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. ملخص

 اإلاظخدامت الخىمُت ؤهداٖ ًُ وببِادها الخ٢ىماث ٠اهل ؤزٜل مما متزاًدة، بىجحرة الِالم في الٜ٘س ًاهسة ج٘ؼذ

رل٣ اإلاظوسة،  هخاثج مً ال١ثحر حِاوي بدوزها والجصاثس. لؤللُ٘ت الخىمُت ؤهداٖ جدُٜٝ مً الدولُت اإلاىٌماث ٟو
دت اإلاخدهىزة الاحخماُُت ألاخىا٤ جخ١بد شالذوال الدظُِىاث ٗترة زال٤ الظُاطُت الاكوساباث  الظ٢ان مً مهمت لؼٍس

ُ٘ت، اإلاىاهٝ في زاؿت م الٍس ت ؤلاهخاج ُىامل ٠ل ُلى خىشتها ٓز  والبوالت للٜ٘س ًخـدي همى مِد٤ لخدُٜٝ اللسوٍز

م الِِؽ ًلمً وبرل٣ الث بلى باإلكاٗت. اإلاجخمّ ألٗساد ال١ٍس  المخـاؾ حهت مً الدولت ضختها التي الاحخماُُت الخدٍى
ُٙ ؤحهصة دُم ؤزسيى حهت ومً مظخىاهم، وجدظحن الٜ٘ساء مً حصء  جدزل الىاّٛ في ل١ً. البوالت مً للخد الخًى

 ًلم ٠امل هٌام ٌِخبر الري وؤلاوظاوي، الاحخماعي الخلامً في الخل ١ًمً ٛد بذن. مىه اإلاىخٌس الهدٖ ًدٜٝ لم الدولت

ه وشخـِخه وكمحره ال٘سد زوح جسبُت ُلى ٌِملو والص٠اة والـدٛت ؤلاخظان مِاوي ٠ل  ٛوب، الظُد) الاحخماعي وطلٟى
1952) .

خبازاث، هره مً اهوالٛا      الِاد٤ الخىشَّ جلمً ػاملت ٟماطظت الص٠اة ٍٗسلت ؤهمُت ببساش البدث هرا ًداو٤ى الُا

اهُت ًدٜٝ الري للثروة دد الاحخماُُت الٗس . الٜ٘س مً ٍو

اهُت  –الٜ٘س  –الدزل جىشَّ بُادة -والاحخماعي ؤلاوظاوي الخلامً  –اةالٞص: املفخاحيت الهلماث . الاحخماُُت الٗس

Jel: j21- j30 

. مقدمت

 ؤي الاحخماعي، الىٌام في ال٘سدًت اإلاـالح ؿساَ هدُجت بددة الثروة وجىشَّ الاحخماُُت الِدالت مىكَى مازسا ؤزحر

. والٜ٘حرة اإلاخىطوت الوبٜاث جلسزى ؤزسيى حهت ومً حهت، مً ةوالوبُعي الاٛخـادًت الثرواث ُلى للخـى٤ى الخىاٗع
 جدٜٝ لم ذل٣، بلى بكاٗت .ًىمُا دوالز 2 دزل بمِد٤ الُىم ٌِِؼىنى الِالم في وظمت ملُاز 2.1 مً ؤٟثر ٌِِؽ خُث

ُٜت الدو٤ى في زاؿت اإلاظوسة ؤهداٗها مً الٜلُل بال الخىمُت بسامج  ملُىنى 210 مً الٜ٘ساء ُدد ٗيها ازجّ٘ خُث ؤلاٍٗس
ى واإلأازبُت، الِسبُت الدو٤ى بؼإن ؤما. 2013 ُام وظمت ملُىنى 415 بلى 1981 ُام وظمت  عجصث اإلاخبِت الخىمُت هماذج ٗةنّن

ُاب الٜ٘س،  .اإلاِِؼُت الظ٢ان لخاحاث والداثمت الجُدة الاطخجابت ًُ  وؤػ٢ا٤ والبوالت، الاحخماُُت، الِدالت ٓو

ت، وؤلاخبان الهؼاػت  وبكِاٖ ،(طىزٍا مـس، لُبُا، جىوع،) مظدبدة بإهٌمت لئلهاخت داِٗت ؤطبابا ٠اهذ اإلاخىُى
د مما ؤزسي، دو٤ى ؤهٌمت ى ًٟا  .للدو٤ى الظُاس ي الاطخٜساز تهدد التي ألاطباب ؤهم الاحخماُُت واإلاؼ١الث الٜ٘س ؤنّن
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ت ٗيها ًخسبى التي الٜ٘س بىهإة مٜازهخه ًم١ً ال ،2008 اإلاالُت ألاشمت مً اإلاخلسزة الٔسبُت الدو٤ى حِِؼه ما خحن في  ألاٗاٛز

م الخىمُت، واطتراجُجُاث ؤلاؿالخاث مً طىت 30 مً ؤٟثر مىر والِسب  الري الخىاٛم وهى ُليها، جدىشى التي الثرواث ٓز
م١ً ج٘ظحره ًـِب ت الٜ٘حرة الدو٤ى لثرواث الِالم في الٜاثدة الدو٤ى اطخٔال٤ بلى بزحاُه ٍو  ألاطلخت ب٘لل واإلاخىاُش

سها التي  ؤزسيى حهت ومً وألاشماث، الخىجس لدُم ألاطلخت حهت مً) مىخجاتها لخـٍسٙ حُدة ؤطىاٚ واُخبازها لها جٗى

 وزٓم ألاشمت، بِد ختى 1ط٢انها مِِؼت مظخىيى ُلى الدو٤ى هره جداٍٗ. (اٛخـادًا لها جابِت إلبٜائها الٔراثُت اإلاىاد
 الٔىُت للوبٜت ؤٟثر ومخدحزة مخىطوت جبٜى بل ًسةال٘ٝ اإلاجخمِاث كمً جسجب ال لآلزس، خحن مً وجربربه اهس٘اكه

 بالظلُم وال بالصخُذ لِع الِالم في الٜ٘س إلا٢اٗدت مىخدة واطتراجُجُاث دولُت طُاطاث ًُ الخدًث وبالخالي. الساُٛت

ُٜت، الِسبُت للدو٤ى خال اُخبازه ًم١ً وال  اإلاىاداةو. ألازسيى الدو٤ى باقي خظاب ُلى الدو٤ى لبِم حُد بدًل هى بل وؤلاٍٗس
 والؼِىب الدو٤ى حظخدٜه ٟدٝ وهُ٘ه خدودها، ًخسوى ال للثروة الِاد٤ الخىشَّ بلى والدُىة الاحخماُُت بالِدالت

 الاٛخـادًت الظُاطاث ًُ ُصله ًم١ً وال الدازل مً ًـدز ؤن ًجب الخُٜٜي الخل ؤن مسة ٠ل وهخإٟد.  ألازسيى
ً والاحخماُُت، مت همى ُو  والترابى الدولُت، الاٛخـادًت واإلابادالث الِىإلات، بِدها ًإحي زم ،الدولت جيخهجه الري الخٟى

. ودولي وبٛلُمي مدلي هى ما بحن اإلاتزاًد

اه اٛخـادًاث هدٗذ وباإلاٜابل،  اإلاساهس مسخلٙ ُاجٜها ُلى وألازر الثروة جىشَّ بلى (Welfare Economics) الٗس

 الاحخماُُت الوبٜاث بحن الخلامً ُلى ذل٣ في وحظدىد...  طسةوألا والِمالت، والؼُسىزت، والٜ٘س ٠اإلاسق الاحخماُُت

  .2الاحخماُُت الِدالت ًُ والبدث اإلاسخل٘ت

 ألاطاطُت، الخىاشهاث اطخِادة ُلى الٜادزة جبٜى جدزلها، زال٤ ومً وخدها، الدولت ؤن ُلى ،(Keynes, 1930) ؤٟد ٟما

. 3لؤلشمت ؤٟبر وجـدي مىاحهت مً الاٛخـاد وجم١ً

اه، دولت" خالُا حِمل الىاّٛ ٖي ل١ً   مً مظوس ٠ان ما مّ حدا مسخل٘ت هخاثج جدُٜٝ بلى الىهني الخلامً وباطم الٗس

٢لٙ ؤهداٖ  الاحخماُُت والِدالت الخلامً خٜٜه ما مً ب١ثحر ؤُلى. باهٌت ٗاجىزة (اإلادسومحن مً ٟبحر ُدد) ألامت ٍو

(Lepage، Demain le capitalisme, 1978) 4 .مً زاؿت ل٘ئت ألامىا٤ جمىذ الخاالث ؤٓلب في الدولت جبٜى هرا، وزٓم 
 ,O. von Bismarck) وزٗاهُخه طالمخه وللمان له بىِذ احخماُُت ماطظت الدولت ؤن ألازحرة هره جسيى اإلاجخمّ،

Gesammelte Werke 1924/1935, .(volume 9, pp. 195-196  

ادة ألاطاس ي الهدٖ ؤن خحن في  والترابى الخماط٣ ُلى الخ٘اي زال٤ مً الخىمُت في ال٘سد اهمتمع هى الثروة جىشَّ إُل
ت ؤُلاء بحن س الظُاطُت الظلوت جدزل زال٤ مً بليها ًيخمي التي اإلاجمُى  الخخىاء ألازالقي، والىهج الخلامً ودُم لخبًر

. ومظاُدتهم الٜ٘ساء

إٟد ت في الِظاز م١٘سوى زؤي وخظب ،5(Jagdish Bhagwati, 2011) ٍو ص طُاطُاث ؤن ٛخـادًت،الا الىٌٍس  الىمى حٍِص
 بُادة ؤن ًسون ٗهم وبالخالي الٜ٘س، خدة مً الخسُ٘ٙ في حظاُد وال ؤلاحمالي الىهني الىاجج الىاّٛ في حِصشى ال الاٛخـادي

 .الٜ٘س ًاهسة الخخىاء الخُٜٜي اإلا٘خاح هي الثروة جىشَّ

                                                           
 
 يٍ سكاٌ انعانى  % 5 يثهوٌ فقط ي  

2
 www.toupie.org 

3« Amortisseur des crises », L’État providence http ://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances- 

publiques/approfondissements/etat-providence.html, le 24 03 2014  
4
 Économiste français. De tendance minarchiste 

5
 El djazira net, Project Syndicat, 2011 

http://www.wikiberal.org/wiki/Minarchisme
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ادة ؤن بلى الخىمُت اٛخـادًى الخمظُيُاث مىر زلف ٟما ادة باللسوزة حِني ال ؤلاحمالي الىهني جالىاث ٍش  مِدالث ٍش
اهُت  جدُٜٝ زاللها مً ًم١ً وطُلت ٓاًت، ال وطُلت الاٛخـادي الىمى ٗةن اٛخـادًت هٌس وحهت ومً الاحخماُُت، الٗس

 جىشَّ بُادة همىذج" بلى ودُىا .للمجخمّ الاحخماعي الخٜدم وجدُٜٝ الٜ٘س مً بالخد اإلاسجبوت الخُُٜٜت ألاهداٖ
والب .الٜ٘س خدة جسُ٘ٙ في وؤٌُم ؤٟبر جإزحره ؤن ًسون الري "الدزل ت "الاٛخـادي الىمى همىذج" مىخٜدو ٍو  باإلاظاُز

ادة الِالم ُبر واطِت ػِبُت ٛواُاث بخظاض جىامي مّ البدًل الىمىذج جبني بلى ىُاء خـت بٍص  .الٜ٘ساء خظاب ُلى ألٓا

اهُت، دولت ؤشمت ؤمام بذن  ُلى ُلُه والٜلاء الٜ٘س خدة مً للخسُ٘ٙ الدزل جىشَّ بُادة وذجهم جبني وكسوزة الٗس

د ُلى وحِمل الجُدة الخ٢ىماث حِخني ؤن ًيبػي البُِد، اإلادي جُا ُنها الاطخٔىاء ُلى ألاٗساد حٍِى  Alexis de))6  جدٍز
Tocqueville,http://www.wikiberal.org/wiki/De_la_d%C3%A9mocratie_en_Am%C3%A9rique1835) & 

(Mathieu Laine, 2006, 2010 7  ، ادة الثرواث وؿسامت بد١مت وجىحه ٜت حدًد مً جىشَِها إُل  ُٛمت زاللها مً جسلٝ بوٍس
ً ُٗه، ٗاُلحن ؤُلاء منهم ججِل ختى اإلاجخمّ، ؤٗساد بباقي وج٢اٗاهم اإلادسومحن خاحاث ُلى جسد ٗتملا  بدوزهم ٛادٍز

.  والبىاء الخىمُت في واإلاظاهمت حدًد مً الُٜمت زلٝ ُلى

ادة الِ٘الت الىطُلت الص٠اة بدازة مً حِل ًم١ً ؤال طبٝ، إلاا اُخبازا  وجدُٜٝ ٜٗسا٤ مً للخد والدزل الثروة جىشَّ إُل
: بلى الدزاطت جٜظُم ازجإًىا لرل٣ واإلاظخدامت، الؼاملت الخىمُت

  بالخُٔحر ًوالب: الخالي الىكّ جدلُل - 

ت في الثروة جىشَّ بُادة -2  ؤلاطالمي اإلاىهج وفي الاٛخـادًت الىٌٍس
 الٜ٘س مً والخسُ٘ٙ الخىمُت في الص٠اة دوزى: الجصاثس خالت دزاطت -3

 لخليير ا يطالب: الحالي الىضع جحليل -1

ِد ٛبل (الىمى هٍسٝ في او مخوىزة) الدو٤ى اهخهجذ  الاٛخـادًت الظُاطاث مً الِدًد ألالُ٘ت ؤهداٖ بهاز في ألاشمت، َو
س ؤزلس اٛخـاد وبىاء لظ٢انها، اإلاِِؼُت الٌسوٖ وجدظحن الٜ٘س خدة مً الخسُ٘ٙ بُٔت والاحخماُُت  الؼٔل ًٗى

ص الالثٝ، ظدىجد ًٟس جىب ٟدل، البدًلت بالواٛاث َو  بِد زاؿت ألاو٤ى هاحظها ؤؿبذ الري اإلاحزاهُت عجص الخ٢ىماث ٍو

 ٗيها بما الِالم دو٤ى ؤٓلب سجل لرل٣، هدُجت.  الؼامل الىمى مـولح كمً ٠لها ألاهداٖ هره بدماج ًم١ً. ألاشمت
ا جدظىا ؤًلا (Mena) مىوٜت اث في ٍٛى ادة مّ ألازحرة، الظىىاث في اإلاِِؼت مظخٍى ّ،ا الِمس مخىطى ٍش  واهس٘اق إلاخٛى
ُاث، مِد٤ س الصخُت، اإلااػساث وجدظحن الٗى  اإلاىاهٝ في ٌِِؼىنى الرًً الظ٢ان وظبت اهس٘اكا وهبُِخه، الؼٔل جٗى

ت  ...ال٘ظاد ماػس الخدماث، جدظحن الـحي والـٖس الىٌُ٘ت اإلاُاه بلى الىؿى٤ى وحظهُل الٜ٘حرة، ألاخُاء في الخلٍس

 الخٜدم ُٛاض ًجب بذن. Sen ل  (Capabilities) ال١٘اءاث م٘هىم خظب ُُتالاحخما الِدالت مً لجصء جدُٜٝ وهرا

                                                           
6 « Sortons de l'État nounou », La Tribune, 8 mars 2006 : « Cette spirale interventionniste et sécuritaire brise les 

énergies individuelles, étouffe la croissance économique et anéantit l’esprit de responsabilité. Faire de la 

politique revient ainsi à gérer les caprices de citoyens traités depuis trop longtemps comme des enfants. La 

Grande Nurserie, c’est ce système, le cœur mourant de l’« exception française », le moteur lancé à plein régime 

de l’infantilisation des citoyens. » 

« L’avenir n’est cependant pas aussi sombre qu’on le dit. Si l’État ne peut pas tout, nous avons tous à gagner de 

la responsabilisation. Reprenons le contrôle de nos vies, croyons à nouveau en nous-mêmes et brisons les 

barreaux de la Grande Nurserie : il est encore temps ! » 
7
 De la démocratie en Amérique, 1935 : « Cet État se veut si bienveillant envers ses citoyens qu'il entend se 

substituer à eux dans l'organisation de leur propre vie. Ira-t-il jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les 

protéger d'eux-mêmes ? (...) Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les 

peuples à se passer de lui. »  
8
 Amartya Sen, Éthique et économie, 1987   & Joan Tronto , la théorie du care, 1993. 

http://www.wikiberal.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
http://www.wikiberal.org/wiki/De_la_d%C3%A9mocratie_en_Am%C3%A9rique
http://www.wikiberal.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Tronto&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Tronto&action=edit&redlink=1


طرابلس   / شر حول التضامن اإلنساني العاأعمال المؤتمر الدولي  20 – 18 ديسمبر    2015  
 

 
www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 

4 

خباز في جإزر التي الاحخماُُت اإلااػساث هره زال٤ مً اإلادٜٝ  الٜدزة وحِاد٤ للِاثالث والاطتهالٞ الدزل مظخىيى الُا

 ألابِاد مً ٢ٗل ٜٗى، خٜٝالم وؤلاهخاج  9(PIB per capita) لل٘سد ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج زال٤ مً ولِع الؼساثُت،

ُت اهُت والراجُت اإلاىكُى  .10وؤطاطُت مهمت حِد للٗس
 ما وهى الُىم، في$  1.25 مً ؤٛل ُلى ٌِِؼىنى شخف ملُاز ذل٣، مّ ًصا٤ ال. الِالم في الٜ٘س اهس٘م وبن ختى ل١ً،

 ملُاز 1.9 مً (2011  –1981) بحن ال٘ترة في الِالم ؤهداء حمُّ في الٜ٘ساء ُدد اهس٘م ِٗال،. اإلادّٛ الٜ٘س زى ًمثل
ذ في ؤهه زاؿت بًجابي جوىزى ١ٌِع هرا. ملُاز واخد بلى شخف  ملُاز 7 بلى 4،5 مً الِالم ط٢ان ُدد هما ذاجه، الٛى

 ُلى ٌِِؼىنى والىاػئت الىامُت الدو٤ى في الظ٢ان مً :16.7 بلى لُـل زالزت، ُلى اإلادّٛ الٜ٘س مِد٤ ٛظم وبهرا. وظمت
ّ ختى واضح الخدظً لهرا ؤلاًجابي ألازس ًبٜى .طىت 30 ٛبل :52.8 مٜابل ا،ًىمي$  1.25 مً ؤٛل  اإلادّٛ الٜ٘س ُخبت بٗس

 مٜابل ،2011 طىت الِالم ط٢ان زلث مً ؤٟثر ًمثل وهى شخف، ملُاز 2.1 خىالي بلى الٜ٘ساء ُدد برل٣ ٗحرجّ٘ ،$ 2 بلى

: الُتالذ ألاػ٢ا٤ في الىخاثج هره ُسق ًم١ً. 198111 طىت :70 ًٜسب ما
   

               
                           

 الدولي البى٣ :املصدر
د  في ًٌهس ٟما اإلااكُت، ُٜىد الثالر مدي ُلى اإلادّٛ الٜ٘س مِدالث في اهس٘م الِالم مىاهٝ حمُّ ػهدث ٛو

. ؤدهاه الؼ٢لُحن
 

                                                           
9
 Joseph Stieglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, 2009, Richesse des nations et bien-être des individus.  

10
 Mohamed-Seghir BABES, « Développement humain et société du bien-être à l’aune de l’agenda post-2015 », 

CNES, http://www.cnes.dz/ar/index.php, consulté le 18-11-2015. 
11

 Observatoire des inégalités, file:///D:/colloque-%20en%20cours-%202014/LIBAN- 13 janvier 2015. 
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 يالدو٤ى البى٣ :املصدر                              
 

ساُٗت، الاججاهاث في مهم جدظً ؤًلا الجصاثس سجلذ ّ الِمس ازجّ٘ خُث الدًمٓى  1990 طىت 67.1 مً الىالدة ُىد اإلاخٛى

ُاث مِد٤ واهس٘م. 2009 ُام في طىت 72.6 بلى زم 2000 طىت في 70 بلى  بلى زم 48،9 بلى 67،6 مً طىىاث 5 دونى ألاه٘ا٤ ٗو
 سجل الري الخـىبت، مِد٤ اهس٘م اإلاٜابل في ل١ً. (4-3-2-1 الجداو٤ى: لخٝالم اهٌس) اإلار٠ىزة الظىىاث زال٤ 36.0

 مً والخسٖى متزاًدـ، مىحى جإزر التي الِِؽ ج٢ل٘ت ازج٘اَ بلى ًسحّ ٛد 2.3 زم 2،6  زم 4.7 امسؤة ل٢ل اإلاىالُد ُدد بحمالي
حر ً٘تكّ جبٜى ؤلاهجاشاث بِىما وواُِٛت دُٜٛت ٠اهذ ؤهداٗه ألن ألاُٟد، ٓحر اإلاظخٜبل  ؤلام٢اهاث بلى بالىٌس مسكُت ٓو

سة  بلى. وال٘ظاد للخبرًس مسادٖ هي بهما ألامثل، والاطخٔال٤ الجُد ألاداء ًُ حِبر ال الىخاثج بذن. لرل٣ واإلاسؿىدة اإلاخٗى
م ؤهه هجد ذل٣ حاهب  مـادز ٌظخسدمىنى الرًً الظ٢ان وظبت ٗةن اإلاُاه ٛواَ في اإلاىجصة الطخمت الاطدثمازاث ٓز

 ؤًلا. 2005 ُام في :85 و 2000 ُام في :89 و 1995 ُام في :93 و 1990 ُام في :94 مً اهس٘لذ ٛد الؼسب إلاُاه مدظىت
 12 :95 زم 94 ،92 ،90 ،88 مً زابخت ُمىما بيظب اإلادظىت الـحي الـٖس إلاساٗٝ اإلاظخسدمحن الظ٢ان ُدد اشدًاد ًالخٍ

س خظب   . BAD جٍٜس
س ألخدر ووٜٗا الاحخماُُت ثاإلااػسا بخجاهل ختى ذل٣، بلى ؤكٙ ِاث ًُ جٍٜس ُٜا، في الاٛخـادًت الخٛى  ؤن ًيبػي ؤٍٗس

 ٜٗى ،2013 طىت الىاّٛ في سجل بِىما. 2015 ُام في :4.2 و 2014 في :3 ،4 ألاخىا٤، ؤخظً في الاٛخـادي، الىمى ٢ًىنى
 بحن واوسجام جىاٗٝ ًىحد ال ؤهه ٌِني هرا. ابم٢اهاجه مً ؤٛل الجصاثس في الىمى ًصا٤ ال بذن. 2012 ُام في :3.3 مٜابل :،2.7

                                                           
12 Ammar Belhimer, « Chronique du jour : A fonds perdus Une croissance peu inclusive », Le SoirdAlgérie.com 

25-08-2015. 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

دوالر حسب المناطق 1,90عدد الفقراء عند 

مليون : الوحدة

Asie de l'Est et Pacifique
Europe de l'Est et Asie centrale
Moyen Orient et Afrique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
Afrique subsaharienne

Total

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2014/09/16/category-cat-8.php
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2014/09/16/article.php?sid=168602&cid=8


طرابلس   / شر حول التضامن اإلنساني العاأعمال المؤتمر الدولي  20 – 18 ديسمبر    2015  
 

 
www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 

6 

لت اإلادٜٜت الىخاثج  اإلاىوٜت، في وجمحزها الجصاثس جمل١ها التي ال١بحرة وألاؿى٤ى ؤٗلل، بمظخٜبل مسة ٠ل حِد والتي الهٍص
 ألامام يب٤ الخاؾ الٜواَ ودّٗ الاطدثماز حصجُّ في ودوزهما وظبُا اإلاخٜدمت الخدخُت والبيُت الظُاس ي، الاطخٜساز ؤهمها

ذ اإلاالي الىكّ ب٘لل البوالت امخـاؾ ُلى حظاُدها ؤٟبر جىاٗظُت مً الاٛخـاد جم١حن وبالخالي  في واإلاخجظد اإلاٍس

٢ي دوالز ملُاز 196 بىدى جٜدز التي ألاحىبي الـٖس اخخُاهُاث ىزاث ذل٣، حاهب بلى. ؤمٍس  زال٤ مً متراٟمت، ٟبحرة ٗو
ٚى  بهاز في اإلاـممت والٜواُُت ال٢لُت الاٛخـادًت البرامج مسخلٙ ًمى٤ى ام وهى (FRR) الى٘ى ُاثداث حِدًل ؿىدو

٢ي دوالز ملُاز 286 بمبلٕ ،2014-2010 الخماطُت الخوت . 13ؤمٍس
م طبٝ، مما ذ في زاٜٗتها بًجابُت، هخاثج مً خٜٝ ما ٓز  جلسزا، ال٘ئاث ؤٟثر وشزها جدمل وبز٘اٛاث ؤزواء ذاجه الٛى

 هبُِت للمجخمّ، الوبٜي اله٢ُل مً اإلاخىطوت الوبٜت وازخ٘اء الؼباب، ٗئت زاؿت زاإلاِخب البوالت مِد٤ في او١ِظذ
ذ ُمىما ألهه ال١ثحر، الدو٤ى محزاهُاث ٠ل٘ذ التي الؼهاداث مّ ًخ٢اٗا وال الثٝ ٓحر ألاخُان ؤٓلب في وهى الؼٔل  مٛا

حر  الِالم، دو٤ى بليها حظعى التي وؤهداٗه ملالؼا الىمى م٘هىم ًُ جماما الىخاثج هره جبخِد.   ؤلاهخاجي بالٜواَ مسجبى ٓو

 . البدث مً الثاوي الجصء مىكَى وهى والِالم، الدو٤ى في والدزل الثروة جىشَّ بظىء وزُٜا ازجباها وجسجبى

 إلاسالمي املىهج وفي الاقخصاديت الىظريت في الثروة جىزيع إعادة -2

 والثروة الدخل جىزيع إعادة حشريف   -أ

 مما ؤُٟدة ٓحر هخاثجها وألاٗساد، للدولت ٟبحر جددي جمثل مِٜدة، اٛخـادًت ُملُت زسوةوا٤ الدزل جىشَّ بُادة

الء بلى وهٜلها الاٛخـادًت الِىامل لبِم ألاطاس ي الدزل مً حصء زـم ُلى وجىوىيى. بِ٘الُتها ػ٣١  ٟو

خبازاث ؤطاض ُلى آزٍسً ت) السثِظُت الاٛخواُاث وجلم. الاحخماُُت الُا  واإلاظاهماث اللساثب هي (بحباٍز
الث حاهب بلى الاحخماُُت، . (الدُم ؤطِاز زال٤ مً) الجماعي والاطتهالٞ الاحخماُُت الخدماث في وجخمثل الخدٍى

 ألاهداف  –ب

 .واٛخـادًا احخماُُا طىاء ؤلاًجابُت، الجىاهب مً الِدًد بلى الثروة جىشَّ بُادة تهدٖ

لى: الاحخماعي اإلاظخىيى ِٗلى ل، اإلادي ُو اث الدزل في الخ٘اوث جسُ٘م جدٜٝ الوٍى  حاهب بلى. والٜ٘س اإلاِِؼت ومظخٍى
ادة الخـىبت، مِد٤ ازج٘اَ ّ الِمس مخىطى ٍش  حسجُل واإلاظخدام الؼامل الىمى ؤهداٖ بهاز وفي. الظ٢اوي والىمى اإلاخٛى

 .والصخت الخِلُم مجا٤ في ٟبحرا جٜدما

ت اإلاىاهج ؤٟدجه ما وهرا الاٛخـادي، الىمى لدُم ِٗالت ؤداة الدزل جىشَّ بُادة حِخبر: اٛخـادًا ؤما : الخالُت الىٌٍس

ّ ألهه الاٛخـادي الاه١ماغ مسخلت في زاؿت للىمى، داُمت ؤداة الخىشَّ بُادة طُاطت ال١ُجزيى اإلاىهج ٌِخبر-1  مً ًٗس

بت ب٘سق خُث. الِاثالث اطتهالٞ  مً ٜٗى بهما اطتهالٟها، مً ًٜلل ال ٗةهه اإلاسجّ٘، الدزل ذاث ألاطس ُلى كٍس
. الاٛخـادي الىمى ًدُم الري ال١لي، الاطتهالٞ ًسجّ٘ وه١را. ادزازها

اث جٌهس 14(Paul ROMER, 1986) خظب -2  ُلى الِامت والصخت الخِلُم لخدماث ؤلاًجابي ألازس الدازلي الىمى هٌٍس
ً  ًُ ألازحر هرا ًيخج خحن في. يالاٛخـاد الىمى ًد٘ص لالبخ٢از، ُامل الخٜني الخٜدم ؤن وحِخبر. البؼسيى اإلاا٤ زؤض ج٢ٍى

 .البؼسيى اإلاا٤ زؤض جساٟم

                                                           
13

 Ammar Belhimer, Op.cit.  
14

 Paul Romer, Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, octobre 1986 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Romer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
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س في الدولت حظاهم والخِلُم، للصخت الِامت الخدماث في الاطدثماز زال٤ مً ت. البؼسيى اإلاا٤ زؤض جوٍى  اإلاتراٟمت ٗاإلاِٗس

.  الاٛخـاد وؤداء ؤلاهخاحُت جدظحن في حظاهمان صختهم وجدظحن ألاٗساد لدي

ت آىػ٣ُ مدزطت بِد ُٗما هىزث  بلى. (Robert Emerson Lucas, 1988) البؼسيى السؤطما٤ زال٤ مً الدازلي الىمى هٌٍس

 ؤطاس ي ُامل ًمثل والخِلُم البدث لٔسق الخ٢ىمي الخدزل ؤن بلى ؤُماله زلـذ خُث ،(Barro, Robert, 2000) حاهب
 مىس٘م وهني دزل ذاث الدو٤ى نًم٣ الِمىمُت الىٜ٘اث جٜلُل ؤن ًسيى ؤزسيى حهت ومً. زابذ همى مِد٤ ُلى للخ٘اي

ب والالخداٚ همى جدُٜٝ مً سه ؤلاه٘اٚ).  الٔىُت الدو٤ى بٟس  ؤمىا٤ ًُ هاجج ل١ًُ الدولت، زازج ؤي ؤزسيى ؤحهصة جٗى

. (الص٠اة

مت كُِ٘ت البلدان بِم في وباإلاثل، ٚى جدظحن ٗةن والدًمٜساهُت، الخٟى  مِحن لخد ل١ً) الىمى ًد٘ص الظُاطُت الخٜى

د الاٛخـاد، في الدولت لخدزل خاحت ال وبالخالي. (ةالدًمٜساهي مً  حِمل ٟإن بمهامها الدولت اهخمذ بذا الىمى ًخدٜٝ ٛو
. 15لرل٣ جابّ ًإحي والاحخماعي الاٛخـادي والىمى الخطخم كد ؿازمت ج٢ىنى دًمٜساهُت، جـبذ ؤن ُلى

ادة لخدُٜٝ ٠اٖ زغي ًبٜى الاٛخـادي الىمى ؤن ُلى الؼامل الىمى ١ٗسة حظدىد: الؼامل الىمى-3  في مظخدامت ٍش

اهُت، ٘سق الٗس اهُت ؤهه ٌِني هرا. الاحخماُُت ال٘ئاث ومسخلٙ ألاٗساد بحن الىمى لىخاثج مخ٢افئ جىشَّ ٍو  ؤًلا حِخمد الٗس
 مخِدد م٘هىم مىه ًجِل مما الؼامل، الىمى مً ؤطاطُت حىاهب وهي والخِلُم الصخت مثل هٜدًت ٓحر ُىامل ُلى

 والخ٢امل للخد١ُم حُد ٗهم مً الِمىمي الٜساز مخسر ًخم١ً ختى اإلاجظدة اإلابادزاث زال٤ مً ؤهمُخه وجٌهس. ألابِاد
حر الىٜدًت الىخاثج جىشَّ مظخىيى ُلى جدظِىاث لخدُٜٝ الطخسدامها الالشمت ألادواث وجددًد جدزله، مجاالث بحن  ٓو

 ُٗما ج٘اُلها ًٌهس ختى واخد آن في مجخمِت الؼامل للىمى اإلاسخل٘ت ألابِاد جدزض ؤن الجدًس مً الظبب ولهرا. الىٜدًت
ادة الِ٘لُت الىدُجت ٟسالؿت بذن. آلازس البِم ًُ بِلها وجإزحر بُنها  مسجّ٘، همى في جخجظد والثروة الدزل جىشَّ إُل

، مظخدام، دت ؤٟبر ًلم ػامل، مخىَى س اليؼوىنى الظ٢ان مً مم١ىت ػٍس ٗى  .واإلاىازد ألاطىاٚ بلى مخ٢اٗئت ٗسؾ ٍو

 ألادواث-ج

 ُلى الاحخماُُت اإلاساهس مً ألاٗساد لخماًت حهت مً الخدًثت، للدو٤ى ألاطاطُت اإلاهام كمً الخىشَّ بُادة جىدزج

. (البوالت) الِمل ًُ والاهٜواَ الِمىمُت ٠الصخت ٠لُا ؤو حصثُا ُاجٜها ُلى الدولت جإزرها وبالخالي م٢ل٘ت اُخبازها
 وهرا (ألاطسة ج٢الُٙ عجص، بوالت، مسق، ػُسىزت،) الخ٢الُٙ ازج٘اَ ؤو (ألاٗساد مدازُل) اإلاىازد اهس٘اق ُنها ُٗيخج

 الخماط٣ ًلمً الري الدزل في اإلاظاواة لخدُٜٝ ؤزسيى حهت ومً. 16(Logique d’assurance) الخإمحن بمىوٝ ُىه ٌِبر ما
س الاحخماعي، ٗى  حِمل للدزل، ألاولي الخىشَّ في وبوعي الالمظاواة ولخجاوشى. اإلاىاهىحن لجمُّ للِِؽ ألادوى ألاحس ٍو

الث زال٤ مً الدولت  مجاهُت البوالت، ُلى الخإمحن مثل) الخىشَّ هرا مً اإلاظدبِدًً ألاٗساد دُم ُلى الاحخماُُت الخدٍى
 خحن في. (Logique de solidarité) الخلامً مىٌىزى كمً الهدٖ هرا ًخدٜٝ بذن ،(واإلادسومحن الٜ٘ساء مظاُدة الخِلُم،

 الؼاملت الخىمُت كمان ؤحل مً الاٛخـادًت للظُاطاث اإلاظاهدة للدولت الاحخماُُت الظُاطاث مدىزى ألازحر هرا ًمثل

. (Logique de régulation) الخِدًل مىٌىزى ١ٌِع ما وهرا واإلاظخدامت،

 وجٜلُف ويؤلاوظا الخلامً لخدُٜٝ (واحخماُُت حباثُت،) الظُاطاث مً الِدًد جىُ٘ر بلى الدو٤ى جلجإ الٔسق لهرا
ٚى ٗجىة : هجد ؤهمها ؤػ٢اله، بمسخلٙ الٜ٘س مً للخد الاحخماُُت، الوبٜاث مسخلٙ بحن الدزل ٗاز

                                                           
15 Barro, Robert J., “Inequality and Growth in a Panel of Countries”, June 1999 
16

 http://sabbar.fr/economie-2/les-objectifs-et-les-instruments-de-la-redistribution-des-revenus/ Consulté le 20-

11-1015 

http://www.economics.harvard.edu/faculty/barro/files/p_inequalitygrw.pdf
http://sabbar.fr/economie-2/les-objectifs-et-les-instruments-de-la-redistribution-des-revenus/
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بت ٗخ٢ىنى. اإلاظاواة ُدم مً للخد جىشَِها ٌِاد مدازُل والسطىم اللساثب جمثل: الجباًت .   ُلى اللٍس

د ؤي جـاُدًت والثروة الدزل ادة مِدالتها جٍص  مىازد جدـُل في ٟبحر زحرجإ لها ٢ًىنى وبهرا. الدزل بٍص
ٚى ٌِالج وجىشَِها بكاُٗت،  ٠ىنها وظبي، جإزحرها ًبٜى السطىم بِىما. ألاٗساد بحن والالمظاواة الدزل ٗاز

 .ؤلاكاُٗت الخ٢ل٘ت بِبء ٠اهله جثٜل وبرل٣ ألازحر، اإلاظتهل٣ ًخدملها
الث -2  :الخدماث مً ؤهىاَ زالزت وحؼمل: الاحخماُُت الخدٍى

تاإلاد الخإمحن زدماث -  هره وحِخمد. (...الخٜاُد ومِاػاث البوالت، بُاهاث) مثل الاحخماُُت اإلاساهس كد ُٗى

 .الظابٜت الاػترا٠اث ُلى ألازحرة
 جم١ً التي الؼاملت الصخُت الخٔوُت ُلى وحؼمل. والاٛـاء الٜ٘س م٢اٗدت بلى تهدٖ التي: اإلاظاُدة زدماث -

اًت ُلى الخـى٤ى مً الٜ٘ساء   .الوبُت الُس
اًت في مثال وجىدزج. اإلاظخُ٘دونى ًدِٗها التي الاػترا٠اث ًُ مظخٜلت هي: لِامتا الخدماث -  الصخُت، الُس

اهاث  ...الظ١ً في اإلاظاُدة الِاثلُت، الُا

ٚى مىوٝ جدبّ ال ؤوؼوت هي الِمىمُت الخدماث -3  زال٤ مً والٜ٘س اإلاظاواة ُدم إلادازبت هامت ووطُلت. الظى
د الظماح ظدىد. (والِد٤ وؤلاط٢ان والخِلُم الصخت) ألاطاطُت لخدماثا ُلى بالخـى٤ى الىاض مً للمٍص  َو

 :مبادت زالزت ُلى الِامت الخدماث ؤداء

 الخ٢ل٘ت ه٘ع ُىد الخدماث بى٘ع ًخمخِىنى اإلاىاهىحن حمُّ خُث: اإلاظاواة  -

ت  -  اهٜواَ دونى جٜدم الِامت الخدماث: الاطخمساٍز

 .اإلاىاهىحن اخخُاحاث مّ الِامت الخدماث جخ١ُٙ ؤن ًجب: الخ١ُٙ ُلى الٜدزة  -

 الحدود  –د

 الظُاطاث حِسكذ ُىدما الثماهِىاث، بداًت مّ ذل٣ واػخد الخىشَّ، بُادة ٟثحرا اهخٜدوا اللبرالُىنى ؤن ؤُٟد

 بالِالٛت جخِلٝ اٛخـادًت ٠اهذ الاهخٜاداث ؤهم. 1970 ؤشمت بظبب ِٗالُتها في وحؼ٣ُ١ بز٘اٚ بلى الخدزلُت

ادة (الِ٘الُت /ج٢ل٘ت) ُت اهخٜاداث ؤًلا هىاٞ ٟما لخىشَّ،ا إُل . ػُس

بت مِدالث زادث ملما (Arthur Laffer) ٗدظب - ادة بظبب وؼاهها مً للخد والؼس٠اث ألاطس جلجإ اللٍس  ٍش

د ،(والؼٔل الدزل اهس٘اق) ُليها اللٔىن بُت ؤلاًساداث وجٍص  الخىاٛف في جبدؤ مُِىت لِخبت لخـل اللٍس

لى .بِدها ل اإلادي ُو حر ُلى ًازس مما اللساثب، ؿُلجذ ًـِب الوٍى  عجص ازج٘اَ ؤو الِمىمُت، الخدماث جٗى
 . اإلاحزاهُت

بت مِدالث ازج٘اَ بظبب -  دولت ؤو مىوٜت ًُ بدثا بٛامتهم، مدل حُٔحر بلى واإلااطظاث ألاٗساد ًلجإ ٛد اللٍس

بُت، داثؤلاًسا في اهس٘اق مً الدولت حِاوي وه١را. 17(Paradis fiscaux) وظبُا مالثمت حباًت حِسق  اللٍس
خدمل  .ؤزٜل ُبئا اللساثب مً الهسوب ًم١ىه ال مً ٍو

                                                           
17 Denis Clerc, « Le défi de vivre ensemble LES LIMITES DE LA REDISTRIBUTION », 92 Economie 

& Humanisme, numéro 368, mars-avril 2004.  
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بي والِبء الاحخماُُت الخماًت جمثل: الخىاٗظُت الٜدزة -  التي جل٣ مّ مٜازهت للماطظاث بكاُٗت ج٢الُٙ اللٍس

 ًخِلٝ ُٗما وزاؿت اإلاىاٗظت، ُلى الٜدزة ُدم حصثُا ً٘ظس ما وهرا. اللساثب كُِ٘ت البلدان في جيؼى
 .الىاػئت ألاطىاٚ في ئطظاثبالم

س - دًت الخدمت في خدر ٟما للمىاٗظت، الِمىمُت الخدماث جدٍس د ماطظت واطخٜاللُت 2002 طىت البًر  بٍس
خذ الجصاثس ٚى ٗو  ل١ً. ؤخظً مظخىيى بلى الِمىمُت بالخدمت والسقي ألاطِاز ز٘م ؤحل مً للمىاٗظت الظى

اء ًجب واإلاىاٗظت، الخىؿـت بهاز في ختى  .الخىشَّ بُادة هبُِت ُلى والخ٘اي الِمىمُت، الخدمت بمهام الٗى
 مـادزها مً حٔوُخه بلى الدولت جلجإ ٛد العجص خالت في خُث والخٜاُد، الاحخماُُت الخماًت هٌام مً ٠ل جإزس -

ادة اإلاســت اإلاىازد جىس٘م وبالخالي الخاؿت، خإزس الخىشَّ إُل  ألاولى وبالدزحت اإلاىاهىحن ذل٣ زال٤ مً ٍو

 ؤٛظان جسُ٘م بلى جلوس ٛد (اإلادسوٛاث ؤطِاز اهس٘اق) ؤشمت خالت وفي. والٜ٘ساء خاحاثا٤ ذويى
، بزاداث لدُم واإلاهىُحن البِذ في اإلااٟثاث ٠اػتراٞ الخإمحن وبُادة للخإمحن حدًدة وؿُٕ الاػترا٠اث،  الـىدٚو

 ُلى بالظلب ًى١ِع هرا ٠ل. ؤًلا باالهس٘اق اإلاىازد ُلى ًازس مما حدوي، دونى جبٜى الخاالث ؤٓلب في ل١ً
ادة الظامُت ألاهداٖ سخ٘ي الخىشَّ إُل  طُاطت طدظاهم بل. وزائها مً اإلايؼىد الاٛخـادي-الاحخماعي ألازس ٍو

 ال٘ئاث جل٣ وؤن زاؿت الاحخماُُت، الوبٜاث بحن ال٘جىة وحٌُِم ؤٟبر وبإض خسمان في الخالُت الخىشَّ بُادة

 بلى الىلىج بظهىلت ًم١نها الاجـا٤ ووطاثل الِىإلات وب٘لل. ؤٟبر اطتهالٞ ُلى اُخادث والٜ٘حرة اإلاخىطوت
م. ؤٟبر خسمان حِاوي وبهرا منها، الاٛتراب ُلى ججسؤ ال مىخجاث ُلى والخِٖس ألاطىاٚ  اإلادظاو ٓحر الخىشَّ ٗٓس

 ًائهم،ؤو٤ى ٜٗس ًُ مظاولت لِظذ الٜ٘حرة ألاطس ؤه٘ا٤ خُث ال٘سؾ، ج٢اٗا ً٘ترق ؤهه بال ،18الِالم في للثروة

يبػي اًت الخِلُم ه٘ع ُلى ًدـلىا ؤن ٍو  واإلاجخمّ بال٘سد ًدّٗ ما هرا. ٓنى ألاٟثر ألاه٘ا٤ مثل الصخُت والُس
 ٠ل جيبرها طِئت ُاداث مً ذل٣ ب١ِع والخإزس والخلامً، والـدٚ ٠الٜىاُت الخظىت الُٜم ًُ الخسلي بلى

 الٔحر، لخدمحر الالشم مً ؤٟثر للراث وخب واخخُا٤ ادٗع مً بها والخسلٝ الدولُت والٜىاهحن والدطاجحر الدًاهاث

مت بلى ًدّٗ الٜ٘س بذن  . الجٍس
ٚى م٘اهُم مً الخالُت الخىشَّ بُادة طُاطت ججِل ٟىدُجت، - ما٤ وؤزالُٛاث ؤلاوظان خٜى  واإلاظاولُت ألُا

ٚى ػِازاث مجسد لُبرالُت، ؤهٌمت ُنها وداِٗذ جبىتها هاإلاا التي الاحخماُُت  ؤو الدولي لىٌاما زكا ل١ظب حظى

 وؤزالُٛا احخماُُا اٛخـادًا، واخخاللها ؤٟثر وإلٜٗازها (الِسبُت) ألازسيى اإلاجخمِاث زسواث لنهب مِه الخىاها

 .   طُاطُا زم
 

 إلاسالمي املىهج وفي الاقخصاديت الىظريت في الخىزيع إعادة مقارهت-ه

م حدو٤ى  (01) ٛز

ت في   ميؤلاطال اإلاىهج في الاٛخـادًت الىٌٍس

  –اإلاظاواة  –الخِدًل ـ الخلامً  –الخإمحن ألاهداٖ
 الؼامل الىمى

 واإلاظخدام الؼامل الىمى  –اإلاظاواة

                                                           
  

 .(شخص يهيوٌ 600 حواني أي) انعانى سكاٌ يًا يحوز عهيه أفقر٪ 0 ثروات في انعانى تًهك  ثالث أكبر 
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الث -والسطىم اللساثب ألادواث  -الاحخماُُت الخدٍى
 الِمىمُت الخدماث

اٖ -الص٠اة  ألاٛو

  –والخٜاُد الاحخماُُت الخماًت هٌامي عجص الخدود
ل اإلادي لىَ الجباثُت اإلاىازد جلائ٤ى   –الوٍى

 ألازس جالش ي  –الِمىمُت الخدماث زىؿـت

ادة الاٛخـادي-الاحخماعي . الخىشَّ إُل

 ًىحد ال

ت بل ادة الخىشَّ اطخمساٍز  ألنها الص٠اة ؤمىا٤ بٍص
 والِمل اليؼان دًمىمت بذن مىخٌمت، ُملُت

. والىمى

 الباخثحن بُداد مً: إلاـدزا

 .الفقر من والخخفيف الخىميت في السماة دورر: الجسائر حالت دراست  -3

البا. الِالم في الٜ٘س الهدؼاز م٘ظس ُامل هى الِالمي الدزل جىشَّ في اإلاظاواة ُدم  ٟدالت الخسلٙ ًٌهس ما ٓو

 ُدم ؤو الدزل جىشَّ في الخاد للخ٘اوث مباػسة هدُجت وهي. ألاطاطُت الاخخُاحاث بخلبُت حظمذ ال التي للٜ٘س،
دم الٜ٘س ؤن وزٓم. والخىمُت الىمى زمازَ جىشي في ُامت بـ٘ت اإلاظاواة  البلدان بالخددًد جسف ال اإلاظاواة ُو

. الٌاهسة بهره جإزسا ألاٟثر ؤنها بال الىامُت

 مجمَى مً :82.7 جمخل٣ الِالم ط٢ان مً :20 ؤن 19(Le PNUD, 1997) اإلاخددة لؤلمم ؤلاهماجي بسهامجا٤ ؤُلً خُث
 الدزل جىشَّ جدلُل خظب ؤًلا. الِالمي الدزل مً :5.6  ٜٗى ًمل٣ :60 ؤي والباقي :11،7 الثاهُت  :20  و الدزل،

١ؼٙ ،( الظ٢ان مً  % 20 ؤو الظ٢ان مً  5 / 1 ؤي) للظ٢ان، الخماطُت للؼساثذ  ألاٟثر ؤي والثاوي، ألاو٤ى الخمع ؤن ٍو
خ٢ىنى .اإلاخسل٘ت البلدان في ٌِِؼىنى الرًً الظ٢ان ُدد مً بال٢امل ًخإلٙ ٜٗسا،  الرًً مً الٔالب ُلى الثالث الخمع ٍو

 . 20(2/33) اإلاخٜدمت الدو٤ى في حدا مىس٘لت وظبت بلى باإلكاٗت البلدان هره في ٌِِؼىنى

د 21ألاطس اطتهالٞ ًسف ػامل مسح زال٤ مً بال الٜ٘ساء ُدد جددًد ًم١ً ال دُٜٛت بـ٘ت  بال. M.S. Musette  22 ًٟا
س حمُّ ؤن . الٜ٘س في مِخبر اهس٘اق بلى حؼحر (ONS، PNUD، CENEAP) هٖس مً ألازحرة الظىىاث في ؤُدث التي الخٜاٍز

ام جلازب للجصاثس، باليظبت  ؤلاخـاثُاث ٗأزس الٜ٘س، مؼ٢لت بلى والٔمىق الالخباض مً ال١ثحر ًلُٙ وحِددها ألاٛز

 10 خىالي ؤي ،2015 طىت (الُىم في دوالز 1,25) اإلادّٛ الٜ٘س زى جدذ ٌِِؼىنى الظ٢ان مً % 24 مً ؤٟثر ؤن حِسق
ٚى وما شخف مالًحن  بلدًاث مً % 17,4 مً ؤٟثر (ANAT) ؤلاٛلُم لتهُئت الىهىُت الى٠الت وخظب. ؤطسة 000 932 1 ً٘ى

ص طمذ مما. والبإض الخسمان حِِؽ الِلُا الهلاب .   الظ٢ان مً  % 20 مً ؤٛل لـالح (%50) الثروة هـٙ بتٟر

ل ٜٗى ١ً٘ي بالجصاثس الٜ٘س مؼ٢ل لخل بذن ىُاء ًمل١ها التي الثروة مً ءحص جدٍى  ؤي الٜ٘ساء مً اإلادددة ال٘ئت بلى ألٓا

. واإلادسومحن اللُِٙ الدزل ذويى

                                                           
19

 Khaled SAADAOUI & Mokhtar MAAZOUZ, “Au-delà de la lutte contre la pauvreté, un projet de 

développement humain, Recherches économiques et managériales N°5 – Juin 2009. 
20

االجتاه  نفس يف الرتاكمية املتزايدة النسبة مع س حمور يف ممثلة السكان املتزايدة جملموع الرتاكمية النسبة العالقة بني   Giniمربع  أو Lorenz منحىن   يبني 
 .للدخل اإلمجايل

 
2 

 لكن مل يتم الكشف عن نتائجو 2010، قام مبثل ىذا التحقيق سنة (ONS)لإلحصاءات  الوطين املكتب 

22
 Cread يف باحث 
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ت ألاطس ومدازُل هٜ٘اث جددًد ًجب لرل٣  ؤلام٢ان، ٛدز وجٜلُـها ال٘ئخحن جمل١ه الري الدزل بحن ال٘جىة حجم إلاِٗس

ِالت، مجدًت الخىشَّ بُادة طُاطت ج٢ىنى ختى  الٜ٘ساء ًمل١ه الري ( Y) الجديد املخىسط لدخلا ًـبذ وبالخالي ٗو
م الِِؽ لهم جلمً بكاُٗت خاحاث ألاطاطُت، الخاحُاث حاهب بلى جلبُت ُلى ٛادز  ًخولِىنى ال ججِلهم وبرل٣. ال١ٍس

ِت بمسال٘ت مدـل مؼسوَ، ٓحر ٟظب بلى  ماطظاث ج١٘لها التي الخىشَّ بُادة ألن. الخمُدة وألازالٚ ؤلاطالمُت الؼَس
ىُاء ٛبل مً واإلامىلت الؼَس خظب اإلاىٌمت ٠اةالص  الدخل بلى ًسجٜي ختى ،الدخل لفاررر مسخمر  ضمان جلتزم ألٓا

ِبر ،املخىسط  ودفع الشمل زاد ٠لما ،النمالياث جلبيت بم٢اهُت بلى ًـل زم ،إلاوباع لخحقيق ال٢افي الدزل ًُ َو

لى. الص٠اة ٚؿىادي مدازُل ٗخخوىزى ،وإلاهخاج الاسدثمار من مل الاستهالك  مخىطوت ال٘ئت جخىشَ ال١لي اإلاظخىيى ُو
 مىخجت ٛواُاث وهي والبىاء الصزاُت مثل الِمالت ال١ثُ٘ت اليؼاهاث ُلى الِدد خُث مً مهمت اُخبازها ُلى الدزل،

س ُٙ جٗى .  (الٔراثُت للمىاد الخازحُت الخبُِت مً الخسلف) ؤزسيى حهت مً الىازداث وجس٘م حهت مً الخًى

 مسجبى هى بهما الىٜدًت اإلااػساث ُلى ٜٗى ٌِخمد ال ألهه الٜـىزى مً الِدًد الدزل جددًد ٌِترق الىاّٛ، في

ت ُت ٓحر الدزل مـادز حِدد ح١ِع اإلااػساث، مً بمجمُى ت الؼُس ذ ًم١ً ال التي (الخُ٘ت) واإلاىاٍش  بها الخـٍس

ّ في حظاهم ٗهي ذل٣ ومّ (اإلاىاشيى الاٛخـاد)  لدزل الخُٜٜي اإلاظخىيى مً ؤٛل جٜدًس بلى ئديي ما وهرا. ألاطس بًساداث ٗز
 الدزل وجىشَّ الاحخماُُت الظُاطت الثروة، بالخاحُاث، (الدزل) اإلاِِؼت مظخىيى ١ٗسة زبى ٌظخدعي مما ألاطس،

.      ال٘ئاث بحن وحِادلها الؼساثُت والٜدزة الىهني

 الجداو٤ى في لؤلطس والاطتهالٞ والىٜ٘اث اإلادازُل جوىزى ُسق ؤوال ًجب اإلاخىطوت والىٜ٘ت اإلاخىطى الدزل لخظاب

 :ؤدهاه

 . 2011 -2000 الفترة في ألاسر وعدد السهان عدد همى  -أ

ت الىاحب مً الدزل جددًد ٛبل ت وألاطس، الظ٢ان ُدد جوىزى مِٗس . الظ٢ان وهمى الدزل جىاطب إلاِٗس

 اإلاخىطوت ألاطسة ؤن اُخباز ُلى) ؤطسة ًحنمال 8 خىالي ؤي ،2015 طىت وظمت ملُىنى 40 خىالي الجصاثس في الظ٢ان ُدد ًبلٕ
ت اإلاىاهٝ ُلى ٟبحرة بيظب مىشُت خىالي (ؤٗساد 5 ؤو 4 مً جخ٢ىنى ُ٘تـ اإلاىاهٝ خظاب ُلى الخلٍس  هرا ًسحّ ؤُٟد الٍس
تـ، اإلاساٗٝ هٜف بظبب وؿِىبخه الِِؽ لخِرز  بِم زال٤ اإلاىار هدُجت الوبُِت شح الخِلُم، الصخت، اللسوٍز

م ألازق، وزدمت الصزاُُت اإلاداؿُل ُلى ؤزس مما الظىىاث، ّ ٓز  والخىمُت ال٘الخُت ألازاض ي الطخٔال٤ الجادة اإلاؼاَز

ُ٘ت ل) الٍس اٖ مً الظ٢ان هجسة لِل. (الِالمي البى٣ ومً وهني جمٍى  ل١ً ألامني، الىكّ السثِس ي طببها ٠ان اإلادن بلى ألاٍز
ص الاطخٜساز، بِد ختى ٚىض ٗخإزس اإلادن، في الظ٢ان جمٟس ٚى اإلادن في زاؿت للِمل ٟبحر ُسق) ؤٟثر الِمل و  ال والظى

 ؤشمت ذل٣ بلى كٙ. (والخُ٘٘ت الخٜلُدًت والـىاُت الصزاُت ٛواَ في الِاملت الُد ُلى هلب بِىما اطدُِابه، ًم١ىه

. ال٘الحي والِمل ألازق وهى للدزل ؤطاس ي مـدز ًُ الخسلي حاهب بلى الاحخماُُت، واإلاؼا٠ل الظ١ً

ى

ى

ى

ى

ى
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ت اإلاىاهٝ ُلى وجىشُهم 2011 بلى 2000 طىت مً الظ٢ان جوىزى الخالي (02) رقم دولرالج ًٌهس ُ٘ت الخلٍس . والٍس

 2000 % 2011 % 

ت اإلاىاهٝ الظ٢ان ُدد  66,3 744 339 24 58,3 493 869 17 الخلٍس

ُ٘تـ اإلاىاهٝ الظ٢ان ُدد  33,7 256 377 12 41,7 834 803 12 الٍس

 100 000 717 36 100 327 673 30 اإلاجمَى

 (03) رقم الجدولر

 2000 % 2011 % 

ت اإلاىاهٝ ألاطس ُدد  39,4 307 278 4 60,6 873 801 2 الخلٍس

ُ٘تـ اإلاىاهٝ ألاطس ُدد  31,7 804 986 1 39,4 208 823 1 الٍس

 100 110 265 6 100 081 625 4 اإلاجمَى

   ONS, 2011: اإلاـدز

 
 ONS, 2014: اإلاـدز

. مخىاٛـت بىجحرة ل١ً مظخمس جصاًد في الظ٢ان ُدد ؤن ؤُاله اإلاىدنى مً ًٌهس

 ألاسر دخل جحديد  -ب

 (2014-2000) ال٘ترة في الىهني الدزل جوىزى الخالي الؼ٢ل في وِسق

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figure N° 01: Population au milieu de l’année 
(en milliers)
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   ONS, 2014: اإلاـدز

د الجصاثسيى دزل ؤن الظابٝ اإلاىدنى في ًدبحن با ل١ً ًٍص ادة ُلى ًد٤ ال هرا ل١ً ألازحرة، طىىاث 4 زال٤ زابذ بٜي جٍٜس  ٍش
 هي الدزى٤ى ؤُلى) الٜواُاث بحن ٟبحر ج٘اوث هىاٞ ؤٟبر بخ٘ـُل ٟرل٣ ألاححر، وزاؿت للمىاهً الؼساثُت الٜدزة

ما٤ ؤلاهازاث بحن ًىحد الخ٘اوث ؤًلا. (البىاء ُما٤ ٛبل مً مدـلت وؤدهاها اإلادسوٛاث ٛواَ جسف .     الخىُ٘ر ُو

 .(2011) ألاسر هفقاث جحديد  - ج

 (04) رقم الجدولر

ت هٜ٘ت   طىٍى
 الاحمالُت

 (دج  109)

 الىٜ٘ت
 اإلاخىطوت

 (دج)  لؤلطسة

 الىٜ٘ت 
 لل٘سد اإلاخىطوت

 (دج)

 

ت   ت طىٍى ت ػهٍس ت طىٍى  ػهٍس

 مىوٜت
ت  الخلٍس

3 194,1 746 585 62 215 131 231 10 936 

ُ٘ت مىوٜت  722 8 660 104 334 54 003 652 295,4 1 الٍس

 190 10 274 122 716 59 591 716 489,5 4 وهني

   ONS, 2011: إلاـدزا

 .(دج مليار)  (2014-2000) مً لؤلطس النهاجي الاطتهالٞ جوىزى ٌِسق الخالي والجدو٤ى

ر

ر

0.00
50,000.00

100,000.00
150,000.00
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Revenu National Disponible (SCN) et son affectation

Figure N° 02: PIB par tête d’habitant 
(PIB per Capita) en DA
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 (05) رقم الجدولر

2000 1 714 ,2 2008 3 333 ,3 

2001 1 847, 3 2009 3 744, 0 

2002 1 989, 3 2010 4 115, 5 

2003 2 126 ,3 2011 4 548,2 

2004 2 371, 0 2012 5 211,0 

2005 2 553, 0 2013 5 769,8 

2006 2 695,6 2014 6 264, 8 

2007 2 963, 9   

 

 
 ONS, 2014: اإلاـدز

 . الٔراثُت اإلاىاد اطتهالٞ جمثل % 40 مً ؤٟثر خُث مخىامي، ازج٘اَ في الاطتهالٞ ؤن هالخٍ ؤن ًم١ً

 بالظ١ً اإلاخِلٜت للىٜ٘اث باليظبت بال اهس٘لذ طتهالٞالا وظب ؤن جىضح 2014 و 2000 طىت بحن اإلاٜازهت ؤن بال

٘ه،  (06) رقم الجدولر :الخالي الجدو٤ى ًٌهس ٟما ومـاٍز
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Figure N° 03: Consommation Finale des Ménages 
(Milliards DA)
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 طىت في الىٜ٘اث وظبت اإلاىخجاث
2000 (%) 

 طىت في الىٜ٘اث وظبت
2011 (%) 

ٚى  ال٘س

 2,8 - 41,8 44,6 ومؼسوباث ٓراثُت مىاد

 0,5 - 8,1 8,6 ؤخرًت مالبع

 6,9 + 20,4 13,5 ومـاٍزٙ ط١ً

 0,7 - 2,7 3,4 وم٘سوػاث آزار

 1,4 - 4,8 6,2 وهٌاٗت صخت

 هٜ٘اث&  ؤزسيى مىخجاث
 ؤزسيى

10,4 7,00 - 3,4 

 ONS, 2014: اإلاـدز

ادة ؤن ٌِني هرا  ال٘ئت وزاؿت لؤلحساء، الؼساثُت الٜدزة ُلى ؤزس مما الظ١ً، ؤُباء بلى مباػسة جىحهذ اإلادٜٜت الدزل ٍش

س وال زاؾ ط١ً ُلى الخـى٤ى ًم١نها ال ألن ة،واللُِٙ اإلاخىطوت  ًىحد ألهه) للبىاء ؤزق ؤو مجز٤ى الٛخىاء دزلها مً جٗى
٘ه الظ١ً ُلى الاه٘اٚ ُلى مجبرة ذل٣ ومّ دزل، بدونى الِاثالث مً ال١ثحر ادة بذن. (ومـاٍز ادة زاٜٗتها الدزل ٍش  في ٍش

 .  الؼساثُت ةالٜدز ومىه الاحمالي الاطتهالٞ ُلى ؤزس مما الظ١ً، مـاٍزٙ

 (07) رقم الجدولر  :الخالي الجدو٤ى في ٌُٗهس الخماطُت ال٘ئاث لئله٘اٚ باليظبت ؤما

ت الىٜ٘ت   الظىٍى

 ملُاز) 2000 الىهىُت
 (دج

ت الىٜ٘ت   الظىٍى

 ملُاز) 2011 الىهىُت
 (دج

 

 (%) ُٛمت (%) ُٛمت 
Q1 118 ,5 7,8 377,3 8,4 
Q2 179,8 19,5 565,4 12,6 
Q3 242,2 15,8 740,3 16,5 
Q4 330,6 21,6 978,4 21,8 

Q5 660,3 43,1 1828,2 40,7 
 100 4489,50 100 1531,4 اإلاجمَى

 ONS, 2011: إلاـدزا
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ذ ادة اإلاىس٘لت ال٘ئاث ُٗس  الص يء وه٘ع ،2011 طىت % 8,4 بلى 2000 طىت % 7,8 مً: الاحمالُت الىٜ٘ت في بظُوت ٍش

ادة هره خدزذ ة،مباػس جليها التي لل٘ئاث باليظبت   2,4 ب خـتها اهس٘لذ التي (اإلاسجِ٘ت) ألازحرة ال٘ئت خظاب ُلى الٍص
.    % 40 مً بإٟثر ألاٟبر الىٜ٘ت جمثل جبٜى خـتها ؤن ًى٘ي ال هرا.  %
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 .(دج مليار) لألسر النهائيت والىفقت املخىسط الدخل  ين الشالقت -

 .الخٔوُت مِد٤ لخددًد ألاطس، واطتهالٞ إلاخىطىا الدزل بحن الِالٛت دزاطت الخالي الجدو٤ى ًبحن

 (08) رقم الجدولر

ى

 ONS بخـاثُاث ؤطاض ُلى الباخثحن بُداد مً: إلاـدزا
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 اإلاخىطى الدزل مً لؤلطس النهاثُت الىٜ٘ت حٔوُت جم ؤهه (النهاثُت الىٜ٘ت  /   ؤلاحمالي الدزل) اليظبت جبحن الجدو٤ى مً

الث مسخلٙ بكاٗت بدونى الىهني  مىذ بم٢اهُت بلى ًسحّ ٛد ،2006 و 2005 طىت ُدي ما طىت، ٠ل الدولت جطخها التي الخدٍى

 ُىد ٠لهم، الظ٢ان خاحاث طد ُلى ٛادزة مجخمِت اإلاـسوٗت الدزى٤ى بذن. الظُازاث اٛخىاء لٔسق ألاطس ل٘اثدة ٛسوق
ل ىُاء) اإلاسجّ٘ الدزل ذويى بدىشة الري الثروة ؤو الدزل مً حصء جدٍى . (دزل بدونى) واإلاِدوم اللُِٙ الدزل ذويى بلى (ألٓا

ه واإلادسوم، واإلادخاج الٜ٘حر ل٘اثدة الٔني ما٤ مً الاٛخواَ هرا ِت حِٗس  ًم١ً ؤهه بمِنى. الص٠اة بما٤ ؤلاطالمُت الؼَس
، ذويى بلى مىه حصء ؤو الخاحت ٗاٚ ما ومىذ وجلامنهم الظ٢ان ج٢اٗلب نهاثُا الٜ٘س ًاهسة مً الخسلف  هللا ؤمسها ٟما الخٜٚى

 ما٤ مً خاحتهم الٜ٘ساء حٍِىم ؤو واإلاىس٘لت، اإلاسجِ٘ت ؤي اإلاجخمّ، في الدزى٤ى بحن الخ٢امل ؤن ؤًلا الٜى٤ى ًم١ً. حِالى

ىُاء جىب الٜ٘س، ًمىّ (Compensation) ألٓا ها التي ةالطخم اإلابالٕ الدولت ٍو الث ػ٢ل في جـٗس  ألاطس لـالح احخماُُت جدٍى

 ٠ان... ألاطاطُت اإلاىاد ؤطِاز ودُم ال٘اثدة وؤطِاز اللساثب مِدالث في جسُ٘لاث زال٤ مً واإلااطظاث الِاهل والؼباب
الث هخاثج جى١ِع ؤن الىاحب مً  خد بلى والازجٜاء واللُِ٘ت اإلاخىطوت ال٘ئت ؤوكاَ جدظً ػ٢ل في الاحخماُُت الخدٍى

لُه الاطتهالٞ بدّٗ ملاٗت ُٛمت زلٝ في اإلاظاهمت زم ال١٘اٖ اهُت جدُٜٝ البوالت، ُلى الٜلاء الاطدثماز، ٍو  والىمى الٗس

الث مبالٕ ذل٣، ١ُع هى الىاّٛ ل١ً. والخ٢ىماث الدو٤ى ٠ل له جومذ الري الؼامل  ؤٟثر طُاطُت ؤٓساق بلى هدٗذ الخدٍى

الث حجم و (ؤطسة 000 920 1) مالًحن 10 خىالي الٜ٘ساء ُدد بحن الِالٛت جباًً بلى وبالىٌس واٛخـادًت، احخماُُت منها  الخدٍى
 اإلادخاححن ٓحر دُمذ ألنها بالخبرًس؟؟ وؿ٘ها ًم١ً ال ٗهل ،PIB  مً %   9,1 ؤي  2015 هتلع  دج ملُاز   7 ,11 17 بلٕ الري

.  والٜ٘ساء

 والظهس وبدازتها الص٠اة ٍٗسلت زال٤ مً 23 ( Rifkin.J, 2014) اإلاجخمّ في الخِاونى ٛىىاث جُِ٘ل في ١ًمً الخل ؤن وظخسلف

 وؤطِاز لللساثب متزاًدة مِدالث ل٘سق الخ٢ىمت جلوس ال وه١را. الخاحت ١ً٘يهم الري بالٜدز إلاظخدٜيها جىشَِها ُلى
١خ٘ي. الـ٘س بلى جاو٤ ججِلها بل ال٘اثدة، . عيوػس ومتزاًد مظخمس ٠ىهه الص٠اة بدزل الاٛخـاد ٍو

 .لألسر املخىسط ألاحر جحديد 

م وؤهه الِمىمُت، ؤلادازة في ٟإحساء ًيؼوىنى الداثمىنى الِما٤ مً % 50 مً ٟثر ؤ ؤن اُخباز ُلى  2014 طىت في ألاحس ازج٘اَ ٓز

س خظب ازب لئلخـاثُاث، الىهني الدًىان جٍٜس ادة ؤي دج،  800 37 ٛو  نؤ بال.   2013 بظىت مٜازهت  (%4,8) دج 1700  ب ٍش

ادة هره حز ازجئِىا لرا. 24الِمىمُت وؤلادازة ال٘الخت ٛواعي بالخددًد جمع لم الٍص  ألاحس لخددًد ألاحساء دزل ُلى التٟر
. اإلاخىطى

ت الؼساثذ خظب 2011 لظىت اإلاخىطى ألاحس الخالي الجدو٤ى ًمثل  .(Déciles) الِؼٍس

ر

ر

ر

ر

ر
                                                           
23

 Rifkin.J, The Zero Marginal Cost Society, 2014 
24 D’après un rapport de l’ONS : Les Algériens de mieux en mieux payés, El Watan, 09/09/2015 
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 (09) رقم الجدولر

ىالؼساثذ

ت  الِؼٍس

D1ىD2ىD3ىD4ىD5ىD6 D7 D8 D9 D10 

ىألاحس

ىاإلاخىطى

ى(دج)

 024 70 355 43 729 35 755 30 636 26ر641 22ى920 19ى771 17ى328 15ى608 10

   ONS, 2011: إلاـدزا

  ال٘ئت ؤحس بِىما اإلاىس٘م الدزل ذويى مً % 10  ؤي (دج 608 10) هى  D1  ألاولى ال٘ئت ألحساء الؼهسيى اإلاخىطى الـافي ألاحس

D5  =72 024 دج 

 ذويى مً % 10  مً ؤٟحر مساث 7 ؤحس ٛاكىنىثي اإلاسجّ٘ الدزل ؤحساء ؤن ٌِني هرا ، 6.78 هي (D5 / D1) ال٘ئخحن ًًب والِالٛت

. اإلاىس٘م الدزل

. دج 641 22 مً ؤٛل ؤحس ُلى ًدـلىنى ألاحساء هـٙ ؤن ٌِني هرا ،641 22 ب ًٜدز D5 ال٘ئت ًىاطب الري الىطُى وألاحس

ت لٔسق -  الجدو٤ى مً الخالي الجدو٤ى وظخيخج 2011 لظىت الاطتهالٞ هٜ٘اث حٔوُت يُل اإلاخىطى ألاحس ٛدزة مِٗس
 .الخماطُت الؼساثذ جىاطب لؤلحساء الاطتهالٞ هٜ٘اث ألن الظابٝ

 (10) رقم الجدولر

ىQ5ىQ4ىQ3ىQ2ىQ1 الخماطُتىالؼساثذ

ى024 72ى729 35ر636 26ى920 19ى328 15ى(دج)ىاإلاخىطىىألاحس

 الباخثحن بُداد مً: إلاـدزا

 (11) رقم الجدولر .الخماطُت الؼساثذ خظب 2011 لظىت لؤلحساء الاطتهالٞ ٛاثهٙ

ىQ5ىQ4ىQ3ىQ2ىQ1 الخماطُتىالؼساثذ

تىالاطتهالٞىهٜ٘اث ىلؤلححرىالؼهٍس

ى(دج)

15720,83ى76175ى40766,66ى30845,83ى23558,33ى

 م الجدو٤ى مً ٠اطخيخاج اليؼُوت الِاملت الُد هـٙ ًمثل ألاحساء ُدد ؤن اُخباز ُلى    اإلالخٝ في (05) ٛز

    15720,83  =377 ,3   / 12 /2  (% 50=  ألاحساء ُدد ؤي الظ٢ان هـٙ:  2  ،   ألاػهس ُدد: 12)     دج ملُاز    

 الباخثحن بُداد مً :ملصدرا

ت الاطتهالٞ هٜ٘اث حٔوُت ُلى اإلاخىطى الؼهسيى ألاحس ٛدزة  :الخالي الجدو٤ى في هٜدمها الؼهٍس

ر

ر

ر
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 (12) رقم ولرالجد

ىQ5ىQ4ىQ3ىQ2ىQ1 الخماطُتىالؼساثذ

ى0,94ى0,87ى0,86ى0,84ى0,97ىالىٜ٘اثر/ىألاحس=ىىالخٔوُت

 الباخثحن بُداد مً: ملصدرا

 ًم١ىه ال داثم ػٔل مىـب له الري ألاححر ختى ؤهه ٌِني. الاطتهالٞ هٜ٘اث حٔوُت ُلى ٛادز ٓحر ألاحس ؤن الجدو٤ى مً ًدبحن

ّ ًم١ً ١ُٗٙ. خاحاجه حمُّ وجلبُت الاػباَ جدُٜٝ خحن الِما٤ وكّ جٛى  خظاب هداو٤ى لرا. الِمل ًُ والِاهلحن اإلاٛا
    .الدزل مىس٘لت ال٘ئت ل٘اثدة الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت مً اإلاٜخوّ اإلابلٕ ًمثل الري الص٠اة مٜداز بةكاٗت اإلاخىطى ألاحس

 .عليه السماة أثر وجبيين املخىسط ألاحر حساب

:   هضع

YP1  :الص٠اة ٛبل الدزل مىس٘لت ٗئتا٤ ؤحس 

YR1   :الص٠اة ٛبل الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت ؤحس 

Y  :اإلاخىطى ألاحس 

Y= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5/ 5 

YR1=Q5             YP1=Q1 

 Q5/Q1 D.R =      (ألاحر جفاوث)   

Q5/Q1 = 72 024 / 15 328 = 4,7 

ٚى (اإلاالي والٜواَ اإلادسوٛاث ٛواَ) الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت ؤحس ؤن ؤي . مساث 5 بدىالي الدزل مىس٘لت ألاطس ؤحس ج٘ى

ٚى ومً  :م١خب ان ًم١ً ال٘ئخحن ؤحس بحن ال٘س

Ecart    Q5- Q1 

Y= YP1  +   Zakat 

Zakat  = Y - YP1 

 لدزلا مىس٘لت ألاطس ؤحس بلُه ًسجٜي ؤن ًجب الري اإلاخىطى ألاحس هددد الظابٝ، الجدو٤ى في اإلابِىت ؤلاخـاثُاث مً

مثل ذ في ٍو . 2011 لظىت الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت دزل مً اإلاٜخوِت الص٠اة مٜداز ذاجه الٛى

Y = 15 328 + 19 920 + 26 636 + 35 729 + 72 024 / 5 =  33927,4 DA 

Zakat = Y - YP1 

                                                           
25

 Dispersion des revenus   
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 Zakat = 33927,4 - 15 328 = 18599,4 DA 

:  هضع و          

 YR2    :الص٠اة بِد زلالد مسجِ٘ت ال٘ئت ؤحس 

 YP2      :الص٠اة بِد الدزل مىس٘لت ال٘ئت ؤحس 

YR2 = YR1  -   Zakat  

YR2 = 72 024 - 18599,4 = 53424,6 DA 

YP2 = YP1 + Zakat 

YP2 =  15 328 + 18599,4 = 33927,4 DA 

ٚىي الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت ؤحس ًبٜى الص٠اة، بِد ختى وه١را  جىددز ًجِلها ال مِحن، زبمٜدا الدزل، مىس٘لت ال٘ئت ؤحس ٗى

سجّ٘. واإلادسومحن الٜ٘ساء ٗئت خظاب ُلى ال٘اخؽ الثراء بلى جـل وال والخاحت الٜ٘س بلى  بِد الدزل مىس٘لت ال٘ئت ؤحس ٍو
خدا٤ اإلاخىطى بلى الص٠اة  بالٜىاهحن والازال٤ والخاحت الدظى٤ى مً ٟسامتها خٍ٘ بلى باإلكاٗت خاحاتها، لخلبُت الىٜ٘ت في والُا

ُت دهُتالم)  ألن ججىبها، بلى وجدُى الدًاهاث مسخلٙ جيبرها دمُمت طِئت وؤزالٚ بدازيى ٗظاد مً ُنها ًيخج وما ،(والؼُس
ت خلٜت في ًدوزى ًجِله اإلاجخمّ في ج٘ؼيها م اإلايؼىد الؼامل الىمى ًجد وال والس٠ىد الخسلٙ مً م٘ٓس  ؤلام٢اهاث حجم ٓز

. الٔسق لهرا واإلاـسوٗت اإلاســت واإلاىازد

: ًلي ٟما السماة بشد ًـبذ وبالخالي ًم١ً، ما اٛل بلى ألاحر جفاوث اهس٘اق في جى١ِع هره الخىاشنى ةخا٤

Q5/Q1=  53424,6  / 33927,4 =  1,57 

 ُلى ًد٤ مما. الص٠اة بِد الدزل مىس٘لت ال٘ئت ؤحس ضشف بلى ًـل ال الص٠اة بِد الدزل مسجِ٘ت ال٘ئت ؤحس ؤن ٌِني هرا

الث مسخلٙ) الخ٢ىمُت الخىشَّ بُادة بىاطوت ٛبل، مً مظتهدٗت ٠اهذ احخماُُت ُدالت خٜٜذ الص٠اة ؤن  الخدٍى
ـبذ. (الاحخماُُت اث والٜ٘س البوالت مِد٤ لخٜلُف الدولت جطخها التي اإلابالٕ مسخلٙ مـحر ٍو  ألاوكاَ لتهدثت ٟجُس
ُٙ وألامىُت، الظُاطُت  بلى باالٛخـاد وجسوى الٜاُدًت لهُا٠لوا الخدخُت البيُت جسقي مىخجت، اطدثمازاث ػ٢ل في الخًى

 .  الؼامل الىمى هدى ألامام

 ًم١ً ال مىس٘م دزل ِٗال ألهه 26الِمىمُت ؤلادازة ألحساء اإلاخىطى ألاحس مً الص٠اة مٜداز اٛخواَ ًم١ً ال الىاّٛ في ل١ً
حر ٙ مً ؤٟثر ؤي اإلادازُل ددحّ ُىد هادزة خاالث في بال الص٠اة، هـاب بلْى وبخالي الخاحُاث جلبُت بِد مىه الخٗى  في مًى

 ولرل٣. الخالت هره جىِدم ج٢اد منهم، الؼهاداث خاملي وبالخددًد الؼباب زاؿت البوالت ؤشمت مّ ل١ً الىاخدة، ألاطسة
، اإلادسوٛاث، مثال) ألازسيى الٜواُاث ؤحساء مً ًخم الص٠اة حٍِىم اثٙ دزى٤ى ومً (الصخت البىٞى  والٜواَ الخسة الًى

. الص٠اة ٍٗسلت ب٘لل احخماُُت ُدالت وجدُٜٝ اإلاسجّ٘ الدزل وذويى اإلاىس٘م الدزل ذويى بحن الخ٢امل رإلخدا الخاؾ،
م الِِؽ ألاٗساد ومىذ الخىاشنى زلٝ ُلى لٜدزتها اإلا٘سوكت الِباداث جخىطى الص٠اة حاءث ؤن حِالى هللا ٗد١مت  وججىِب ال١ٍس
 .      والخسوب والخبُِت ألاشماث والخ٢ىماث الدو٤ى

                                                           

.  
2 
ق انشغم، وعدو توفر إحصائيات عٍ اندخم اإلجًاني األجر املتوسط ألجراء اإلدارة العمومية نظرا ألمهية ىذه الفئة يف سوتى استعًال  

 .حسب انشرائح انخًاسية نًعرفة أثر تفاوت اندخم
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. اجمتالخ

م م الٜ٘س، ُخبت جدذ حِِؽ ؤطسة 1932000 مً ؤٟثر جدص ي الجصاثس شالذ ال اإلادٜٜت، الىخاثج ٓز  واضح وتهدًد مسُٙ ٛز
 ًجب لهرا. والى٘اذ الِدالت الخلامً، الاحخماعي، للخماط٣ ألاطاطُت اإلابادت اإلاجخمّ، ًٜ٘د الاحخماعي،-الاٛخـادي للىكّ

خباز بِحن ألازر ص الُا ل ب٘لل الٜادمت، ألاحُا٤ بلى وهٜلها ال٘سدًت الٜدزاث حٍِص سه ػسعي جمٍى  ما وهرا. الص٠اة ُبادة جٗى

.  ؤلاوظاهُت ال١سامت وخماًت الاحخماعي الخماط٣ ُلى الخ٘اي ًلمً

حن اإلاخىطى الدزل ٌسجل اإلاىجص، الخدُٜٝ مً  زثِس ي وطبب لالهدباه مل٘ذ وهى ٗئاجه، مسخلٙ بحن ٟبحر ج٘اوث للجصاثٍس

 مً ال٘سد هـِب ؤًلا.  1985 طىت اإلادٜٝ الاطتهالٞ الُىم، ختى ال٘سدي الاطتهالٞ ًـل لم ؤهه خُث طخٜبلُت،م ألشماث

د. اإلاخىطى ألابُم البدس بلدان سجلتها التي الُٜم مً ب١ثحر ؤٛل ًصا٤ ال الجصاثس في الاطتهالٞ  الٔىُت الدولت ؤن الىخاثج وجٟا
ّ  طُاطت مً ًخجصؤ ال حصء الىهىُت، اإلاـلخت جبٜى خحن في. الوُ٘لُت والوبٜاث لتاإلاظخٕ ألاٛلُت بال جسدم اإلادسوٛاث بَس

. الاحخماُُت والخىمُت الِدالت بـمتها
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 (2012  –1980) الفترة في للجسائر البشريت جىميتال مؤور جطىرر (01) حدولر

 2012 2011 2010 2007 2005 2000 1990 1980 الظىىاث

 الخىميت مؤور
 البشريت

0.459 0.562 0.625 0.680 0.691 0.710 0.711 0.713 

خمادبا :املصدر س ُلى اُل ت الخىمُت جٍٜس م الجدو٤ى ،2013 لِام البؼٍس ت الخىمُت دلُل اججاهاث"  2 ٛز " 2013-1980 البؼٍس
.  161ؾ

 (2012-1990 ) الفترة خالل الجسائر في ألاطفال وفياث مشدل و عدد جطىرر (02) حدولر

 2012 2010 2005 2000 1995 1990 املؤوراث

ُاث ُدد  ل٢ل ) طىىاث 5 مً ؤٛل ألاه٘ا٤ ٗو

 (حي مىلىد  1000

41 33 21 17 20 20 

ُاث ُدد  17 18 15 17 27 34  (حي مىلىد 1000 ل٢ل)  ألاه٘ا٤ ٗو

ُاث مِد٤ ُاث) طىىاث 5 مً ألٛل ٗو  5 لـ الٗى
 (حي مىلىد 1000 ل٢ل طىىاث

50 44 35 26 22 20 

ُاث مِد٤ اة اخخما٤) السكّ ٗو  بحن الٗى
 (حي مىلىد 1000 ل٢ل واخدة وطىت الىالدة

42 37 30 23 18 17 

ُاث مِد٤  مىلىد 1000 ل٢ل) الجدد اإلاىالُد ٗو

 (حي

23 21 18 15 12 12 

خمادبا: املصدر  world Health Organization "Global Health observation Data Repository", sur le site webُلى اُل
www.who.int/gho/data/node.main.childmortality     

 2012 غايت إلى 1990 من الفترة خالل الجسائر في الىفياث عدد (03) حدولر

 2012 2011 2010 2009 2008 2000 1990 اإلااػس
ُاث ُدد  170 162 157 159 153 151 140 باأللٙ الٗى

source: ONS, Démographie Algérienne 2012, p3, sur le site web www.ons.dz/ IMG/pdf/demographi_algerienne . 
 

 

 2012-1990 الفترة خالل الىالدة عىد الحياة في ألامل مشدل (04) حدولر
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 2012 2011 2010 2009 2008 2000 1990 ( السىىاث) املؤور

 75.8 75.6 75.6 74.7 74.8 71.5 66.3  السحا٤ ُىد الخُاة في ألامل مِد٤
 77.1 77.4 77 76.3 76.4 73.4 67.3  اليظاء ُىد الخُاة في ألامل مِد٤
 76.4 76.5 76.3 75.5 75.6 72.5 66.9  الجيظحن ُىد الخُاة في ألامل مِد٤

Source : ONS, Démographie Algérienne 2012,op.cit, p3. 

 
 (05) حدولر

Evolution de la Rémunération des Salariés et des revenus des indépendants (en milliards de DA) 

 
 ONS, 2014 :المصدر

 
 
 


