterion 47.03878 

Sum squared resid 3.48E+20     Schwarz criterion 47.39429 
Log likelihood -815.1787     Hannan-Quinn criter. 47.16150 

F-statistic 0.685596     Durbin-Watson stat 1.905164 

Prob(F-statistic) 0.683099    
     
     

 

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���: املصدر

ذا�ي��سلس���لألخطاء�ومن�الن�يجة�املو��ة�بمالحظة�قيمة��ارتباطيوجد� فرض�العدم�����ذا��ختبار�أنھ�ال

F-statisticمع�ارتفاع��سبة��2.399588ال����ساوي��Prob=0.1098أي�ل�س��ناك��صفري و�التا���نقبل�الفرض�ال�

ا��اصة���حتماليةمع�� Obs*R-squared=5.282248  �سلس���لألخطاء�والنتائج��خرى�تأكد�ذلك�مثل��ارتباط

  .DWباإلضافة�إ���إحصائية� Prob. Chi-Square(2)= 0.0713و���  5%��ا�أك���من�

   



111 
 

 6 -2-تباين����حد�ا��طأ�اختالف اختبار�  

  اختبار�اختالف�تباين�حد�ا��طأ)14-4(جدول 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.557352     Prob. F(5,29) 0.2034 

Obs*R-squared 7.408551     Prob. Chi-Square(5) 0.1920 

Scaled explained SS 6.350465     Prob. Chi-Square(5) 0.2736 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/10/18   Time: 19:42   
Sample: 1982 2016   

Included observations: 35   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.41E+20 8.96E+20 -0.380679 0.7062 

DFD(-1) 3.09E+08 5.48E+08 0.563770 0.5772 

DIMO 4.80E+14 6.97E+14 0.688436 0.4966 
DIMO(-1) -9.61E+14 1.43E+15 -0.674042 0.5056 

DIMO(-2) 5.01E+14 7.78E+14 0.643419 0.5250 

@TREND -1.20E+19 2.83E+19 -0.425761 0.6734 
     
     R-squared 0.211673     Mean dependent var 1.17E+19 

Adjusted R-squared 0.075754     S.D. dependent var 1.88E+19 

S.E. of regression 1.81E+19     Akaike info criterion 91.67277 

Sum squared resid 9.46E+39     Schwarz criterion 91.93940 
Log likelihood -1598.273     Hannan-Quinn criter. 91.76481 

F-statistic 1.557352     Durbin-Watson stat 1.715540 

Prob(F-statistic) 0.203374    
     
     

 EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

�اختالفيوجد� تباين����حد�ا��طأ�و�التا���نقبل�الفرضية�الصفر�ة�ومنھ�ال�اختالفيوجد� العدم�ال�يةفرض

و���عالية�ومنھ�� Prob=0.2034 �ذه�القيمة�احتماليةومن��F-statistic من�القيمة�انطالقاتباين����حد�ا��طأ�

  .متجا�ستباين�ا��طأ�
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 7 -واملجموع�ال��اك���للمر�عاتمر�ع�املجموع�ال��اك����اختبار نجري� اختبار�إستقرار�ة�املقدرات 

  مر�ع�املجموع�ال��اكمي)15-4(ش�ل
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  EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

املنح���داخل�مجال�الثقة�املب�ن�با��ط�ن�املستقيم�ن�بمع���بأن�املقدرات�ثابتة�ع���يو���القيم،�التجميعية�

  أيضا�بال�سبة�لالختبار�الثا�ي�يب�ن�أن�املقدرات�مستقرة�ع���الزمنأي�ال�يوجد�لدي�أك���من�معادلة�و الزمن�
  واملجموع�ال��اكمي�للمر�عات)16-4(ش�ل�
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  EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر

  يؤكد�لنا�أن�املقدرات�ثابتة�ع���الزمن�و�ؤكد��ذان��ختبار�ن�أن�املتغ��ات�مستقرة�ع���الزمن�
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 8 -النتائج:  

  

 8 -1-نتائج�التقدير:  

   

  
Estimation Command: 
========================= 
ARDL(DEPLAGS=8, REGLAGS=8, IC=BIC, TREND=LINEAR) DFD DIMO  @ 
 
Estimation Equation: 
========================= 
DFD = C(1)*DFD(-1) + C(2)*DIMO + C(3)*DIMO(-1) + C(4)*DIMO(-2) + C(5) + C(6)*@TREND 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
DFD = 0.737790449375*DFD(-1) - 343613.482647*DIMO + 705004.164785*DIMO(-1) - 389233.72288*DIMO(-2) 
+ 520706086024 + 16692559464.3*@TREND 
 
Cointegrating Equation: 
D(DFD) = 520706085026.782780000000 + 16692559433.088964000000*@TREND  -0.262209550196*DFD(-1)  
-27843.040688859430*DIMO(-1)  -343613.481836138930*(DFD - (-106186.21890674*DIMO(-1) + 
63661142107.46666700*(@TREND -1) ) + 389233.721983726310*D(DIMO(-1)) ) 

  

 8 -2-نتائج��ختبارات.  

  أمثل�حيث�أنھ��ال�يوجد�مشا�ل�ARDLمن�خالل��ختبارات�و�ؤكد�أن�نموذج�

 يمثل�عالقة�طو�لة��جل  

 الطو�ليمكن�ت��يح��خطاء�����جل�  

 ال�يوجد�مش�لة��رتباط�الذا�ي�ال�سلس���لألخطاء  

 يوجد�اختالف����تباين�حد�ا��طأ ال  

 املقدرات�مستقرة�ع���الزمن 
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 8 -3-البحثنتائج�:  

  من�خالل�دراس���للعالقة�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�و�نفاق�العام�توصلت�إ���النتائج�التالية 

،
ً
  .ل�س�من�املستغرب�وجود�عالقة�توازن����املدى�الطو�ل�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�و�نفاق�العام�أوال

�الس�ان �يتغ���عدد �عندما �����نفاق�العام ��س�يا �سر�ع ��عديل �مالحظة�البيانات��ھأذكر�أن( .ثانيا،��ناك يتم

  )سنو�ا

ا�،�سيؤدي�التغي���ب�سبة�
ً
٪�����نفاق�7ع���املدى�الطو�ل�ب�سبة�٪����النمو�الس�ا�ي�إ���حدوث��غي���10ثالث

  .العام

وجود�اتجاه�عام�قوي�ومعنوي�بال�سبة�للز�ادة�����نفاق�العام�راجع�لعوامل�خارج�النموذج��شرح�ا�النظر�ة�

  .�قتصادية

  

�أك��� �ي�ون �لكنھ �ال�يفسر�ب�ساطة �قد �نمو�الس�ان �إ�� �العام ��نفاق �من �واملتج�ة �العكسية �السب�ية غياب

  .وقد�تتدخل�النظر�ة��قتصادية����تفس���ذلك��عقيد
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 9 -البحثتوصيات�:  

  :من�خالل�دراس���للعالقة�ب�ن�النمو�الس�ا�ي�و�نفاق�العام�أو����بما�ي��

 استعمال�من��يات�ونماذج�مختلفة�ومتقدمة�����قتصاد�القيا����ملعا��ة�معطيات�الدراسة�.  

 استعمال���م�عينة�أك���لدراسة�سلوك�املتغ��ات�ع���املدى��الطو�ل�والقص���.  

 إدخال�املز�د�من�املتغ��ات�ال���تنص�عل��ا�النظر�ة��قتصادية�ملعرفة�ا���م�ا��قيقي�لتأث���

  .املتغ��ات��عض�ا�����عض�ومقارنة�وز��ا����النماذج�املق��حة�

 ملعطيات��قتصادية�أل��ا��عطي�نتائج�أك���دقة�استعمال�ال��مجيات��صلية����معا��ة�ا.  

 تنو�ع�مصادر�البيانات�وعدم��عتماد�ع���املصادر�الرسمية�بل�ومقارنة�البيانات�ال���ترد�من�مصادر�

  .مختلفة

 تقسيم�ف��ات�الدراسة�نظرا�الختالف��وضاع�السائدة����املراحل�املختلفة.  

 انات�وعدم��عتماد�ع���برنامج�واحد�ألن�جودة�النتائج�استعمال�برمجيات�متنوعة�عند�معا��ة�البي

  .مختلفة�

 إجراء�مز�د�من��ختبارات�عن�مدى�تأث���وتأثر�املتغ��ين��عض�ما�ببعض�وتأثر�ما�بمتغ��ات�خارجية�

  :أخرى�وم��ا�ما�ي��

 . �ثار�الساكنة�املباشرة�وان�استطعت��ثار�الغ���املباشرة

 . جما��� �ثار�ب�ن��ل�متغ���ومتغ����ل�ع���حدا�ثم�إضافة�املتغ��ات��خرى�لتوضيح�التأث���

 . �ثار�الديناميكية�ع���املدى�القص��

 .العالقات�و�ثار�الديناميكية�والساكنة�����جل�الطو�ل

 . تحديد�إن��ان��ناك�تأث��ات�وسبطية�أم�ال

 . ���املتغ��ات��خرى�سواء����املدى�القص���أو�الطو�لكيفية�استجابة�املتغ��ات�لتغ��ات�

 . كيفية�استجابة�املتغ��ات�لصدمة����املتغ��ات��خرى 

 . تحديد�الصدمات�والتغ��ات�ال�ي�لية

 . �ل��ناك�عتبة�للتأث���أم�ال�أو�نظام��غ���تبعا�لعتبة�معينة

 . تحديد��نحرافات�عن�املدى�الطو�ل�و�ناك�عدة�طرق�ملعرف��ا

 . دراسة�دالة�الصدمات�واثر�املضاعف�و�متوسط�التأخ���ووسيط�التأخ��

دراسة��ي�لة�النموذج�باستعمال�التفكيك�التار����والسب�ية�ال�ي�لية�أو��نية�وان��ان��ناك�إم�ان�دراسة�

 . �ية�ال��ظية�وسب�ية�املدى�القص���أو�الطو�ل�م��ا�املتماثلة�أو�غ���املتماثلةبالس

 . ت�غ���املتماثلة�إن�أمكندراسة�الصدما

من�املفا�يم�املتقدمة�لدراسة��ذا�النوع�من�املواضيع��و�نقطة�استقرار�النموذج�و���عبارة�عن���ظة�زمنية�

و�ذا�املف�وم�مازال�لم�يتم��عميمھ�فقد��- توجد�أي�تذبذبات� الأي�ي�ون�ف��ا�النموذج�ك�ل�مستقر��ش�ل�تام�

  .2018ظ�ر�بداية�

  :املالحق-10
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  2016- 1980تطور��نفاق�العام�ونمو�الس�ان����ا��زائرجدول�

 اإلنفاق العام DFD  نمو السكان DIMO السنة

1980 19337715 69052768510 

1981 19943664 75055086331 

1982 20575701 76761341409 

1983 21228289 80956739115 

1984 21893853 84359629512 

1985 22565905 88346952408 

1986 23241272 80278221727 

1987 23917897 70261765712 

1988 24591492 70685245262 

1989 25257672 75663066686 

1990 25912367 73187600487 

1991 26554329 68446320535 

1992 27181094 69213954911 

1993 27786259 66735202208 

1994 28362253 67914681806 

1995 28904298 69646277872 

1996 29411415 68545331486 

1997 29886839 68308914358 

1998 30335732 73543226436 

1999 30765613 74799600880 

2000 31183660 78085714528 

2001 31592153 83750551636 

2002 31995046 93076594027 

2003 32403514 99528637047 

2004 32831096 1,06807E+11 

2005 33288437 1,13831E+11 

2006 33777915 1,15365E+11 

2007 34300076 1,23895E+11 

2008 34860715 1,33014E+11 

2009 35465760 1,43579E+11 

2010 36117637 1,49887E+11 

2011 36819558 1,50386E+11 

2012 37565847 1,63184E+11 

2013 38338562 1,74231E+11 

2014 39113313 1,8513E+11 

2015 39871528 1,95288E+11 

2016 40606052 1,97011E+11 

  البنك�العال���املوقع�الرس��: املصدر
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املن��ية�امل�سطة�لكشف�جذر�الوحدة

  

211محمد�شي���،طرق��قتصاد�القيا����،ص: املصدر�

  

 ARDLمعادلة�

  عماد�الدين�املصبح:�قتصاد�القيا���: املصدر�
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  ال���تم�تقدير�ا�من�قبل�ال��نامج��حصا�ي�72مجموع�النماذج�
Model Selection Criteria Table     
Dependent Variable: DFD     

Date: 06/10/18   Time: 18:50     

Sample: 1980 2016      

Included observations: 35     
       
       Model LogL AIC BIC* HQ Adj. R-sq Specification 
       
       70 -669.416115  46.580422  46.863310  46.669019  0.995657 ARDL(1, 2) 

61 -669.375611  46.646594  46.976631  46.749957  0.995472 ARDL(2, 2) 

69 -669.404557  46.648590  46.978627  46.751954  0.995463 ARDL(1, 3) 

52 -667.739424  46.602719  46.979904  46.720849  0.995763 ARDL(3, 2) 

68 -667.953367  46.617474  46.994659  46.735603  0.995700 ARDL(1, 4) 
36 -668.546846  46.658403  47.035588  46.776533  0.995520 ARDL(5, 0) 

54 -672.097623  46.765353  47.048242  46.853951  0.994775 ARDL(3, 0) 

72 -675.529217  46.864084  47.052676  46.923149  0.993909 ARDL(1, 0) 

45 -670.850496  46.748310  47.078347  46.851673  0.994987 ARDL(4, 0) 
59 -667.500354  46.655197  47.079530  46.788093  0.995624 ARDL(2, 4) 

67 -667.503939  46.655444  47.079777  46.788340  0.995623 ARDL(1, 5) 

43 -667.563254  46.659535  47.083868  46.792431  0.995605 ARDL(4, 2) 

60 -669.371898  46.715303  47.092488  46.833433  0.995258 ARDL(2, 3) 
51 -667.722236  46.670499  47.094832  46.803395  0.995556 ARDL(3, 3) 

35 -667.869923  46.680684  47.105018  46.813580  0.995511 ARDL(5, 1) 

71 -674.617048  46.870141  47.105882  46.943972  0.994042 ARDL(1, 1) 

34 -666.418548  46.649555  47.121036  46.797217  0.995725 ARDL(5, 2) 
27 -668.449806  46.720676  47.145009  46.853572  0.995328 ARDL(6, 0) 

66 -666.829647  46.677907  47.149388  46.825569  0.995602 ARDL(1, 6) 

50 -666.862315  46.680160  47.151641  46.827822  0.995592 ARDL(3, 4) 

53 -671.923888  46.822337  47.152374  46.925701  0.994602 ARDL(3, 1) 
65 -665.272943  46.639513  47.158143  46.801942  0.995830 ARDL(1, 7) 

63 -675.482869  46.929853  47.165594  47.003684  0.993676 ARDL(2, 0) 

58 -667.145353  46.699679  47.171161  46.847342  0.995505 ARDL(2, 5) 

44 -670.846371  46.816991  47.194176  46.935121  0.994750 ARDL(4, 1) 
42 -667.542470  46.727067  47.198548  46.874729  0.995380 ARDL(4, 3) 

57 -666.047083  46.692902  47.211532  46.855331  0.995601 ARDL(2, 6) 

49 -666.111578  46.697350  47.215980  46.859778  0.995582 ARDL(3, 5) 

62 -674.596840  46.937713  47.220602  47.026310  0.993792 ARDL(2, 1) 
26 -667.865566  46.749349  47.220831  46.897011  0.995276 ARDL(6, 1) 

33 -666.208602  46.704041  47.222671  46.866470  0.995552 ARDL(5, 3) 

25 -666.399010  46.717173  47.235803  46.879601  0.995493 ARDL(6, 2) 

56 -664.719911  46.670339  47.236116  46.847533  0.995750 ARDL(2, 7) 
64 -664.739197  46.671669  47.237446  46.848863  0.995744 ARDL(1, 8) 

18 -668.449676  46.789633  47.261114  46.937295  0.995082 ARDL(7, 0) 

41 -666.830983  46.746964  47.265594  46.909393  0.995357 ARDL(4, 4) 

48 -665.153234  46.700223  47.266001  46.877418  0.995621 ARDL(3, 6) 
31 -664.014860  46.690680  47.303606  46.882641  0.995698 ARDL(5, 5) 

32 -665.802518  46.745001  47.310779  46.922196  0.995420 ARDL(5, 4) 

47 -664.152447  46.700169  47.313095  46.892129  0.995657 ARDL(3, 7) 

16 -665.897648  46.751562  47.317340  46.928756  0.995390 ARDL(7, 2) 
40 -665.917311  46.752918  47.318696  46.930112  0.995384 ARDL(4, 5) 

55 -664.301213  46.710428  47.323354  46.902389  0.995613 ARDL(2, 8) 

17 -667.682306  46.805676  47.324306  46.968105  0.995076 ARDL(7, 1) 

24 -666.077603  46.763973  47.329750  46.941167  0.995333 ARDL(6, 3) 
9 -668.085938  46.833513  47.352142  46.995941  0.994937 ARDL(8, 0) 

39 -665.152418  46.769132  47.382058  46.961093  0.995347 ARDL(4, 6) 

46 -663.554956  46.727928  47.388002  46.934655  0.995555 ARDL(3, 8) 

22 -663.672402  46.736028  47.396102  46.942755  0.995519 ARDL(6, 5) 
15 -665.434794  46.788606  47.401532  46.980567  0.995256 ARDL(7, 3) 

23 -665.659734  46.804120  47.417045  46.996080  0.995182 ARDL(6, 4) 

30 -664.005506  46.759000  47.419074  46.965727  0.995415 ARDL(5, 6) 
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38 -664.150142  46.768975  47.429049  46.975702  0.995369 ARDL(4, 7) 

7 -665.883122  46.819526  47.432451  47.011486  0.995107 ARDL(8, 2) 
8 -667.630905  46.871097  47.436874  47.048291  0.994805 ARDL(8, 1) 

13 -663.143754  46.768535  47.475757  46.990028  0.995371 ARDL(7, 5) 

14 -665.125756  46.836259  47.496333  47.042986  0.995046 ARDL(7, 4) 

37 -663.554420  46.796857  47.504079  47.018350  0.995238 ARDL(4, 8) 
21 -663.647472  46.803274  47.510496  47.024767  0.995207 ARDL(6, 6) 

29 -663.648285  46.803330  47.510552  47.024823  0.995207 ARDL(5, 7) 

6 -665.428899  46.857165  47.517239  47.063892  0.994942 ARDL(8, 3) 

28 -662.663061  46.804349  47.558719  47.040608  0.995177 ARDL(5, 8) 
12 -662.912365  46.821542  47.575913  47.057802  0.995093 ARDL(7, 6) 

4 -663.025818  46.829367  47.583737  47.065626  0.995055 ARDL(8, 5) 

5 -665.068585  46.901282  47.608504  47.122775  0.994713 ARDL(8, 4) 

20 -663.568817  46.866815  47.621185  47.103074  0.994866 ARDL(6, 7) 
19 -662.647817  46.872263  47.673782  47.123289  0.994781 ARDL(6, 8) 

11 -662.748667  46.879218  47.680737  47.130244  0.994744 ARDL(7, 7) 

3 -662.827885  46.884682  47.686200  47.135707  0.994715 ARDL(8, 6) 

2 -662.518157  46.932287  47.780953  47.198078  0.994357 ARDL(8, 7) 
10 -662.557875  46.935026  47.783692  47.200818  0.994341 ARDL(7, 8) 

1 -662.494808  46.999642  47.895456  47.280200  0.993802 ARDL(8, 8) 
       
       
       

  EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر�

  

  

  :اختبارات�البوا��

  
  

  EVIEWS10الباحث�باالعتماد�ع���برنامج�: املصدر� 
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  :ا��اتمة

� �و�ما �أال �الك�� ��قتصاد �املستوى �ع�� �متغ��ين �أ�م �ودراسة �بتحليل �البحث ��ذا ��� النمو�الس�ا�ي�قمنا

���� �لسلوك�ما �املفسرة �النظر�ات��قتصادية �أ�م �القص���والطو�ل�واستعراض �املدي�ن �ع�� �العامة والنفقات

�ا��زائر, إطار�نظري  �حالة �ال��ك���ع�� � ثم �من �الف��ة ��1980� �السوق��2016إ�� �اقتصاد �ع�� ��نفتاح ف��ة

�اختبار�ا� �من��ية �باستخدام �وذلك �ال�ي�لية �و�صالحات �واتجاه�. �ARDLدود �طبيعة �ع�� �التعرف وحاولنا

� �البحث�نظرة) السب�ية(العالقة �يوفر��ذا ��نفاق�العام�و�التا�� �وز�ادة �نمو�الس�ان �حول� املمكنة�ب�ن بديلة

مصادر�ز�ادة��نفاق�العام����ا��زائر�ومسا�مة�إضافية�داعمة�لألدلة�التجر��ية�القليلة�والقليلة�جدا�حول�

عبھ�نمو�الس�ان����تصميم�إس��اتيجيات��نفاق�العام�وتخطيطھ�ع���املستو��ن�القر�ب�والبعيد�الدور�الذي�ل

  .وتوف���مصادر�تمو�لھ�وتنو�ع�ا�لتفادي�الوقوع����ال��ز

���دف� �مصادر�التمو�ل �وتنو�ع ��س��اتي�� �التخطيط ��عت���سياسات �لالقتصاديات �ال�سي���الك�� �أدبيات ��

املال�مصدر�قوة�ألي�اقتصاد�واستقراره�خاصة����الدول�ال����س��دف�معدالت�نمو�الوصول�إ���تراكم�رأس�

  .عالية�مثل�ا��زائر

�ز�ادة� �ع�� �تأث���معنوي �النمو�الس�ا�ي�يمارس �البحث�إ���أن ��ذا �من �عل��ا �املتحصل �ش���النتائج�التجر��ية

ر�ة��قتصادية�ال���تتوقع�أن�يفرض��نفاق�العام�ع���املدى�الطو�ل�وتتما�����ذه�النتائج�مع�توقعات�النظ

دون�أن�ن�����, ز�ادة�النمو�الس�ا�ي�ز�ادة�مواز�ة�أو�مقار�ة�لھ�����نفاق�العام�لتغطية�املصار�ف�املتعلقة���م

�كث��ة� �خارجية �عوامل �تفرضھ �النموذج ��� �تأث���املتغ���الداخل �خارج �جدا �واملعنوي �القوي �العام �تجاه

  .ري�للدراسةاستعرضت����ا��انب�النظ

و�ال�سبة�ل��زائر�ع���غرار�البلدان�النامية�ا�أخرى�ال����عتمد����تمو�ل�إنفاق�ا�ع���مصادر�محددة�ومعرضة�

لالختالل�والتقلب�كما�ال�يمكن�التحكم�ف��ا����ح�ن�أن��تجاه�العام�لإلنفاق�وحاجات�الس�ان�امل��ايدة�مع�

� �املدى �مستمر�ومستقر�ع�� �تمو�ل �يفرض �التمو�لية�تزايد�م �الكفاءة �ز�ادة �إ�� �باإلضافة القص���والطو�ل

�املرافقة� �وا��دمات �التحتية �الب�� �ملشار�ع �التمو�لية �الفعالية �من �املز�د �أجل �من �النفقات وترشيد

�ما� �و�ذا �املستدامة �للنمو�والتنمية ��عت���محر�ا �الذي �ال�شري �ا��انب ��� �خاصة �املستقبلية و�س�ثمارات

  .ت�املتقدمة�من�خالل��س�ثمار����التعليم�وال��ة�قتصاديااتبعتھ��

ووفقا�ملا�سبق��ش���النتائج�إ���أن�القنوات�ال���تؤثر����ز�ادة��نفاق�العام����ا��زائر�متنوعة�لك��ا�مر�ونة�

��انت� �وم�ما �مصدره ��ان �م�ما �عام �إنفاق �وجود �تفرض �الس�ان �متطلبات �أن �أي �امل��ايدة �الس�ان بحاجات

  .الية�للدولةالوضعية�امل
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�لتجنب� �ا��زائري �عميقة�����قتصاد �ملشا�ل �ظرفية �حلول �املتعاقبة �ا��زائر�ة �ا���ومات و�اختصار�اتبعت

الوقوع����أزمات�خط��ة�اقتصادية�تؤدي�إ���أخرى�اجتماعية�وسياسية�وأمنية�قد�تر�ن�مص���البلد�بكيانات�

  .OPECنظمة�الدول�املصدرة�للنفط�وم�BMوالبنك�العال����FMIعاملية�كصندوق�النقد�الدو���

�وجب� �لذا �الطو�ل �املدى �ع�� �املشا�ل �ال��عا�� �القص���لك��ا �املدى ��� �فعالة �يبدو�أ��ا �ال�� �السياسات �ذه

يزال��ناك�الكث���مما�ي�ب���عملھ����مجال� إذن�ال) إ���ما��عد�الب��ول(اس�بدال�ا�بإس��اتيجيات��عيدة�املدى�

  .ل�شر�ة�للبلد�لتحقيق��ستدامة�سي���املوارد�املالية�وا
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