
 و 2001 مساث بين 5كخلت ألاحىز غسفت ازجفاع بقدز بـ  -

 في حين إلاهخاج الداخلي الخام غسف ازجفاع ًقدز ب 2015

 مساث و ألاحس ألادوى املضمىن غسف ازجفاع ًقدز بثالث 4

مساث و الدًىاز الجصائسي اهخفضت قُمخه باليظبت للدوالز 

 1 إلى 77.29=دوالز 1"دج32.16" أي 109.45 إلى 77.29مً 

الدزاطاث املُداهُت حىل .خالل هفع الفترة " 109.4=دوالز 

جحدًد ألاحس ألادوى الالئق ملىاحهت جكلفت الحُاة قدزث 

 . دج54000ألاحس ألادوى املضمىن ب

 2015 و 2001مػدل الخضخم املتراكم للفترة املتراوحت بين  -

 ملخخلف الظلؼ و 5ألاطػاز ضسبت في ) % 500قدزث ب 

. (الخدماث

: الخاجمت

ين  هظسا للمؤشساث الاقخصادًت هالحظ إن مػظم الجصائٍس

ٌػِشىن جحت مظخىي جكلفت الحُاة و هى ما ًؤكده أًضا 

ت الري ًسجب الجصائس في املساجب  مؤشس الخىمُت البشٍس

ألاخيرة و لهرا ًيبغي إغادة الىظس في طُاطت ألاحىز املخبػت 

ق  : لخخماش ى مؼ جكلفت الحُاة غً طٍس

قت جحدًد قُمت ألاحس ألادوى املضمىن - . إغادة الىظس في طٍس

. طلم احس مخحسكت- 

. مسصد وطني ملساقبت القدزة الشسائُت- 

ً ميزان قىة لفسض  لخحقُق هرا ًيبغي ججىُد الجمُؼ لخكٍى

مت  جىشَؼ غادل للثرواث الىطىُت و ًضمً الحُاة الكٍس

ين  .لكل الجصائٍس
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 جدخل هره الدزاطت في إطاز الػمل الخحظِس ي :جمهُد

لخجىُد الطبقت الشغُلت إلى مطلب القدزة الشسائُت 

مً حهت و جقدًم املبرزاث الالشمت لشسغُخه مً حهت 

أخسي و ذلك لفسض طُاطت أحىز جخالءم مؼ جكلفت 

. الحُاة

ف القدزة الشسائُت - . حػٍس

ف الدخل -  . (ألاحس)حػٍس

ف الخضخم-  . حػٍس

. ألاحىز و غالقتها مؼ القدزة الشسائُت- 

. جكلفت الحُاة في الجصائس-

. الحلىل املقترحت- 
 

 

حظب دزاطت قامت : جكلفت الحُاة في الجصائس- 5

بها مؤطظت مؤشس جكلفت الحُاة في البلدان طىت 

 126 مً بين 121 زجبت الجصائس في املسجبت 2015

دولت مً حُث غالء الحُاة باليظبت للمىاطً 

الجصائسي مً حهت و في املسجبت الخامظت مً حُث 

البلد ألاقل الخكلفت باليظبت لألحاهب و كأحظً 

بلد مغسبي لهم مً حاهب أخس و ما ًؤكد هرا هى 

الىاقؼ الاقخصادي للجصائس اهطالقا مً املؤجساث 

: الخالُت 

 
 

 

 جكخل الىقاباث املظخقلت ملخخلف القطاغاث

 القدرة الشرائية



 

 

 

كما ًيبغي الركس أًضا إن جحدًد قُمت ألاحس جخخلف 

مً قطاع إلى أخس و مً بلد إلى بلد أخس ففي الجصائس 

: فان طُاطت ألاحىز مبيُت غلى املبادئ الخالُت

لكل غامل و حدًد قُمت ألاحس ألادوى املضمىن - 

التي جىظمها  (ألاحادًت)الري ًخم في إطاز الثالجُت 

. الحكىمت مؼ هفظها

الشبكت الاطخداللُت لألحىز باليظبت لقطاغاث - 

الىظُفت الػمىمُت التي جخماش ى مؼ القاهىن الػام 

. للىظُفت الػمىمُت

الاجفاقُاث الجماغُت و الفسدًت في القطاع - 

الاقخصادي و ذلك طىاء للمؤطظاث الػمىمُت أو 

. الخاصت

: حػٍسف الخضخم- 3

الظلؼ  ٌػسف بأهه الازجفاع الشامل و املظخمس ألطػاز

  .و الخدماث في حمُؼ أهحاء البالد أهم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        :          حػٍسف القدزة الشسائُت -1

جخمثل في كمُت الظلؼ و الخدماث التي ًمكً إن 

جخحصل غليها اهطالقا مً الدخل املمىىح أو املخاح و 

ت للفسد  الري ًخمثل في مػظم ألاحُان في ألاحسة الشهٍس

أو للػائلت و ًخم قُاض القدزة الشسائُت باليظبت 

: الخالُت

مظخىي /مظخىي الدخل)=مؤشس القدزة الشسائُت

      100(×ألاطػاز

: مً الػالقت هالحظ ان القدزة الشسائُت جخأجس كما ًلي

غىدما ًسجفؼ الدخل و جبقى ألاطػاز غلى حالها -

. جخحظً

غىدما جسجفؼ ألاطػاز مؼ بقاء الدخل غلى حاله -

. جخدهىز 

:                                   (ألاحس)حػٍسف الدخل - 2

مً الىاحُت الخقىُت ألاحس غبازة باليظبت للػامل غىه 

كمُت الىقىد الصافُت التي ًخحصل غليها في نهاًت كل 

مقابل قىة غمله أما باليظبت لصاحب  (شهس)فترة 

الػمل فُخمثل في كمُت الىقىد إلاحمالُت التي ًىفقها 

.                                             (شهس)غلى الػامل في نهاًت كل فترة 

هى  (ألاحىز )اهه إلاشكال املطسوح في قضُت الدخل -

كُفُت جحدًد قُمتها التي جمثل مسكص صساع دائم بين 

ق  الػامل و صاحب الػمل و الري ًخم حله غً طٍس

 .املفاوضاث بين الطسفين

 

 

: ألاطباب الاقخصادًت التي جؤدي إلُه هركس

ازجفاع كمُت الكخلت الىقدًت باملقازهت مؼ كمُت الظلؼ و -

. الخدماث املىحىدة

اهخفاض كمُت الظلؼ و الخدماث باملقازهت مؼ الكمُت -

. الىقدًت املىحىدة

. احخكاز كمُت الظلؼ و الخدماث املىحىدة-

: و غالقتها مؼ القدزة الشسائُتألاحىز طُاطت - 4  

مً البدًهي إن هره الػالقت طسدًت بمػنى غىد ازجفاع 

ألاحىز جسجفؼ القدزة الشسائُت و الػكع صحُح بشسط 

إن أطػاز الظلؼ و الخدماث جبقى غلى حالها و لكً 

الىاقؼ الاقخصادي غادة ًظهس غكع ذلك حُث ًدخل 

: في حلقت دوزٍت جظهس كما ًلي
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