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 : امللخص 

شكلت الحطورات الصزيعة التي ٌشهدها الاقحصاد العامليي و الححوالت العميقة جعيشها الصناعة 

املالية و املصزفية عوامل بالغة الحاثير على الصياشة الاقحصادًة جاهب ثحقيق همو اقحصادي 

 .مصحمز

على هذا الاشاس حاولت هذه الدراشة بحث دور الصياشة النقدًة و مدى فعاليتها في الوصول الى 

الاهداف الزئيصية لالقحصاد ،حيث قصمت هذه الدراشة الى فصلين و ثوصلنا الى ان اثز الصياشة 

النقدًة هننصبية على النمو الاقحصادي في الجزائز  وان واطعي هذه الصياشة ال ًحخذون النمو 

الاقحصادي كهدف رئيس ي و بالحالي فان الصياشة النقدًة لم جعطى دورها الكامل في بناء الاقحصاد 

 .    الجزائزي 

 .الصياشة النقدًة ،النمو الاقحصادي ،العزض النقدي،املحغيرات الاقحصادًة: الكلمات املفحاحية 

 Résumé: 

L'évolution rapide de l'économie mondiale et les transformations profondes du secteur 

financier et bancaire ont été des facteurs très influents de la politique économique, 

parallèlement à la réalisation d'une croissance économique soutenue. 

Sur cette base, j'ai essayé cette étude a examiné le rôle de la politique monétaire et de 

son efficacité pour atteindre les principaux objectifs de l'économie, où l'étude a été 

divisée en deux classes, et nous avons atteint que l'impact de la politique monétaire 

Nnnspah sur la croissance économique en Algérie et que les auteurs de cette politique 

ne prend pas la croissance économique comme objectif principal et Ainsi, la politique 

monétaire n'a pas pleinement joué son rôle dans la construction de l'économie 

algérienne. 

Mots-clés: politique monétaire, croissance économique, masse monétaire, variables 

économiques  
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 مقدمة 

ئن الخؼىزاث املظخمسة التي شهدها العالم في الىصف ألاخس مً اللسن املاض ي وخصىصا عىدما ًخعلم 

ألامس بظهىز ألاشماث املالُت والاكخصادًت العاملُت وجفاكم بعع املشىالث الاكخصادًت على غساز  الخضخم 

والبؼالت وجصاًد حجم املدًىهُت الخازحُت وخدمت الدًً العام والعجص املىاشي واخخالٌ وطعُت 

ول جلً إلاخخالالث أزس على املخغيراث .... املدفىعاث ملخخلف الدٌو وخدور الىظاد لالكخصاد العام 

واملإشساث الاكخصادًت العلُت وأدث ئلى ئبساش  جصاًد أهمُت الظُاطت الىلدًت وهرلً كدزة الظلؼاث 

الىلدًت على معدٌ الىمى املؼلىب والطُما أن الدٌو لها مً كىة هلدًت وطلؼت كاهىهُت جمىنها مً ئصداز 

عاث واللسازاث التي مً شأجها جددًد املظاهس  الىلدًت لالكخصاد الىػني طىاء حعلم  العدًد مً الدشَس

ألاخس  بىمُت  وطائل الىلد املخاخت أو حجم الائخمان املمىىح للىخداث الاكخصادي أو طعس الفائدة 

 .الظائد على مظخىي الظىق الىلدًت 

ومً هرا املىؼلم طعذ الظلؼاث العامت في الجصائس مىر خصىلها على الظُادة الىػىُت بعد الاطخلالٌ 

مباز ئلى بىاء اكخصاد مظخلل فأهدس براجه مىفصل جماما عً جبعُت للىظام الاكخصادي الفسوس ي ئذ 

ت ذاث امللىُت العامت فأعلىه في ئوشاء البىً  طازعذ ئلى ئعادة جأمُم و اطترحاع املإطظاث الجصائٍس

زم خاولذ " الدًىاز الجصائسي "  جدذ اطم 1964 وئوشاء عمله الىػىُت مً 1962املسهصي في دٌظمبر 

الجصائس جؼبُم العدًد مً اللىاهين واملخؼؼاث الاكخصادي بهدف جدلُم الخىمُت الاكخصادًت وشٍادة 

معدالث الىمى الاكخصادًت وعلى السغم مً اهتهاج جلً البرامج واملخؼؼاث الاكخصادًت ئال أن الجصائس 

جخبؼذ خالٌ فترة الظبعُىاث والثماهِىاث مع عدة مشاول وأشماث مع مخخلف املجاالث حساء جساهم 

ت الخازحُت  عدة مشاول عىدما واهذ حعخمد ههج الاكخصاد املسهصي ختى جهاًت الثماهِىاث منها املدًٍس

وطىء اطخعماٌ ػاكاث الجهاش إلاهخاحُت الىػىُت بشيل العلمُت واطخمساز العجص املىاشي في ميزاهُت الدٌو 
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باإلطافت لؼابع إلادازي الخعظفي املعخمد في املخىطلت هرا ما دفع الظلؼاث العامت ئلى الاججاه هدى جبع 

ت  م ئحساء ئصالخاث اكخصادًت حرٍز هظام اكخصاد الظىق مجبرة على معالجت هره املشاول عً ػٍس

اطخلاللُت املإطظاث العمىمُت وئعادة هُيلتها الصىاعُت مً خالٌ جبين هظام الخىصصت و : أهمها 

املشازهت ألاحىبُت هىمؽ حدًد للخىمُت ، جساحع لخد الدولُت وذلً الاهخلاٌ مً الخُاة الاكخصادًت 

باإلطافت ئلى اعخماد بسهامج الخعدًل الهُيلت املفسوض مً كبل املإطظاث املالُت الدولُت وذلً لالهخلاٌ 

مً الاكخصاد املىحه ئلى هظام اكخصاد الظىق هاهًُ عً جؼبُم إلاصالخاث التي شملذ الىظام املعسفي 

والىظام الىلدًت على وحه الخصىص والهدف مً ذلً هى جدلُم الخىاشهاث الىلدًت ودفع معدالث الىمى 

الاكخصادًت باعخبازه أخد أهم الخددًاث التي جلف أمام الظلؼاث العامت في الجصائس جدذ خؼاء البرهامج 

وىهه الظبُل الىخُد لخدلُم " جسكُت الصادزاث خازج كؼاع املدسوكاث " الخدًث اللدًم للخيىمت 

 .الخىمُت الاكخصادًت الشاملت في ظل ئشيالُت جربربه الظعس العالمي للبتروٌ مع خين وأخس 

 : ومً أحل حظلُؽ الظىء أزد على مخخلف حىاهبه هرا املىطىع طىف وعد على ػسح الظإاٌ العام مع 

 : ثحديد إلاشكالية – 1

حعد الظُاطت الىلدًت مً أهم أدواث الظُاطت الاكخصادًت والتي بىاطؼتها ًخم الخأزير على املخغيراث - 

 الاكخصادًت العلُت والخضخم والبؼالت و شزكاء 

يىن جدىم الظلؼت الىلدًت  ت  )ٍو مً خالٌ كُامها باملساكبت الفعلُت والخلُلُت للمعسوف  (البىً املسهٍص

 .الىلدي بمخخلف الىطائل وألادواث 

ت  ومً خالٌ الخؼىزاث الاكخصادًت املظخمسة عسف الفىس الاكخصاد في حاهب الاكخصاد الىلدًت عدة هظٍس

كامذ باعؼاء وحهاث هظس خٌى الىلىذ والظُاطت الىلدًت ومدي جأزيرها على الاكخصاد خُث ًسي 
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أصخاب املدزطت الىالطُىُت بأن الىلىد في الخُاة الاكخصادًت ما هم ئال مجسد وطُلت للخبادٌ حغؼي 

املعامالث فلؽ زم جؼىز الفىس الاكخصادًت ئلى هظسة أخسي حعؼي للىلىد كُمت ومياهت هامت وهي هظسا 

هبيرا وأجباعه التي جحي أهمُت الىلىد هظس  املالمظتهم للخأزيراث التي جددثها الىلىد بدُث أصبدذ جلعب 

 .دوز املدسن في اليشاغ الاكخصادي أو دوز الىاجج له خظم جدىم الظلؼت الىلدًت فيها 

 أصبدذ الظُاطت الىلدًت في الجصائس ذاث فعالُت ألم خين 10 – 90وبعد صدوز كاهىن الىلد والعسض 

جم اعخمادها هأطلىب لخىظُم جداٌو املعسوض الىلدي كصد جدلُم الاطخلساز الىلدي والري جلخه 

 .   حعدًالث و ملصالخاث  

 : مً هرا الظُاق ًمىً أن هدزج إلاشيالُت هما ًلي 

 هل حعخبر الظُاطت الىلدًت املخبعت فعاٌ في جدلُم الاطخلساز الىلدي في الجصائس ؟ - 

ىدزج جدذ هرا الدظاٌؤ مجمىعت مً ألاطئلت الفسعُت التي خاولىا إلاحابت عليها مً خالٌ دزاطتي هره  ٍو

 : وهي 

اث الاكخصادًت ؟ – 1  ما هى دوز الظُاطت الىلدًت في جدلُم الاطخلساز الىلدي وفم الىظٍس

هل جبدث الظُاطت الىلدًت املعخمدة في الجصائس في الخدىم في معدالث الخضخم ؟                        - 2 

  : فرضيات الدراسة – 2

 ملىاكشت إلاشيالُت وإلاحابت على ألاطئلت الفسعُت كمىا وطع الفسطُاث الخالُت ؟

اث الاكخصادًت -   .حعخبر الظُاطت الىلدًت فعالت في جدلُم الاطخلساز الىلدي وفم الىظٍس

 .حعخبر الظُاطت الىلدًت في الجصائس ئلى اطتهداف الخضخم - 
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 تهدف الظُاطت الىلدًت  في الجصائس  ئلى مساكبت الىخلت الىلدًت وملابالتها والخدىم في الظٌُى الفائظت - 

  :أسباب اختيار املوضوع – 3

 جخمثل ألاطباب التي أدث بي ئلى اخخُاز هرا املىطىع في ؟

 .ئبساش دوز الظلؼت الىلدًت في جؼبُم الظُاطت الىلدًت مً أحل جدلُم ألاهداف النهائُت - 

 .جىمُت املعلىماث الشخصُت في ما ًخص املىطىع - 

 .ػبُعت الخخصص الري أدزطه - 

 :أهداف الدراسة  – 4

 : حهدف البدث الى الدزاطت 

اث و الىماذج التي عسفها الفىس الاكخصادي خٌى الظُاطت الىلدًت   . الخعسف على أهم املفاهُم ، هظٍس

اطخعساض خصائص الاكخصاد الجصائسي و دزاطت اهم العىامل الداخلُت و الخازحُت و الاخخالالث الهُيلت 

ادة في معدالجه   .التي حعسض لها للىشف عً مدي فعالُت الظُاطت الىلدًت املخبعت لٍص

ت في ئػاز الظُاطت الىلدًت للسفع مً الىمى  معسفت أًً وصلذ الجهىد املبرولت مً الدولت الجصائٍس

 . الاكخصادي 

 .دزاطت العالكت بين الظُاطُت الىلدًت و الىمى الاكخصادي 

اث املؼسوخت و ادواتها في جدلُم الظُاطت الىلدًت و الىصٌى الى الهدف النهائي   . جدلُل حمُع الىظٍس

 .إلاحابت عً إلاشيالُت املؼسوخت 
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 : املنهج املتبع وألادوات املستخدمة في الدراسة  – 5

ف املخعلم بالظُاطت الىلدًت :  جم ئجباع املىهج الىصفي الخدلُلي - كمذ مً خالله بظسد أهم الخعاٍز

اث إلاكخصادًت املفظسة لها ، وكمذ بالخؼسق لإلػاز اللاهىوي والخىظُم  وأهدافها وأهمُتها وهرلً الىظٍس

وكمذ أًظا بخدلُل املعؼُاث مً خالٌ جدلُل جؼىز الىخلت الىلدًت و ألاهداف . للظُاطت الىلدًت 

 .النهائُت التي ٌظعى ئليها الظُاطت الىلدًت 

ت لبىً الجصائس ، اليشساث التي ًصدزها الدًىان الىػني  س الظىٍى وحظخمد الدزاطت أدواتها مً الخلاٍز

عاث ، الجداٌو ، ألاشياٌ ، املىدىُاث   .لإلخصائُاث ، اللىاهين ، الدشَس

 : املنهج املستخدم  – 6

 :    لإلحابت على إلاشيالُت املؼسوخت ، واخخُاز الفسطُاث ًخم جلُُم العمل ئلى فصلين هما ًلي

ت للظُاطت الىلدًت خُث شملذ في املبدث ألاٌو ما هي الظُاطت  خصصذ الفصل ألاٌو ، إلاػاز الىظٍس

اث الظُاطت الىلدًت وأدواتها   .الىلدًت واملبدث الثاوي جؼسكذ ئلى معسفت هظٍس

 جىاولذ فُه مظاز الصلب الىلد في الجصائس  ودوزها في جدلُم إلاًىاء الىلدي التي كظمذ ئلى 2أما الفصل 

 مسخلخين ًمثل في املبدث ألاٌو في جدلُل جؼىز الظُاطت الخىمُت في الجصائس 

 . مظاهما الظُاطت الىلدًت في جدلُم الاطخلساز الاكخصادًت في الجصائس : أما املبدث الخابع 

                                                                                                                                            :  أهمية الدراسة  – 7

الخىاكع أو الخأخير  في عالج إلاخخالالث أي جمع ..... ئن مظاز الظابع الىلدًت للدٌو كد عسف - 

الاكخصاد على مظخىي الداخلُت والخازحُت هما أن همؽ الىمى املخبع مً ػسف الجصائس باعخبازها مً 



 مقدمة 
 

6 
 

الدٌو الىامُت لم ًإحي زمازه زغم إلاصالخاث والخعدًالث الهُيلت وآٌ مع معظم  ألاخُان ئلى ألاشمت ولما 

سحع ذلً أن مىطىع 1998 ئلى 1994 بعد اجهُاز أطعاز الىفؽ وأشمت 1986خدر ذلً للجصائس فترة   ٍو

ت هظسا للخىاحص  ً وخاصت في املىخبت الجصائٍس الظُاطت الىلدًت ال ًدظي بتراهم بحي وعالمت هبيًر

 .الخعظفُت بُه الدزاطاث الاكخصادًت والاحخماعُت والظُاطُت 

 طىت زكم حسجُلها بعع إلاهجاشاث 40 وال جصاٌ حشم معسهت مً أحل الىمى التي مض ى عليها أزس مً 

إلاًجابُت في كؼاع أو بعع اللؼاعاث الاكخصادًت فال جصاٌ هىان العدًد مً إلاخخالالث التي جلف في 

وحه الىمى الاكخصادي لرا فاهه مً ألاهمُت حظلُؽ الظىء على دوز الظُاطت الىلدًت حمُع جدلُليها 

 .لهرا الهدف وهشف أخظاض الىلص وبإز العشساث فُما وجصخُذ الاهدسافاث فيها 
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 : ثمهيد 

ٔائض ألاظباب التي ًِىم كليها العُاظت الاُخصادي ، خُث ًخم -  حلخبر العُاظت الىِذًت أخذ الش

ضي باجباق ئظتراجُجيها ملحن مً خال٘ اظخخذام  اظخخذامها لخدُِّ أهذاي هزه ألاخحر لُِام البىٗ اإلآش

 . مخخلٍ ألادواث اإلاخاخت ألحل بلىن ألاهذاي اإلايؽىدة واإلاعٌشة لعُاظت الاُخصادًت 

مً خال٘ هزا الٌصل ظىي هخؼَش ئلى مٌهىم العُاظت الىِذًت بؽٖل كام خُث ُعم هزا الٌصل ئلى 

ٌها زم أهمُخه زم أهذاًه وملشي 2  مباخث ، ألا٘و جىا٘و مٌهىم العُاظت الىِذًت ظيخؼَش ًُه ئلى حلٍش

حمُم ُىىاث العُاظت الىِذًت ومً خال٘ اإلابدث الثاوي ظِخؼَش ئلى العُاظت الىِذًت في ًدش 

اث الٕالظٖي  والىِذًت وأدواث العُاظت الىِذًت وظىي هخؼَش ئلى .......الاُخصادًت وأدواتها في الىـٍش

ت اللالُت العُاظت الىِذًت بالعُاظت اإلاالُت في اإلابدث ألا٘و   .مُى
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 .     ما هي العُاظت الىِذًت   :  املدح  ألاو 

                                                                                                               :ثمهيد

ٌها والخلشي كلى اإلاشاخل التي خشث بها وجؼىسيها وفي هزا البدث  لذساظت العُاظت الىِذًت البذ مً حلٍش

 .               ظيخلشض ئلى مٌهىم العُاس ي الىِذًت وأهمُتها وكالمتها بالعُاظت الاُخصادًت وأهذاًها وحمُم ُىىاتها 
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  .جعريف  لسياسة  لىلدًة :  املطل  ألاو 

ضي في ٓمُت الىِىد وملذلٗ أظلاس  ذ العُاظت الىِذًت بأنها كباسة كً ظُؼشة وجدٕم البىٗ اإلآش كًش

ادة ٓمُت الىِىد وجخٌُع  الٌائذة بوشض جدُِّ أهذاي العُاظت الاُخصادًت ، خُث حلمل كلى ٍص

أظلاس الٌائذة في ًتراث ؤلاهٕماػ ، وسًم أظلاس الٌائذة وجخٌُع ٓمُت الىٌىر في ًتراث جىظُم بهذي 

ها البلع بأنها مجمىكت ؤلاحشاءاث التي جخخزها  اإلاداًـت كلى الاظخِشاس والخىاصن الاُخصادي ٓما كًش

ىنها بأنها مجمىكت مً ؤلاحشاءاث  العلؼاث الخٖىمُت مً أحل جدُِّ أهذاي ملُىت وآخشون ٌلًش

والىظائل التي جؼبِها العلؼاث اإلاهُمىت كلى ؼإون الىِذ وؤلائخمان مً خال٘ الخأزحر كلى ٓمُت وظائل 

ذ مً معخىي  ت الخىظم وؤلاهٕماػ في اللشض الىِذي بالِذس الزي ًٍض ّ ئداسة خٓش الذًم كً ػٍش

ٍ العابِت أن العُاظت الىِذًت هي مجمىكت مً  اليؽاغ الاُخصادي ، ووعخخلص مً الخلاٍس

ؤلاحشاءاث والىظائل اإلاباؼشة وهحر اإلاباؼشة الهادًت ئلى الخأزحر في ٓمُت اللشض الىِذي لخدُِّ ألاهذاي 

 1.الاُخصادًت خال٘ ًترة صمىُت مدذدة 

ٍ العُاظت الىِذًت مً مذسط ئلى أخشي ئال أنها جلخِي ٔلها في اللىاصش اإلاٖىهت  جىىكذ واخخلٌذ حلاٍس

 :للعُاظت وهي ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً ػشي الهُئت اإلاصذس ة وبدُث 

ها (1)  *      كلى أنها مجمىكت الخذابحر اإلاخخزة مً ُبل العلؼاث الىِذًت ُصذGeorge pariente ٌلًش

 .ئخذار أزش كلى الاُخصاد ومً أحل طمان اظخِشاس أظلاس اللشي 

ها *  ٔاهذ أهذاًها Einaigوكًش  بأنها حؽمل كلى حمُم الِشاساث وؤلاحشاءاث الىِذًت بلشي الىـش كما ئرا 

زلٗ حمُم ؤلاحشاءاث كلى الىِذًت التي تهذي ئلى جأزش في الىـام الىِذي   .هِذًت ٓو

                                                           
 – 2011مدمذ طٍُ هللا الِؼاًشي ، دوس العُاظت الىِذًت ئظخِشاس والخىمُت ؤلاُخصادًت ، داس  كىذاء لليؽش والخىصَم ، كمان -  1

 .       18ص 
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ها -  لًش  كلى أنها مجمىكت الىظائل التي جدبلها ؤلاداسة الىِذًت إلاشاُبت كشض الىِذ يهذي  بلىن Kent َو

 .هذي اُخصادي تهذي الاظخخذام الٖامل 

ٍ العابِت ًمٕني ئكؼاء حلٍشٍ ؼامل للعُاظت الىِذًت بأنها مجمىكت ؤلاحشاءاث -  ومً خال٘ الخلاٍس

والِشاساث التي جِىم بها العلؼاث الىِذًت للخأزحر كلى اإلاخوحراث الىِذًت وظلْى ألاكىان ؤلاُخصاًت 

 .لخدُِّ ألاهذاي الاُخصادًت اإلاعُؼشة 
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ىىاث اهخِالها  : 2  املطل  أهمُت و أهذاي العُاظت الىِذًت ُو

 .                                                                                                                                                                                                           ئلى اليؽاغ الاُخصادي  1  : أهمية –( 1

ٔاهذ العُاظت الىِذًت مً أهم العُاظاث الاُخصادًت اإلاعُؼشة في اإلاجا٘ الاُخصادي ُبل الخشب 

اللاإلاُت ألاولى باكخباسها أداة هامت في جدُِّ الاظخِشاس الاُخصادي مً خال٘ خاصُت اإلاشوهت الخامت لألحىس 

وألاظلاس ، وؿائٍ جخؼي باهخمام اللذًذ مً الاُخصادًحن خُث خذور ألاصمت اللاإلاُت التي حلشطذ لها 

 ( 1933 -  1929 )الاُخصادًاث للبلذ أن الش أط مالُت خُث كاهذ خاللها مً الٌعاد الٕبحر خال٘ الٌترة 

ذستها في جدُِّ  وئزش هزه ألاصمت جضكضكذ زِت اللذًذ مً الاُخصادًحن في ًلالُت العُاظت الىِذًت ُو

الخىاصن الاُخصادي مً خال٘ الخدٕم في ئداسة كشض الىِذ ، مما أخذر جد٘ى هاما مً العُاظت 

الىِذًت ئلى العُاظت اإلاالُت ٓأداة هامت لخدُِّ الخىاصن الاُخصادي الزي عجضث كً جدُِِه العُاظت 

ذ جبني هزا الخىحُه الاُخصادي ؤلاهجلحزي  الزي الىِذ العُاظت الىِذًت  (حىن ماًىادس ُٓجر  )الىِذًت ، ُو

وسأي أن العُاظت اإلاالُت ئلى حاهب العُاظت الىِذًت ُادسة كلى أخذار الخىاصن والِظاء كلى مؽٖلت 

ادة ألاهٌاَ الخٖىمي لخدٌحز الؼلب الٕلي   .الٌعاد مً خال٘ ٍص

    كلى الشهم مً اخخالي أهمُت العُاظت الىِذًت مً مذسظت : أهد ف  لسياسة  لىلدًة  – ( 2

اُخصادًت ألًشاد ومً هـام ظُاس ي آلخش ، ئال أن الٖل ًجخمم كلى أهمُت العُاظت الىِذًت في جدُِّ 

                                                                                                                                                                                      2.ألاهذاي الخالُت 

                                                           
ت للؼباكت واليؽش والخىصَم ، -  1 لجلى مىس ى بىخاسي ، ظُاظت اللشي ألاحىبُت وكالُتها بالعُاظت الىِذًت ، مٕخبت خُث اللصٍش

 . 15 ، ص 2010لبىان ، 
 .      28لجلى مىس ى بىخاسي ، العُاظت اللشي ألاحىبُت وكالُتها بالعُاظت الىِذًت ، هٌغ اإلاشحم العابّ ، ص -  2
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كلى الشهم مً صلىبت وحىد حلٍشٍ مدذد و دُُّ لللمالت الٖاملت بعبب كذم  :  لعمالة  لكامطة – (أ      

ش ًشصت  وحىد ئخصائُاث دُُِت وؼاملت لٖل اللاػلحن ئال أن مٌهىم اللمالت الٖاملت أػلّ كلى جًى

 .اللمل لٖل شخص ُادس كلى اللمل وباخث كىه 

ادة كشض اللمل وبالخالي اهخٌاؾ ألاحش الخُُِِت لللاملحن ، وحلمل  ًاإلالذ٘ اللالُت للبؼالت جإدي ئلى ٍص

 .العُاظت الىِذًت كلى الخأزحر في كشض 

الىِذ بما ًإدي ئلى اسجٌاق ألاظلاس ، ًُدعبب رلٗ في اهخٌاض ألاحش الخُِِي لللامل ، مما ًذًم 

ادة الدجم مؽشوكاتها  ذ مً ألاًذي اللاملت للٍض ذ ًإزش رلٗ في الؼلب . أصخاب اللمل ئلى حؽوُل اإلاٍض ُو

ذ مً  كلى الىاجج الخُِِي مً خال٘ جخٌُع ملذالث الٌائذة التي حشجم اإلاعدثمش ًً كلى الُِام باإلاٍض

شحم اهخمام الخٖىماث بدل  ادة الؼلب كلى ألاًذي اللاملت ، ٍو اإلاؽشوكاث ، مما ًإدي بالخالي ئلى ٍص

مؽٖلت البؼالت ئلى ما جمثله مً خؼىسة كلى اإلاعخىي الاحخماعي ، خُث ٌؽلش اللاػلىن بٌؽلهم وكذم 

 .أهمُتهم في اإلاجخمم ، ٓما أن الِظاء كلى البؼالت ٌلمل كلى حلـُم هذي الىمى الاُخصادي 

  : سحلر ر  سعار (ب

ًدبم اللجىء للعُاظت الىِذًت لخل ئؼٖالُت كذم الاظخِشاس لألظلاس باكخباس أن الىِىد وهي ألآثر اللىامل 

شي  ذمان  )جأزحر ا في جِلباث ألاظلاس ، ٍو أن هىاْ صلىبت في طبؽ ألاظلاس بمل٘ض كً طبؽ ملذ٘  (ًٍش

شوعا بلذ الخشب اللاإلاُت الثاهُت  ذ اظدؽهذ بخجاسب أإلااهُا وئًؼالُا ًو ادة ٓمُت الىِىد ُو  .ٍص

ٔاالخخٖاساث والىِاباث اللاإلاُت  وهزا ال ًىٌي وحىد كىامل أخشي ُذ جماسط جأزحرا في جِلباث ألاظلاس 

وحوحراث ظلش الصشي وهحرها ، ئال أن حوحراث كشض الىِذ جـل ألاظاط في جدُِّ الاظخِشاس الاُخصادي 

، لزلٗ حععى العلؼاث الىِذًت للخدٕم في ٓمُت كشض الىِذ بما ًدىاظب مم مخؼلباث الىمى 
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ذ الزي ًشي ًُه الٕثحر مً الاُخصادًحن أن الخطخم مؽٖلت اُخصادًت ًجب  الاُخصادي ، وفي الُى

مداسبتها ًشي البلع ألاخىان ُلُال مً الخطخم ُذ ًٖىن مٌُذا للىمى  الاُخصادي وخاصت خاالث 

 .الشخاء 

  : رفع معدو  لىمو الاكحصادي – (ج

لت ألاحل ، في خحن ٌلخبر  اظخِشاس ألاظلاس  ٌلخبر جدُِّ ملذ٘ مشجٌم للىمى الاُخصادي مً ألاهذاي الؼٍى

ٍُ بحن هزًً الهذًحن ٌلخبر أمشا صلبا  والاظخِشاس الىِذي مً ألاهذاي الِصحرة ألاحل ، والخُى

خصىصا في البلذان الىامُت التي حلاوي الٕثحر مً اللِباث وبالزاث ًُما ًخللّ بالعُاظاث ؤلاهخاحُت 

م ملذالث الىمى في هزه  ً اإلاذًىكاث وحلمل العُاظت الىِذًت كلى اإلاعاهمت في ًس ت ومىاٍص والخجاٍس

م مشجٌم للمذخشاث والخأزحر كلى ملذ٘ الاظدثماس  في العلم الشأط  البلذان مً خال٘ جدُِّ ملذ٘ ًس

مالُت مً خال٘ الخىظم الائخماوي ختى ًمٕنها الىص٘ى ئلى ملذالن الىمى اإلاؼلىبت وجىحُه الائخمان 

ت باإلطاًت ئلى دكم وحشجُم ئُامت اإلاإظعت اإلاالُت والائخماهُت  اإلاصشفي والاهجاصاث هدى ألاهذاي الخىمٍى

 .اإلاخخصصت 

  :ثو زن ميز ن  ادفوعات (د

م ظلش ئكادة  جللب العُاظت الىِذًت دوسا ٓبحر ا في جدُِّ العجض في محزان اإلاذًىكاث مً خال٘ ًس

م أظلاس الٌائذة كلى الِشوض التي جمىدها للمالئها ًُدعبب  ت ئلى ًس الخصم الزي ًذًم البىْى الخجاٍس

رلٗ في اهخٌاض حجم الائخمان والؼلب اإلادلي كلى العلم والخذماث مما ًإدي ئلى اهخٌاض أظلاس  

ادة اظترادهم مً العلم والخذماث  العلم اإلادلُت ألامش  الزي شجم اإلاعخىسدًً مً خاسج البلذ كلى ٍص

ٓما أن اسجٌاق أظلاس الٌائذة اإلادلُت ٌلخبر كامل حزب لألمىا٘ ألاحىبُت للذاخل وهزا مً ؼأهه . اإلادلُت 

شي البلع أن العُاظت  ادة جذًّ سؤوط ألامىا٘ ألاحىبُت ومً زم جِلُل العجض في محزان اإلاذًىكاث ٍو ٍص
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م ظلش الصشي ، أما في خالت  الىِذًت ُذ جدِّ الخىاصن في محزان اإلاذًىكاث في خا٘ ئجباق ظُاظت جٍِى

 .    ٔان ظلش  الصشي ًان العُاظت اإلاالُت 

 .جٖىن أٓثر خالُت في جدُِّ رلٗ 

ذ ًٖىن خاسجي ، ًالذاخلي  هى رلٗ الخىاصن الزي ًدِّ الخىؿٍ الٖامل : والخىاصن ُذ ًٖىن داخلي ُو

ٔاث  ّ الخىاصن في محزان اإلاذًىكاث الزي ٌؽمل جدش دون جطخم ، أما الخىاصن الخاسجي ًُخم كً ػٍش

الىِىد ٔىنها أٓثر هجاخا في جدُِّ الخىاصن الخاسجي ، في خحن جٖىن العُاظت اإلاالُت أٓثر هجاخا في جدُِّ 

الخىاصن الذاخلي ، ئال أن اإلاؽٖلت التي جىاحه الاُخصادًحن كىذ وطلهم للعُاظت الىِذًت جخمثل في 

الخلاسض بحن ألاهذاي اإلاخخلٌت لخلٗ العُاظت ، ًلىذما ًصممىن ظُاظت هِذًت تهذي ئلى جدُِّ 

ادة معخىي  (الخطخم )اللمالت الٖاملت والىمى الاُخصادي ، ًانهم ًىاحهىن مؽٖلت اسجٌاق ألاظلاس  ألن ٍص

ادة الؼلب كلى العلم والخذماث مما ًإدي ئلى اسجٌاق أظلاسها  ادة الذخل ومً زم ٍص  الدؽوُل ًإدي ئلى ٍص

ٓما أن هذي جدُِّ اللمالت الٖاملت وجىاصن محزان اإلاذًىكاث ًـهش هىكا آخش مً الخلاسض ، خُث 

ادة حجم الصادساث خؼؼىا معخىي ألاظلاس وجدعحن الجىدة للِذسة كلى اإلاىاًعت مم الذ٘و  ًخؼلب ٍص

ادة الؼلب كلى العلم اإلادلُت التي  ادة الذخل ومً زم ٍص ادة الصادساث جإدي ئلى ٍص ألاخشي ، ئال أن ٍص

ادة الؼلب كليها مما ًإدي ئلى اهخٌاض حجم الصادساث ومً زم اخخال٘ الخىاصن  جشجٌم أظلاسها بعبب ٍص

ادة الىمى والاظخِشاس في ألاظلاس ، خُث ًشي  في محزان اإلاذًىكاث ، أما الخلاسض آلاخش ًُـهش بحن هذي ٍص

ل ًخؼلب اظخِشاس معخىي ألاظلاس في خحن ًشي البلع آلاخش أن  البلع أن الىمى في ألاحل الؼٍى

ا للذًم بلملُت الخىمُت   1.الخطخم ٌلخبر أمشا طشوٍس

                                                           
 .   25لجلى مىس ى بىخاسي ، ظُاظت اللشي ألاحىبُت وكالُتها بالعُاظت الىِذًت ، هٌغ اإلاشحم العابّ ، ص -  1
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ٍُ بحن جلٗ الخلاسطاث ٌععى مخخز والِشاس ئلى اخخُاس العُاظاث التي جدِّ أًظل ألاهذاي  وللخُى

 .  بأُل جأزحر ظلبُت ممٕىت كلى الخىاصن الاُخصادي الىاجج مً جؼبُّ العُاظت الىِذًت اإلاىٌزة 

  : كىو ت  هحلاو  لسياسة  لىلدًة إلى  ليشاط الاكحصادي( 3

جيخِل العُاظت الىِذًت ئلى الاُخصاد كبر كذة ُىىاث بهذي الخأزحر ًُه و جىحُه معاسها ، ئلى الهذي اإلاشاد 

 .الىص٘ى ئلُه ، ومً أهم هزه الِىىاث التي جخمثل في ُىاة ظلش الٌائذة ، ُىىاث ألاظلاس  و الائخمان 

  : كىاة سعر  لفائدة – (أ

ٌلخبر  ظلش  الٌائذة مً ألادواث الهامت التي حعخخذم في الخدٕم في حجم الائخمان وبالخالي في حجم اللشض 

الىِذي ، ًخدذًذ ملذ٘ الٌائذة ٌلٕغ جىحه العُاظت الىِذًت للذولت ئلى حشجُم الاظدثماس في مخخلٍ 

الِؼاكاث أو الخذ مىه ، ولهزا دوسها في مىاحهت مؽٖلت الخطخم والاهٕماػ، ًخأزش ظلش الٌائذة بعلش 

ذ كً اإلالذ٘ العىىي  الخصم اإلادذد مً ػشي العلؼت الىِذًت ، ٓما ًدذد ظلش الٌائذة بؽٖل  بحن ًٍض

م ألاكلى لألظلاس بيعبت    خُث ًخٌاوث ظلش الٌائذة بحن مخخلٍ  الذ٘و ورلٗ ًشحم ئلى  %  3 – 2للُش

ٌت ووطم محزان اإلاذًىكاث   .خخالي ملذالث الخطخم ، ملذالث الىمى الاُخصادي اإلاخُى

وجإزش أظلاس الٌائذة كلى مخخلٍ الِشاساث واإلاإؼشاث الاُخصادًت التي حعاهم في جدذًذ معخىي الذخل 

 1:الِىمي أهمها 

 . حشجُم الجمهىس كلى الادخاس  وئًذاق أمىالهم في البىْى – 1

 . حشجُم الاظدثماس وصٍادة الؼلب كلُه – 2

  اإلاداًـت كلى سؤوط ألامىا٘ اإلادلُت ومىم هشوبها ًهى الخاسج ، وحزب سؤوط ألامىا٘ الخاسحُت– 3
                                                           

 .    144 ، ص 2002سخُم خعحن ، الىِذ والعُاظت الىِذًت ، داس اإلاىاهج لليؽش والخىصَم ، ألاسدن -  1
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 . اإلاداًـت كلى اظخِشاس ظلش صشي اللملت – 4

شي الٕالظُٗ أن ُىاة – 5  الخأزحر كلى حجم الٕخلت الىِذًت مً خال٘ جىظُم أو جِلُص الائخمان اإلادلي ٍو

ًُلخبرونها أهم ُىاة وجمًٕ العُاظت الىِذًت مً بلىن هذي ......... ظلش الٌائذة هي ُىاة جِلُذًت ، أما 

 :الىمى الاُخصادي والخأزحر كلى اإلاخوحراث الاُخصادًت مً خال٘ ظلش الٌائذة ًٖىن ٓما ًلي 

  M IR I Y 

و بالخالي اهخٌاض  (IR)جمثل ظُاظت هِذًت جىظلُت التي جإدي ئلى اهخٌاض ظلش الٌائذة   ( (M) خُث

هزا لألخحر الزي حلخبر أخذ مٖىهاث الؼلب الٕلي،خُث  أن   (I)جٖلٌت اًتراض سأط اإلاا٘ وصٍادة الاظدثماس 

ادة الىاجج الِىمي   ( .Y)ئسجٌاكه ًإدي ئلى ٍص

م ظلش الٌائذة الاظمي والخُِِي مما M))وكىذ ئجباق ظُاظت هِذًت اهٕماؼُت    هزا ًإدي ئلى ًس

م مً جٖلٌت سأط اإلاا٘ ، وبالخالي اهخٌاض هٌِاث الاظدثماس واهخٌاض ؤلاهخاج   .ًًش

 IR M 

والجضء ألآبر مً ؤلاهٌاَ الاظدثماسي ًِىم به الِؼاق ؤلاهخاج لِؼاق ألاكما٘ الزي ًدصل كلى سأط اإلاا٘ 

ما أؼشها ظابِا ًاهه جىحذ كالُت كٕعُت بحن ؤلاهٌاَ الاظدثماسي وملاد٘ الٌائذة  ّ الاُتراض ، ٓو كً ػٍش

ً سأط اإلاا٘ ، خُث أن ؤلاهٌاَ  ت الٕالظُُٕت التي حعخخذمي رلٗ كلى جٍٖى ، ورلٗ خعب الىـٍش

ٔاهذ أظلاس  لُت مً حهت أخشي ، ًٖلما  الاظدثماسي ٌلخمذ كلى مشدودًت الاظدثماس مً حهت وكلى جٖلٌت جمٍى

ادة الاظدثماساث وبالخالي اسجٌاق الذخل الِىمي   1.الٌائذة مىخٌظت أدكا رلٗ ئلى ٍص

                                                           
 .     146 – 147سخُم خعحن ، الىِذ والعُاظت الىِذًت ، مشحم ظبّ رٓشه  ص -  1
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أما ُٓجز ًحري أن معخىي الذخل وألاظلاس ٌلخمذ كلى معخىي ػلب الٕلي ، وخاصت الؼلب الاظدثماسي 

ادة كشض الىِىد مً ػشي العلؼاث  الخاص ، وبحن جأزحر الىِىد كلى ؤلاهٌاَ الاظدثماسي وفي خالت ٍص

الىِذًت ، ًان الخأزحر ألاولي ًٖىن كلى الجاهب الىِذي باهخٌاض ظلش الٌائذة ، هزا ما ًإدي ئلى اهخٌاض 

 .جٖلٌت الاظدثماس ًحرجٌم ؤلاهٌاَ الاظدثماسي 

 -:  اللالُت بحن الىاجج الِىمي وألاظلاس 

  اسحوى                                                   ادى  احوسط                                (                                1 – 1 ):  لشكل ركم 

                                                                                                           لعام لألسعار                                                           

                                                                             

  ادى  للكزي  

  لىاثج  للومي                                                                                 

Robert j grardenand others macro ecomigue 2 Edition Gaétan muon éditeur candir  p 454 .   اصدر  :   

 (مً الؽٖل  )AD ئلى ADTومً اإلاالخف أن اسجٌاق ألاهٌاَ الاظدثماس ي ًإدي ئلى اسجٌاق الؼلب الٕلي مً 

م الؼلب الٕلي في اإلاذي اإلاخىظؽ ًان اسجٌاق Y1 الى   Yالزي ًإزش كلى الىاجج الىػني ًترجٌم مً ئلى   ارا ُو

الؼلب ًإدي ئلى اسجٌاق معخىي ؤلاهخاج والذخل الخُِِي دون أي اسجٌاق كً ألاظلاس ، واللٕغ في اإلاذي 

 1.الٕالظُٖي أًً ًشجٌم اإلاعخىي اللام لألظلاس دون أي اسجٌاق في ؤلاهخاج أو الذخل الخُِِي 

وبالشهم مً جأًُذ ُٓجز  لىحىد كالُخه بحن الِؼاق الىِذي والخُِِي ئال أهه ؼٖل في هزه اللالُت ٓمُا ، 

ادة بلذ رلٗ ظخِم في ًخ العُىلت ولً  خُث ًشي أهه كىذ وص٘ى ٓمُت الىِىد ئلى خذ ملحن ، ًان أي ٍص

                                                           
 . 146 ، ص 2002سخُم خعحن ، الىِذ والعُاظت الىِذًت ، داس اإلاىاهج والخىصَم ، ألاسدن -   1



 اإلطار النظري للسياسة النقدية  :                                                     الفصل األول 
 

18 
 

ًٖىن لها أي جأزحر كلى ظلش الٌائذة ، وبالخالي لي ًٖىن هىاْ جأزحر كلى ؤلاهٌاَ الاظدثماسي وال كلى الذخل 

 .الِىمي 

ٓما أن هىاْ كالُت ػشدًت بحن الادخاس  وظلش الٌائذة ، خُث خالت اسجٌاق ملذ٘ الٌائذة هزا ًذًم 

 اللائالث ئلى الادخاس  وجأحُل اظتهالٓها 

للمعخِبل بهذي الاظخٌادة مً ًشصت هزا الاسجٌاق وحلـُم كائذاتها ، أما في خالت اهخٌاض أظلاس الٌائذة 

ًان رلٗ ًىٌغ ظلبا كلى اإلاذخشاث ، خُث ًىخٌع كىاجذها وهزا ما ًإدي باللائالث ئلى ألاحجام كً 

الادخاس ، وهى ما ًإزش كلى الاظدثماس وؤلادخا٘ ، ًان ُىاة ظلش الٌائذة ًمًٕ أن ًإزش مً خال٘ ؤلاهٌاَ 

خُث أن اهخٌاض ملذ٘ الٌائذة ظُدٌف مً  (......العًٕ ، العُاساث  )الاظتهالٔي كلى العلم اإلالمشة 

 .الادخاس ، وبالخالي جىحه اللائالث ملـم دخلها ئلى الاظتهالْ وخاصت ئلى اظتهالْ العلم اإلالمشة 

  : كىو ت  سعار (ب

ىىاث أظلاس ألاظهم والعىذاث   - 1مً بحن ُىىاث اهخِا٘ العُاظت الىِذًت هجذ ُىىاث أظلاس الصشي ُو

 1:ُىىاث أظلاس الصشي 

ادة اهخمام الاُخصادًحن بخأزحر العُاظت  لِذ أدي جىظم الخجاسة الذولُت ومؽأل أظلاس الصشي ئلى ٍص

الىِذًت كلى ما في الصادساث والىاجج الٕلي مً خال٘ أظلاس الصشي في ملذ٘ ظلش الصشي للىِىد 

الىػىُت ًىخٌع كىذ ئجباق ظُاظت هِذًت جىظلُت ، وهزا ما ٌشجم الصادساث ، حلمل هزه الِىاة كلى 

 خال٘ جأزحراث أظلاس الٌائذة خُث أن اهخٌاض هزه ألاخحرة هدُجت للخىظم الىِذي جإدي ئلى اهخٌاض

                                                           
 . 149سخُم خعحن ، الىِذ والعُاظت الىِذًت ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1
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ألاحىبُت ،  في مِابل اللمالث ( E)حجم الىدائم ألاحىبُت في البلذ اإلالني ، ًخٌع مً ُُمت اللملت اإلادلُت  

 هزا ما ًجلل العلم اإلادلُت أسخص مً العلم 

ادة الؼلب كلى العلم اإلادلُت مما ًإدي ئلى اسجٌاق الصادساث   (  N x)ألاحىبُت وبالخالي ٍص

ادة الىاجج الٕلي    ( .  N)و مً زم ٍص

M       IR          E                 NX               Y                  

وكىذ ئجباق ظُاظت هِذًت اهٕماؼُت ًىخٌع اللشض الىِذي ًترجٌم أظلاس الٌائذة الخُِِت اإلادلُت 

مِاسهت بالخاسج ، وهى ما ًإدي ئلى حلب سؤوط ألامىا٘ ألاحىبُت وسًم الؼلب كلى اللملت اإلادلُت ، ًخخجه 

هزه ألاخحرة ئلى الاسجٌاق أٓثر ورلٗ ما ًإزش ظلبا كلى الصادساث وبالخالي هدٌف ملذ٘ همى الىاجج اإلادلي 

يخهي الاُخصاد ئلى خالت مً دوس ٔىد اُخصادي   .ؤلاحمالي ، ٍو

  : كىاة أسعار  سهم ألا لسىد ت- 2

خحن هامخحن ألاولى ٘ ( 1)    خُث ًدا٘و  Modigliani والثاهُت  Tobinؿهشث هزه الِىاة مً خال٘ هـٍش

خه  Tobin    الاُخصادي اث الٌعاد مً خال٘ هـٍش  جىطُذ الذوس الزي جإدًه العُاظت الىِذًت في أُو

ت  ٕشتها ألاظاظُت هي أن الاظدثماس qملشوًت بىـٍش ُت في ؤلاظدثماس ، ًو ت خٓش ٍ كلى    ، وهي هـٍش ًخُى

ُت لألصل الشأط مالي ئلى جٖلٌت ؤلاخال٘ ، وحعمي اليعبت بمِابل     q= M/R :  خُث q وعبت الُِمت العُى

ُت لألصل اإلاالي M:  مم  1.  لخٖلٌت ؤلاخال٘ مؽشوق مٖان مؽشوق آخشR جمثل الُِمت العًى
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 كالُت ئسجباغ بحن هزا اإلالذ٘ وبحن ؤلاهٌاَ الاظدثماس ي ٓما أزاس ئلى أن اإلاإظعاث  Tobinأوحذ - 

 . q <1بدعب أن حعدثمش كىذما ًٖىن 

ت  qًلىذما ًٖىن  م مىخٌظت مِاسهت مم الٖلٌت الاظدثماٍس  مىخٌع ًزلٗ يهذي أن جٖلٌت اإلاؽاَس

ت  ًعشث اهخٌاض ملذ٘ الاظدثماس ئلى ادوي  Tobinالظدبذا٘ اإلاؽشوق وجدذًث آلاالث ، بالخالي ًان هـٍش

اجه في أصمت الٌعاد الٕبحر   ئلى ما 1933 ، ٓما أكؼي جٌعحر ؤلاهخٌاؾ أظلاس ألاظهم كام 1929معخٍى

 ٓما ًشي الىِذًىن ًان ئجباق ظُاظت هِذًت اهٕماؼُت ٓما 1929مً أظلاسها في بذاًت 10%ٌلاد٘ 

ٔان ظببا سئِعُا في خذور أصمت  ُٕت ،  أدي ئلى  (  M)  ًاهخٌاض ٓمُت الىِىد 1929خذر في  الىم أمٍش

 و مما ًذًم qو بالخالي اهخٌاؾ ملذ٘  (  Pe )اهخٌاض الؼلب كلى ألاظهم و مً زم اهخٌاض  أظلاسها 

ً ئلى جخٌُع حجم اظدثماساتهم   ( . Y)و بالخالي اهخٌاض الىاجج الِىمي  (  I )اإلاعدثمٍش

 M                Pe                q              I                     Y 

ادة كشض الىِىد وجىظُم  ت ئلى ٍص ٍض وبهذي ملالجت الٌعاد وجيؽُؽ الاُخصاد لجأث البىْى اإلآش

ً كلى الاًتراض 0الائخمان ًاهخٌاض أظلاس الٌائذة ئلى ما ًِاسب    وهزا ما ٌشجم اإلاظاسبحن واإلاعدثمٍش

ٔاهذ  اإلاٌشغ خُث لم جىحه هزه الِشوض ئلى الاظدثماس  الخُِِي بل وحهذ ئلى ظَى سؤوط ألامىا٘ أًً 

ادة الؼلب كلى ألاظهم اسجٌلذ أظلاسها ، مما أدي ئلى اسجٌاق   وبالخالي q أظلاس ألاظهم مىخٌظت وظبب ٍص

ً جىحهىا هدى  اسجٌاق ٔلٌت اإلاؽشوكاث وؼشاء آلاالث وئوؽاء مؽشوكاث حذًذة أي أن اإلاعدثمٍش

 1الاظدثماس الخُِِي 

I  وبالخالي اسجٌم حجم الاظدثماس (I)  وبما أن الاظدثماس هى أخذ مٖىهاث الؼلب الٕلي ًِذ  أدي ئسجٌاكه ئلى

 . ئسجٌاق الىاجج الِىمي 
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M             Pe                   q                   I              Y                  الثرو 

ادة الاظدثماس أما ًُما  Tobinومً هىا اظخؼاق   ئلى بعؽ بحن العُاظت الىِذًت الخىظُلُت وبحن ٍص

ت الذوس الزي ًمًٕ أن جإدًه العُاظت الىِذًت في Modigliani ًخص الاُخصادي  ًِذ أوضح في هـٍش

ادة الثروة كلى الاظتهالْ    .اليؽاغ الاُخصادي مً خال٘ جأزحر  ٍص

ادة ؤلاهٌاَ -  خُث أوضح أن اإلاعتهلٕحن ًداولىن جدعحن معخىاهم الاظتهالٔي كبر الضمً مً خال٘ ٍص

الزي ًدذد بالذخل الخالي  واإلاىاسد اإلادصل كليها مذي الخُاة ، هزه اإلاىاسد التي جخٖىن أظاظا مً 

ذ اظتهالٓهم ومً حهت أو ضح  ذ زشوتهم اإلاالُت وبالخالي ًٍض ألاظهم اللادًت ، خُث كىذ اسجٌاق أظلاس ها جٍض

ذ (أن العُاظت  ادة الؼلب كلى ألاظهم اللادًت وبالخالي اسجٌاق Peًجًز  الىِذًت الخىظلُت جإدي ئلى ٍص

ِىن مً اظتهالٓهم مً ظلم وخذماث وبما   أظلاسها  بزلٗ زشواث ألاًشاد أصخاب هزه ألاظهم الزًً ًًش

ادة ؤلاهخاج  ادة الاظتهالْ جإدي ئلى ٍص  .أن الاظتهالْ هى أخذ مٖىهاث الؼلب الٕلي ، ًان ٍص

M               Pe                   C                    Y 

ِت الخأزحر كلى أظلاس الىص٘ى  خحن الىضخاث ٍُٓ ًمًٕ العُاظت الىِذًت كً ػٍش  ًما بحن الىـٍش

 .في الخأزحر كلى اليؽاغ  الاُخصادي  (ألاظهم والعىذاث  )

  : كىو ت الائحمان(- 3

ىحذ كذة خالًاث خ٘ى ٌُُٓت كملها لًٕ هىاْ اجٌاَ  ىا ئليها ُىىاث جِلُذًت ٍو حلخبر الِىىاث التي جؼُش

كام كلى أهمُتها ئطاًت ئلى هزه الِىىاث ًىحذ ُىاة أزاسث اهخمام الٕثحر مً الاُخصاد بحن هي ُىاة 

ولِىاة الائخمان مصذس أن ألا٘و هى آخما٘ العَى لللذًذ مً اإلاِترطحن خُث أن  (الِشض  )الائخمان 

ت لِغ لها بذًل ئلى الاًتراض مً البىْى ، ًهي  اإلاإظعاث الصوحرة التي ال وعخؼُم ئصذاس أوساَ ججاٍس
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ً كلى  صبذ اإلاِشوطىن هحر ُادٍس خالت الاهٕماػ ججبر البىْى كلى جخٌُع ُشوطها وأوساُها اإلاالُت ، ٍو

ئخال٘ الاًتراض هحر مصذس في ٓما هى مِترض في ًٕشة الِىاة الىِذًت وبالخالي ًىخٌع الاظدثماس ، أما 

ت لحرجٌم مثل ظلش الٌائذة  ٔاث الٕبري ًانها جخأزش  بذسحت أُل ألن ظلش  الٌائذة كلى الىسُت الخجاٍس الؽش

 1. كلى ُشوض البىْى 

ادة ودائم البىْى مما  وفي خالت ئجباق ظُاظت هِذًت جىظلُت مً ػشي العلؼت الىِذًت جإدي ئلى ٍص

ادة  ادة ؤلاهٌاَ الاظدثماسي والاظتهالْ وبالخالي ٍص ٌشجلها كلى ؤلاُشاض أٓثر ومً حهت أخشي جإدي ئلى ٍص

 .الذخل الِىمي 

ادة الاظدثماس ادة ُشوض البىٗ          ٍص ادة الىدائم              ٍص        ظُاظت هِذًت جىظلُت              ٍص

ادة الىاجج اإلادلي   . ٍص

ض كلى أزش العُاظت الىِذًت كلى الِذسة الائخماهُت للمِترطحن اإلادخلحن  أما اإلاصذس الثاوي لِىاة الائخمان ًٓش

ٔاث وصٍادة الخٖلٌت الذًً اإلاخمثل في الخوحر  ، خُث أن اسجٌاق أظلاس الٌائذة ًإدي ئلى جذهىس محزاهُاث ؼش

 2.في ملذ٘ الٌائذة جإزش العُاظت الىِذًت 

م هزه ػَش   .كلى مُاهُت اإلاؽاَس

م الُِمت  ِت ألاولى جخمثل في جؼبُّ ظُاظت هِذًت جىظلُت جإدي ئلى اسجٌاق أظلاس ألاظهم ، مما ًًش الؼٍش

ادة الىخائج  م الؼلب الؼلب وبالخالي ٍص ادة ؤلاهٌاَ الاظخماجشي  الزي ًًش م ومً زم ٍص ُت للمؽاَس العُى

 .الٕلي بعبب اهخٌاض اإلاخاػشة 
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ِت الثاهُت هي الخذًِاث الىِذًت وهي الٌَش بحن اللىائذ الىِذًت والخٖالٍُ الىِذًت ًعُاظت  أما الؼٍش

هِذًت جىظلُت جإدي ئلى جخٌُع أظلاس الٌائذة الاظمُت وهزا ًدعً وطم اإلاحزاهُت للمؽشوق مً خال٘ 

شجلهم  ادة الخذًِاث الىِذًت والعُىلت ، مما ًضسق زِت أٓثر لذي اإلاِترطحن في اظترحاق أمىالهم َو ٍص

ادة الاظدثماس وصٍادة الذخل الِىمي  ادة الاُتراض ومً زم ٍص  .كلى ٍص

م جخمثل في اإلاعخىي اللام لألظلاس رلٗ  ِت أخشي لخأزحر العُاظت الىِذًت كلى محزاهُت اإلاؽاَس وهىاْ ػٍش

م  أن مذًىكاث الزًً في الذولت اإلاخِذمت جٖىن مىبثت حلاُذًا لُِمخه الاظمُت وبالخالي ًاسجٌاق هحر مخُى

إلاعخىي اللام لألظلاس ظبب جىظم الىِذي ًإدي ئلى اهخٌاض الُِمت الخُُِِت للذًىن كلى اإلاؽشوق 

ذ مً الاظدثماس والىاجج الٕلي   1.بؽشغ كذم اهخٌاض الُِمت الخُِِت للمؽشوق هٌعه ، مما ًٍض

  :عالكة  لسياسة  لىلدًة ألا لسياسة  االية : 3 املطل 

 .ئن العُاظت الىِذًت جدخاج ئلى معاكذة العُاظت اإلاالُت وئلى الخيعُّ بُنهما 

 : ٌُُٓت الخدحز بحن العُاظت الىِذًت والعُاظت اإلاالُت  (1

ًمًٕ جمحز العُاظت الىِذًت كً العُاظت اإلاالُت بؽم٘ى ألاُل كلى ألادواث التي جصم للخأزش كلى كشض 

الىِىد و الثاهُت كلى ؤلاساداث التي جظم الظشائب والشظىم ًبلع الظىابؽ الىِذًت لها كالُت وػُذة 

مًٕ جمحز ما ًلي   :بالعُاظت اإلاالُت والبلع ألاخش ظدىِالن ظببا ٍو

ؤلاحشاءاث التي للخأزش ًخخز للخأزحر في حجم وجٖلٌه ألامىا٘ والتي ًمًٕ أن ًِذمها الىـام اإلالشفي  (أ

 .للِؼاق الخاص في الاُخصاد 
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ل أهىاق خاص مً الىٌِاث  (ب حر وجٖلٍ ألامىا٘ التي جِذم لخمٍى ؤلاحشاءاث التي جظم للخأزش في جًى

الث الخاص   .والخىـُماث الخاصت باالئخمان وجِذًم الخمٍى

بشامج الِشوض التي جِىم بها الخٖىمت للخأزحر  كلى كملُت الىِىد أو حوحر جٖلٌت الائخمان اإلاخاح  -  (ج

 1.ألوؽؼت خاص في الِؼاق الخاص 

ّ اإلاصادس الخالُت   :ٓما ًمًٕ الخمحز بحن العُاظت الىِذي والعُاظت اإلاالُت ًو

ضي ًىذسج طمً العُاظت الخىٌُزًت أما -  ملُاس حهت اجخار الِشاس ، ًالِشاساث التي ًخخزها البىٗ اإلآش

 .الِشاساث التي جخخز بىاظؼت وصاسة اإلاالُت جىذسج جدذ العُاظت اإلاالُت 

ملُاس خَِى ًالعُاظت اإلاالُت جدذد حجم الذًً الخٖىمت في خحن جدذد العُاظت الىِذًت مٖىهاث - 

 .هزا الزًً 

ٔان الهذي مً العُاظت الخأزحر كلى الخاحاث اللامت والخىؿٍُ ًهي ظُاظت مالُت -  ملُاس الهذي ًان 

ٔان الهذي مً العُاظت الخأزحر  كلى كشض الىِىد ًهي ظُاظت هِذًت   .أما ئرا 

ً الخالُحن   :ٓما هىاْ مً محز  بحن العُاظخحن مً خال٘ اإلالُاٍس

.......... ملُاس العَى ، خُث هزا اإلالُاس  ًان العُاظت الىِذًت جخٖىن مً ٔل ؤلاحشاءاث  : 1  اعيار* 

 .كالُت مباؼشة بالصٌِاث الخٖىمُت ألاخشي في ظَى الائخمان 

ًخللّ بجهاص العلؼت الىِذًت التي جظم العُاظت الىِذًت لِغ الجهاص باليعبت للعُاظت  : 2  اعيار* 

ٍِ البرإلاان ٓلامل مدذد في النهاًت ًهى الزًً ًدذد محزاهُت الذولت واججاه وؽاغ الذولت   .اإلاالُت ٍو
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 :طمليعة  لعالكة بين  لسياسة  لىلدًة ألا لسياسة  االية  – 2

 : جأزش العُاظت الىِذًت كلى العُاظت اإلاالُت   (أ

ئن العُاظت الىِذًت جإدي كلى العُاظت اإلاالُت ًللى ظبُل اإلاثا٘ ٌعاهم جبني العلؼت الىِذًت -  

بت الخطخم  ِت كلى اللملت في الخذر العجض اإلاالُت الخطخمي اإلاعخمش ، وكذم الاكخماد كلى طٍش اإلاًش

ل العجض ألامش الزي ٌعاهم في جدُِّ الاظخِشاس اإلاالُت   .جمٍى

ُما ًلي هىضح الخأزشاث اإلاخخلٌت للعُاظت الىِذًت كلى العُاظت اإلاالُت   1.ًو

 :أثر  لسياسة  لىلدًة على حجس  او زيً - 

لخىضح جأزحر العُاظت الىِذًت كلى عجض اإلاحزاهُت هأخز مجمىكت مً اإلاخوحراث اإلاخخلٌت التي جخأزش 

بالعُاظت الىِذًت وجإزش لهم بذوسها كلى عجض اإلاحزاهُت بالشهم أن أزش كلى مخوحر مً هزه اإلاخوحراث ًٖىن 

صوحرا ئرا أخز كلى خذي ئال أن ألازش الٕلي لهزه اإلاخوحراث مجخملت ًٖىن ًخمحزا خُث أي ملـم هزه 

 .اإلاخوحراث جإدي ئلى عجض اإلاحزاهُت ئرا ما جم ئجباق العُاظت هِذًت اهٕماؼُت ظبب اسجٌاق ظلش الٌائذة 

  :أثر  سحلاللية  لملىك  اركسي على  لسياسة  االية- 

لاث العلؼاث اإلاالُت بُِام البىٗ  ضي معخِل ًدبنى ظُاظت طذ الخطخم هِل جُى في ؿل وحىد بىٗ اإلآش

دذ رلٗ مً ُذسة العلؼاث اإلاالُت كلى ئخذار هزا العجض  ل الالصم لعجض اإلاحزاهُت ٍو ضي بخذبحر الخمٍى  اإلآش

ل الذًت الخٖىمت ًان  ِت جمٍى امذ بًش ئرا ئظخؼاكاث العلؼت الىِذًت أن جصمم كلى هجاح ظُاظتها ُو

ل الذًت الخٖىمت أما في خا٘  العلؼت اإلاالُت ظىي جدا٘و اللىدة مشة أخشي ئلى الخىاصن رلٗ أن جمٍى

ضي  ع ًان العُاظت اإلاالُت لً ججذ مٌشداث جُُِذ هزا العجض مً هىا ًاهه اظخِاللُت البىٗ اإلآش الًش
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ذ مً الائخمان ًإدي ئلى خٌف الخىظم في العجض اإلاالُت مما ٌلني الخذ مً  ّ ػلب الخٖىمت إلاٍض ًش ٍو

   1. الخطخم والاظخِشاس  في ُُمت اللملت 

  :ثأثير  لسياسة  االية على  لسياسة  لىلدًة- 

جخلذد صىس جأزحر الخوحراث في العُاظت اإلاالُت كلى العُاظت الىِذًت خُث جإزش جأزحرا مبادسا كلى ُذسة 

ضي في جدُِّ هذي الاظخِشاس ألاظلاس ٓهذي سئِس ي للعُاظت الىِذًت   .البىٗ اإلآش

  :أثر  لىظام  لضريملة على  لسياسة  لىلدًة- 

ًإزش الىـام الظشبُت كلى الخىاصن الاُخصادي الٕلي مً خال٘ أي الظشائب كلى الذخل ألن ظُادة 

الظشائب جإدي ئلى جخٌُع حضء مً الذخل اإلاخصص لإلهٌاَ كلى الاظخِال٘ وجخٌُع ؤلاهجاص الزًً 

ادة الظشائب جإدي ئلى جخٌُع بلع كىاصش  جم جىحيهم ًُما بلذ ئلى ؤلاهٌاَ كلى الاظدثماس أي أن ٍص

ؤلاهٌاَ الٕلي ٓما أن أدواث العُاظت الىِذًت ال ًخم الاظخجابت لها في اإلاذن الِصش هدُجت وحىد هـام 

بت ملحن   .طٍش

 :الاهضملاط  االية لإلهفاق  لحلومة - 

ضي الخٖىمت أن جٌشض اهظباػا مالُا كلى ئهٌاُها ورلٗ مً  في ؿل الاُخصاد اإلاولّ ًجبر البىٗ اإلآش

ضي ًبُم  ذ مخؼلباث ئُشاض الِؼاق اللام ًان البىٗ اإلآش خال٘ آلُت الخذخل في العَى ًلىذما جٍض

م ملها جٖلٌت  ظىذاث خٖىمُت والزي ًإدي بذوسه ئلى هِص اإلالشوي الىِذًت ًترجٌم أظلاس الٌائذة جًش

 .ؤلاُشاض خُث جتراحم العلؼت اإلاالُت كً خؼب ؤلاهٌاَ التي ُشستها 

                                                           
 .   275دساوظم  معلىد ، العُاظُت اإلاالُت ودوسها مم جدُِّ الخىاصن ؤلاُخصادًت ، هٌغ مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1
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ضي في العَى بُم  أما في ؿل الاُخصاد اإلاٌخىح ًجذًه اسجٌاق ظلش الٌائذة الىاجج كً جذخل البىٗ اإلآش

ادة في العجض الخٖىمت بِىما ئرا ُام  ل الٍض ذ مً الخذًِاث الشأط مالُت و ئلى جمٍى ألاوساَ الخٖىمُت اإلاٍض

يخج كً رلٗ  ذ مً كشض الىِىد وجخٌُع أظلاس الٌائذة ٍو البىٗ بؽشاء أوساَ خٖىمت مً العَى ًحًز

 .خشوج جذًِاث سأط مالُت

 : لهيئة  االية ملابل  لىلدًة -

حلني الهُئت اإلاالُت أن الخٖىمت جخؼؽ إلهٌاُها بلُذا كً أي جيعُّ مم العلْى الىِذًت وهي في ظبُل 

ضي  رلٗ جظم محزاهُتها وال تهخم بمِذاس العجض في اإلاحزاهُت خُث ًِم جذبحر هزا العجض بىاظؼت البىٗ اإلآش

ضي هحر معخِل كً الخٖىمت مً خُث  ٔان البىٗ اإلآش أو بىاظؼت ظَى اإلاا٘ وهالبا ما ًدذر رلٗ ئرا 

 1.جىٌُز العُاظت الىِذًت خُث حولب كلى ظُاظت ألاهذاي ئلُه جدذدها الخٖىمت 

  :هلاط الالحلاء بين  لسياسحين  لىلدًة ألا االية- 3

 :كلى الشهم مً وحىد جأزشاث مخبادلت مم العُاظت الىِذًت واإلاالُت ئال أهه جىحذ هِاغ الخاء بُنهما 

لخبر  :  لىلملة  ألالى* ُله وصشي خصُلت َو وجخللّ بالِشض اللام ئن كِذ الِشض ًخظمً حجمه وجُى

مىسدا مً اإلاىاسد اإلاالُت في محزاهُت الذ٘و ، وكلى هزه الاكخباساث جدذدها العُاظت اإلاالُت أما ؼٖل 

ئاجه ًخخللّ بالعُاظت  لت وظم ًائذة ، ًو الِشض أي ؼٖل ظىذاث مً خُث ألاحل الِصحرة والؼٍى

 .الىِذًت 

ُخه  : لىلملة  لثاهية* ّ ؤلاصذاس الىِذًت واللجىء مً خُث حجمه وجُى ل عجض اإلاحزاهُت كً ػٍش  ًهي جمٍى

ل جطخم ولٕىه مىسد مالي  ٌُُت الخصشي في خصُلت ًخِشس في مجا٘ العُاظت اإلاالُت ألنها حلخبر جمٍى ٓو

                                                           
 . 276دسوظه معلىد ، العُاظت اإلاالُت ودوسها في جدُِّ الخىاصن ؤلاُخصادي ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1
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ِت  ِت الٌىُت التي جخللّ باإلصذاس الىِذًت ومِابل وحجمه وػٍش مً اإلاىاسد اللامت للذولت أما كً الؼٍش

ظذاده ًهزه ؤلاكخباساث جخللّ بالعُاظت الىِذًت في خا٘ الخطخم ًمًٕ جخٌُع اللالم الٌللي كً 

ّ ئخذار ًائّ في أهتها  ادة ئسادة الذ٘و كً هٌِاتها أي كً ػٍش ّ أدواث العُاظت اإلاالُت منها ٍص ػٍش

 .وبىاظؼت كِذ الِشوض اللامت المخصاص العُ٘ى الٌائظت لإلُخصاده

ذ الاكخماد كلى ألاظالُب التي اجخزتها العُاظت الىِذًت لخصيٍُ خاص  ٓما ًمًٕ في هٌغ الُى

م والخصم و الٌائذة للمِترطحن هىاْ في خا٘ الخطخم أماوم خا٘  ّ ًس الائخمان اإلاخاخت كً ػٍش

ادة ؤلاهٌاَ ٓما  ّ جذخل الذولت بٍض الاهٕماػ  ًُمحز اظخخذام العُاظت اإلاالُت لخيؽُؽ الؼلب كً ػٍش

ادة الائخمان لألًشاد واإلاإظعاث بخخٌُع  ًمًٕ مم هٌغ الاججاه اظخخذام أدواث العُاظت الىِذًت لٍض

 .جٖلٌت جصله الخص٘ى كلُه بخدُِّ ظلش الخصم 
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اث العُاظت الىِذًت وأدواتها :  املدح  لثاوي   هـٍش

ت الىِذًت هي مداولت ؼشح الذوس الزي ًمًٕ أن جإدًه الىِىد في جدذًذ معخىي  :ثمهيد  املدح  الىـٍش

اليؽاغ الاُخصادي في بلذ ما وجدذًذ البدث في أزش كشض الىِىد والؼلب كليها وجأزحر ها كلى ألاظلاس 

ذ أخذر دوس الىِىد حذال واظلا بحن الاُخصادًحن ظىاء مً  وملذالث الٌائذة وؤلاهخاج والدؽوُل ُو

اث الىِذًت  ُما ًخص وعخلشض ألهم الىـٍش ت أو اللملُت ًو  1.الىاخُت الىـٍش

 . هظريات  لسياسة  لىلدًة  :  املطل  ألاو 

ت كلى مجمىق مً الٌشطُاث والتي  كلى أظاظها : لىظرية  لىلدًة  للالسيلية   :1 لفرع     ُامذ الىـٍش

 " .Cambridge "ملادلت ألاسصذة الىِذًت اإلالشوًت بملادلت  (( Fisher زم بىاء ملاد٘ الخباد٘

زباث حجم اإلالامالث أي أن حجم اإلالامالث  ومعخىي وؽاغ الاُخصادي ًخم جدذًذي بلىامل -  

مىطىكُت وأن الىِىد لعم لها أي جأزحر في جدُِّ الخىاصن الاُخصادي ًيهم وظُلت الخباد٘ ًِؽ ودوسها 

 2. مداًذ في الاُخصاد 

 . خشوبه ألاحىس وألاظلاس -   

 .الاُخصاد ًخىاصن كىذ معخىي الدؽوُل اللامل -  

 .وحىد كالُت ظببه الخوحر في اإلاعخىي اللام لألظلاس بائم والخوُحر في ٓمُت الىِىد مٕثٌت-  

 .زباث ظشكت دوساث الىِىد كلى اإلاذي الِصحر  - 

                                                           
 .      278دسوظه معلىد ، العُاظت اإلاالُت ودوسها في جدُِّ الخىاصن ؤلاُخصاي ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1

ت والعُاظاث الىِذًت ، دًىان اإلاؼبىكاث ، الجضائش -  2  . 12 – 10 ، ص 2006بللضوص بً كلي ، مداطشاث في الىـٍش
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ت الٕمُت ومً أؼهشها  ت أو ما ٌلشي بالىـٍش ٔاهذ هىاْ مداوالث ٓثحرة لؽشح وجٌعحر هزه الىـٍش ولِذ 

 .   التي اظدىذث ئلى ًٕشة الخٌصُل الىِذي  Marshallمداولت

  : Fisher: معادلة  لحملادو  / أ

ت صُاهتها الخذًثت Fisherٌلخبر  .1  سائذ الىِذًت الٕمُت في الىِىد والزي أكؼى لخلٗ الىـٍش

 ألآثر آخماال مً خال٘ ملادلت اإلاؽهىسة بملادلت 

اطُا ٓما  الخباد٘ التي جٌعش اللالُت بُم ٓمُت الىِىد وفي معخىي اللام لألظلاس وصُاهت هزه اإلالاد٘ ٍس

 .ًلي 

 : خُث 

P : اإلاعخىي اللام لألظلاس وهى مخوحر جابم.  

M :  ٓمُت الىِىد وهى مخوحر معخِل. 

T :  (زابذ )حجم اإلابادالث.   

V :  (زابذ )ظشكت دوساث الىِىد.  

ومً اإلالادلت وعخيخج أهه ٔلما حوحر ئلى ٓمُت الىِىد حوُحر اإلاعخىي اللام لألظلاس بىٌغ الاججاه ػبلا مم 

 .ؼشغ زباث ٔل مً ٓمُت اإلابادالث وظشكت دوساث الىِىد 

  (Cambridgeمعادلة  )معادلة  رضية  لىلدًة - ب

 ، ئر ُام صُاهت أخشي للؼلب كلى  لفريد مارشاوصُوت هزه اإلالادلت مً ػشي الاُخصادي ؤلاًؼالي 

ت ٓمُت الىِىد وصُوت كلى الىدى الخالي   :الىِىد وحعدىذ أًظا ئلى هـٍش

M  .  V  =    T P 
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 والزي ًمثل ٓمُت العلم والخذماث النهائُت اإلاىخجت مذة صمىُت ملُىت Yبـ  (حجم اإلابادالث)خُث ئظدبذ٘ 

مثل  (  (V/1)و الذالت هى في الخُِِت ٌعاوي K  بمٌهىم Fisherوجخخلٍ هزه اإلالادلت كً ملادلت   في Vٍو

  ًمثل الىخذة Kملادلت ًُثر الشهبت هٌي ئهٌاَ الىِىد أي كذد مشاث ئهٌاَ الىخذة الىِذًت في خحن 

 .الىِذًت التي ًدخٌف بها الٌشد خال٘ ظىت 

ت الىِذًت الٕالظُُٕت خؼىة مهمت في الخدلُل الىِذًت هـشا لألًٖاس اإلاهمت التي حاءث بها  حلخبر الىـٍش

ٔالخىبُه ئلى خؼىة ؤلاًشاغ الىِذي ووعبه في خلّ اإلاىحاث الخطخمُت باالسجٌاق الٕبحر في ألاظلاس ئلى 

ت  ت لم جخل الىـٍش ٖل هـٍش حاهب ؼباب أهم الخٌاصُل الىِذًت وأزشها كلى الاُخصاد لًٕ ٓو

 . الٕالظُُٕت مً ئهِاداث بعبب كذم واُلت بلع ًشطُاتها ومً أهم هزه الٌشطُاث هزٓش

ت أن اإلاعخىي اللام لألظلاس مخوحر جابم للخوُحر  في ٓمُت الىِىد ومىه ال ًمًٕ لألظلاس أن -  جٌترض الىـٍش

جخوحر  هدُجت للىامل أخشي وهزا في صخُذ ًِذ جخوحر  ألظباب أخشي مثل مىاظم صساكت ، اسجٌاق 

 .الخ ......الخٖالٍُ ؤلاهخاج 

ٖي أن -  كذم صخت ئُشاض زباث ظشكت الىِىد خُث رلٗ في واُلت ودلذ البُاهاث كً الاُخصاد ألامٍش

 .ظشكت دوساث الىِىد جىِلب في ألاحل الِصحر بذسحت هحر جالُت 

 .لم جأخز بلحن الاكخباس كذة مخوحراث هامت ٓملذ٘ الٌائذة - 

 .كذم واُلُت ئُشاض زباث الدجم الخُِِي لإلهخاج الزي ٌعىذ ئلى ئُشاض خا٘ الخىطٍُ الٖامل- 

M  =  K . P . Y  
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ة :   2 لفرع  ت ًمحز له زىسة خُُِِت قي الىـامي الىِذي  1: لىظرية  لىلدًة  للكًز ت الٕجًز     حلذ الىـٍش

ت كلى  ت الٕجًز ت الٕالظُُٕت بدُاة الىِىد جِىم الىـٍش ذ الزي جإمً ًُه الىـٍش والاُخصادي ًهي الُى

أظاط أهمُت الذوس الزي جللبه الىِىد في الاُخصاد بملني أن الخوُحر في ٓمُت الىِىد ًإزش بالخبلُت في 

اإلاخوحراث الاُخصادي ظىاء اللمالت وؤلاهخاج والاظتهالْ ، ؤلاهجاص ، الاظدثماس ، وبالخالي ًإزش في الىطم 

 .الاُخصادي ٖٓل 

ٌلخبر أن العُاظت اإلاالُت أٓثر ًللُت وجأزحرا ٌٓي خل اإلاؽٕالث الاُخصادًت ئال أهه أزش العُاظت .... ٓما أن 

لذد جأُٓذه كلى دوس العُاظت الىِذًت ئلى حاهب العُاظت اإلاالُت إلًماهه  الىِذًت ًللب دوس اإلاعاكذة َو

للُِمت حاكال لىِىد الذوس اإلادْش في الخوُحر الاُخصادي مً خال٘ الذخل وؤلاهخاج والاظخخذام ئر أن 

 الاخخٌاؾ بالىِىد مً ػشي ألاًشاد دون اظدثماسها 

جإدي ئلى اسجٌاق مم الٌائذة وبالخالي اهٕماػ في حجم الاظدثماس ومً زم هِص في الؼلب الٕلي الٌلا٘ 

اث الذخل وؤلاهخاج وهزا ٌلذ الخٌصُل الىِذًت ػبِا لخدلُل الٕحزي  والزي ًىلٕغ بذوسه كلى اإلاعخٍى

ت جٌظُل .مصذسا منها مً مصادس الخِلباث الاُخصادًت  ت أو ٓما حلشي بىـٍش ت الٕجًز وجِىم الىـٍش

 2. العُىلت كلى كذة ًشطُاث أهمها 

ت :  دواًم هي 3الؼلب كلى الىِىد ًٖىن ٘-  .                                           - اإلالامالث ، الاخخُاغ ، واإلاظاٍس

ّ العَى التي جدذد الؼلب كلى العُىلت وكشطها   .ظلش الٌائذة ًخدذد كً ػٍش

                                                           
اث والعُاظاث الىِذًت ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1  . 15بللشوص بً كلي ، مداطشاث في الىـٍش
ٔاؿم خاظم الذكمي ، أزش العُاظت الىِذًت واإلاالُت في مإزشاث أداء ظَى ألاوساَ اإلاالُت ، الخىض -  2  . 11 ، 10 ، ص 2008كباط 
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.                                                                                                              - ملذ٘ الٌائذة للىِىد ٌعاوي صٌشه - 

ًىحذ هىكحن مً ألاص٘ى التي ٌعخخذمها ألاًشاد للخٌاؾ كلى زشوتهم وهي الىِىد والعىذاث كلى معخىي 

ذ الؼلب كلى الىِىد   . ملذ٘ الٌائذة مىخٌع ًٍض
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  :مخؼؽ جىطُحي مبعؽ لىمىرج ُٓحز   (2 – 1  : ) لشكل ركم

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ت الاُخصادًت الٖلُت داس الجاملت ، مصش : كبذ الجُذ ُذسي  : اإلاصذس  . 262  ص 2007الىـٍش

 الدخل الوطني

 الكفاية سعر الفائدة

 عرض 

 النقود 

الطلب 

على 

 النقود 

الربح 

 المتوقع 

تكلفة 

رأس 

 مال 

 الطلب الكلي الفعال

 عوامل موضوعية عوامل ذاتية 

 الطلب على اإلستثمار الطلب على اإلستهالك
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 i .دوس العُاظت الىِذًت في الىمىرج الُٕجزي (  : 3-1) لشكل 

 il 

 

 I0 I1 

L m m1 m0 y 

 . 270 ، ص 2004مدمذ ًىصي أبى العلىد ، مِذمت في ؤلاُخصاد الٕلي مم الخؼبُِاث ، داس الجاملُت ، مصش : اإلاصذس 

 و الؼلب لٌشض L1 هى الؼلب لٌشض اإلالامالث 10بما أن الخدلُل الٕحزي اإلاؼلب كلى الىِىد  .2

 وهزا ٌلني بأن ٓمُت الضائذة في كشض الىِىد وفي ؿل زباث الذخل M1 = L1 + L2  أن Xأ  L2اإلاظاسبت  

   وهزا ما ًجلل ألاكىان ؤلاُخصادًىن ًىؿٌىن هزه الىِىد اإلالشوطت في  العىذاث  DMs= L2ظُٖىن 

ُت وبما أن هىاْ  ادة الؼلب كليها جشجٌم ُُمتها العُى ذ الؼلب كلى العىذاث ومً خال٘ ٍص وبالخالي ًٍض

كالُت كٕس ي بحن العلش العىقي وملذ٘ الٌائذة للعىذ ًإدي ئلى اهخٌاض ملذ٘ الٌائذة مً ئلى ورلٗ 

م    - . 1- مً خال٘ اإلاىحي ُس

ّ ًمحز كلى أظاط ملذ٘ الٌائذة والٌٕاًت الخذًث لشأط اإلاا٘ خُث أن اهخٌاض -  ًخدذد الاظدثماس ًو

م  ملذ٘ الٌائذة ًإزش كلى الاظدثماس ورلٗ مً خال٘ ئُبا٘ اإلاىخخبحن كلى الاظدثماساث وكلى ظحًر

  ( .2الخف اإلاىدنى  )الاظدثماس مً ئلى اججاه الُمحن 

ّ ُُمت الاظتهالْ  ادة الاظدثماس كىذ ًمحز مً ؼأهه أن جإزش كلى الؼلب الٌلا٘ الزي ًخدذد ًو ئن ٍص

ادة الذخل وهى ما ًـم في اإلاىدني  ادة ؤلاظدثماس ٌلني ٍص والاظدثماس ئر لهما كالُت ػشدًت مم الذخل ، ًٍض
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ّ الخدلُل  " 3" ادة في الذخل ًو ادة ٓمُت الىِىد ًشجب كنها خذور ٍص هزا ما ًجللىا هخىصل ئلى أن ٍص

مًٕ أن جدذر الخالت اللٕس ي كىذ الخخٌُع مً ٓمُت الىِىد وبالخالي ًان الىِىد هحر   الٕحزي ٍو

ِا لٕىحز وأن الخدلُل الٕىحزي ًِش أن لعُاظت الىِذًت جأزحر كلى ملذ٘ الٌائذة وبالخالي كلى  مداًذة ًو

زلٗ كلى حجم الدؽوُل وؤلاهخاج والذخل الىػني وبالخالي كلى الاُخصاد ٖٓل   . الاظدثماس ٓو

ذمان أن الؼلب كلى أسصذة خُُِِت مً الىِىد ًخأزش ئًجابا بثروة ألاًشاد والتي  وبخدلُل أكمّ ًشي ًٍش

ل خُث ًٖىن أُل  م الخص٘ى كلُه كلى اإلاذي الؼٍى ِصذ به الذخل اإلاخُى هحر كنها بالذخل الذائم ٍو

جِلُم مً الذخل الجاسي كىذ الٕالظُٗ وهزا ٌلني أن الؼلب كلى الىِىد لي ًخِلب بؽٖل واضح في 

 .الذوساث الاُخصادًت اإلاخخلٌت 

ولِذ أوضح الىِذًىن أن الخوُحر  في اإلالشوي الىِذي له أزاس واظلت الىؼاَ كلم الؼلب الٕلي ومً زم 

ل خُث ًمغ كشض  الىاجج الىػني وألاظلاس وهزه آلازاس  جخخلٍ في اإلاذي الِصحر كنها في اإلاذي الؼٍى

ل آزشه بصٌت خاصت كلى اإلاعخىي اللام لألظلاس ًِؽ مما في الخالت الٕالظُُٕت  الىِىد في اإلاذي الؼٍى

هحر أهه في اإلاذي الِصحر جماسط الىِىد أزشا مباؼشا وهاما كلى ؤلاهٌاَ الٕلى ومً زم كلى الذخل الىػني 

.1 

 

 

 

 

                                                           
ٔاؿم خاظم الذكمي ، أزش العُاظت الىِذًت واإلاالُت وفي مإؼشاث أداء ظَى ألاوساَ اإلاالُت ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1  . 25كباط 
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مًٕ جىطُذ أزش كشطا الىِىد كلى معخىي الذخل مً خال٘ الؽٖل الخالي   :ٍو

  أزش كشض الىِىد كلى الذخل (  : 4-1 ) لشكل 

 

 MS1 MS2 Y لدخل  

M2 

B 

ذي خاج ،أزش جِلُل أظلاس والىمى ؤلاُخصادي في الجضائش ،ؼشاء جدلُل  : اصدر    .2010-2000بً ٍص

ضي و ًمثل اإلاىدنى  Msخعب ًمثل اإلاىدنى   الؼلب كلى الىِىد My كشض الىِىد الزي ًِشسه البىٗ اإلآش

ت  الخىاصن في العَى الىِذ  E و بالخالي ًمثل الىِؼت  فريدمانو هى ًدىاظب ػشدًا مم الذخل خعب هـٍش

   My مم الؼلب  Msخُث ًيها ًدعاوي كشض الىِذ 

 ًان ٓمُت الىِىد في الخذا٘و و  Ms1الى  Ms ًارا اسجٌم كشض الىِىد مً  yكىذ معخىي الذخل الىِذي 

العَى جٖىن أٓبر مما ًشهب اإلاجخمم باالخخُاغ و هزا ٌلني أن الىِىد ًجب أن ًىٌّ وبالخالي ئما ًشجٌم 

ٔان الاُخصادي خالت  الىاجج الخُِِي أو جشجٌم ألاظلاس وطم ٔلُا الخالخحن ًشجٌم الذخل الىِذي ًان 

ت الٕالظُُٕت في اللشض الىِذي  ٔامل للمىاسد ٓما اًتراطه الىـٍش  .اظخخذام 
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  : (مدرسة شيكاغو  ) لىظرية  لىلدًة  اعاصرة  : 3فرع 

ٖي -  ، خُث جبني الخدلُل الٕالظُٖي في   Milton Friednan1ًتزكم هزه اإلاذسظت الاُخصادي ألامٍش

ذ لم يهمل الخدلُل  ت الؼلب كلى اإلاىِىد لٖي بأٓثر  ؼمىلُت وأٓثر ئحعاق وفي هٌغ الُى   للىيزي هـٍش

 .وأخز بلع حىاهبه 

ت البذ مً ؤلاؼاسة ئلى أهم الٌشطُاث التي جشجٕض كليها وهي بل دساظت مدخىي الىـٍش  :ُو

 .  اظخِاللُت الٕمُت الىِذًت كشض الىِىد مً الؼلب كلى الىِىد- 

 .اظخِشاس ئلى الؼلب كلى الىِىد - 

ّ ًٕشة مصُذة العُىلت كىذ بىاء ئلى الؼلب الىِذًت -   .ًس

ٍ الؼلب كلى الىِىد كلى هٌغ الاكخباساث التي جدٕم ؿاهشة الؼلب كلى العلم والخذماث كىذ -  ًخُى

 .ئلى حاهب ظشكت الخذا٘و الىِذًت  v.الٕالظُٗ 

 .                                                                  كذم خظىق ألامىا٘ ؤلاُخصادًً للخذاق الىِذًت - 

أخشهم هـشة سأط اإلاا٘ ًمً بحن خائضة ألاص٘ى النهائُت الزًً جمثل الىِىد ٌعبب لهم ؼٕال مً أؼٖا٘ 

 2.الثروة وبحن مإظعاث ألاكما٘ الزًً جمثل الىِىد باليعبت لهم ظلٍ سأط مالُت مثل آلاالث واإلاخضون 

لِذ ئًترض أن ألاًشاد ًشهبىن لٕمُت خُُِِت مً ألاسصذة ولِغ لٕمُت ئظمُت وجٕخب دا٘ كلى الىِىد 

 :  بالصُوت الخالُت Friedmemكىذ 

                                                           
ٔاؿم خاظم الذكم ، أزش العُاظت الىِذًت واإلاالُت في اإلاإزشاث أداء ظىي ألاوساَ اإلاالُت ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1  . 165كباط 
 . 163 ، ص 2006كُِل خعام كبذ هللا ، مٌاهُم وهـم ئُخصادًت ، وائل لليؽش ، ألاسدن -  2
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M d /p = f ( yp ,  r b – r m , re  - r m π 
e 
– r m ,  m – r m , v) 

 .  الؼلب كلى الىِىد بأسصذة خُُِِت M b / pخُث 

 Y p الذخل الذائم . 

r m لت مً الىِىد  .  اللىائذ اإلاخُى

 r b لت العىذاث  . اللىائذ اإلاخُى

r e  لت مً ألاظهم  . اللىائذ اإلاخُى

π e م  .   ملذ٘ الخطخم اإلاخُى

m :  ت  .الثروة البؽٍش

v :  1.أرواَ وجٌصُالث ألاًشاد 

ت الىِذًت الىمى ٓالظُُٕت :   4فرع  لاث اللِالهُت  )الىـٍش   :(جدلُل الخُى

ٔاط ت خال٘ كِذ العبلُىاث في الشجب اإلااض ي بُِادة سوبشث لى  ؿهشث مذة الىـٍش

أخز هزا اإلاىهج مً سوح اإلاىهج الٕالظُٖي الزًً ظبِه مً هاخُت جأُٓذه دوس   و سوبشث باسوو في  هم ٍو

ألاظلاس وألاحىس اإلاشهت في جدُِّ الخىاصن مابحن اللشض والؼلب ولٕىه ًؼبّ ظمت حذًذة لهزا الخدلُل 

                                                           
 . 163 ، ٓص 2006كُِل خعام كبذ هللا ، مٌاهُم وهـم ئُخصادًت ، وائل لليؽش ، ألاسدن -  1
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لاث اللِالهُت للىخذة الاُخصادًت ألاًشاد واإلايؽاث وهخخلص الٌشطُاث ألاظاظُت  أال و هي ظمت الخُى

ت ٓما ًلي    1:لهزه الىـٍش

اث -  شة كً الىـشة الاُخصادًت والخلًش ٔاهذ اإلاللىماث اإلاخًى ٔامال  ألاكىان الاُخصادًت حعخخذم بٌٕاءة 

ٖىن ظلْى هإالء ألاكىان كِالوي   .اإلادخملت إلاىاطعي هزه العُاظاث ٍو

شحم بعبب هزا الاظخِشاس ئلى مشوهت ألاحىس وألاظلاس التي -  الاُخصاد الخاص ًٖىن أظاظا معخِش ٍو

ش ُشاث الاهٕماػ وطلٌها   .جخص الخصخُذ الزاحي ًو

ٍ للشض الىِىد ًٖىن لخِا أزش ًِؽ كلى أألظلاسه -   .خُادًت الىِىد خُث أن اإلاخوحراث اإلاخُى

 .ال ًىحذ مٌاصلت بحن الخطخم والبؼالت كم كٕغ ما ٌلخِذ الىِذًىن - 

 ًجب أن ًٖىن للخٖىمت دوسا وعبُا وبعُؼا في سظم العُاظت الاُخصادًت - 

  (أظلاس العلم )مشجبؽ باألحىس  (اإلاإظعاث  )مً ػشي اللما٘  (ؤلاهخاج  )كشض اللمل - 

ت ئلى دوس هام في اليؽاغ ؤلاُخصادي خاص في اإلاجاالث  لاث اللِالهُت خعم هزه الىـٍش وجإدي الخُى

 :الخالُت 

لاث اللائذ حلخبر كامل هام في جدذًذ الٕمُت -  الؼلب كلى ألاص٘ى وجدذًذ أظلاس الٌائذة خُث أن جُى

 .التي ًؼلبها ألاًشاد مً ألاصل وبالخالُت جدذًذ أظلاس الٌائذة 

لاث التي جخص ظلْى اإلاىدكحن والبىٗ ، ًِشاساث اإلاىدكحن -  خؼىاث كشض الىِىد التي جخللّ بالخُى

ٌاتهم بخصىص اللائذ اليعبت لٖل مً هزه ألاص٘ى  ٍ كلى جُى ًُما ًخللّ باالخخٌاؾ بالىِىد جخُى

                                                           
 .         166كُِل خعام كبذ هللا ، مٌاهُم وهـم ئُخصادي ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1
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لاتهم لللائذ الزي جدصلىن كلى خث  والِشاساث البىْى ًُما ًخص ؤلاخخُاػه والاًتراض مً هخأزش بخُى

 .الِشوض 

اث الخطخم وأوطاق الاُخصادًت جإزش كلى ألاهذاي التي -  ضي ًُما ًخص معخٍى لاث البىٗ اإلآش جُى

ضي معخىي جطخم مشجٌم ًان ظُؼشا  م البىٗ اإلآش ظُؼشها ًُما ًخص العُاظت الىِذًت ًمثال ئرا جُى

م اهخٌاض  ّ جخٌُع الٕخلت الىِذًت في اإلاعخِبل بما أهه جُى هذي الخخٌُع مً هزا اإلالذ٘ كً ػٍش

 .في معخىي الاظدثماس ًُِىم باحشاءاث هِذًت إلبِاء ملذ٘ الٌائذة مىخٌع ئلى خذ ما 

م في الىِىد مِاسهت بلىائذ ألاص٘ى ألاخشي ٌلخبر كامال هاما في جدذًذ مِذاس الؼالب كلى -  اللائذ اإلاخُى

لاث اللِالهُت لللائذ كلى الىِىد أي مً كائذ العىذاث مثال ٔىحىد ًشص  ٔان الخُى الىِىد ًارا 

للمظادة جدِّ كىائذ ٓبحرة جٌَى اللائذ الزي ًدصل مً العىذ مثال ٔىحىد ًشص للمظادًً جدُِّ 

 .كىائذ ٓبحرة جٌَى اللائذ الزي ًدصل مً العىذ ًُما ًٖىن الؼلب كلى الىِىد مشجٌلا 

لاث اللما٘ كً الخطخم والاظخجابت اإلاىخـشة لعُاظت الخٖىمت -  اللشض الٕلى والخطخم خُث أن جُى

م اللما٘ اسجٌاق معخىي الخطخم  ًُما ًخص البؼالت جإزش كلى اللشض الٕلي ومعخىي ألاحىس ًارا جُى

ادة ألاحىس   .ًانهم ًؼالبىن بٍض

  باليعبت للٕالظُُٕت الجذد ًالخلىد خُادًت ئلُه لها جأزحر كلى اإلاذي الِصحر ألهه خا٘ الصذًت اإلاٌاحئت 

لاث كِالهُت وال  ىاًِىن كلى معخىي ملذ٘ البؼالت الىاظلت وال ًمًٕ أن ًشجٌم هزا اإلالذ٘ ألن الخُى ٍو

ل خُث أن ٔل العُاظاث جخجه هدى  ًىحذ جدُٕم ًُه البؼالت والخطخم ال كلى اإلاذي الِصحر أو الؼٍى

 .ملذ٘ البؼالت 
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 .أدألا ت  لسياسة  لىلدًة :  املطل  لثاوي 

ضي والخٖىمت  ئن العُاظت الىِذًت إلالىاها الىاظم حعحر ئلى حمُم الىظائل التي جخخز مً ُبل البىٗ اإلآش

ىت بهذي الخأزحر كلى مِذاس واظخلما٘ الىِذ وؤلآخمان وهٕزا هجذ أن العُاظت الىِذًت تهذي ئلى  والخٍض

ت للِؼاق  ابت كلى حجم اللملت اإلاصذسة وحجم الائخمان اإلاصشفي اإلاِذم مً ُبل البىْى الخجاٍس الُش

ابت ًلالت بمجمىكت مً الىظائل وجىِعم ئلى ٓمُت   (هحر مباؼشة  )الخاص والخٖىمت جٖىن هزه الُش

  .(مباؼشة  )ووظائل هىكُت 

 :أدألا ت  لسياسة  لىلدًة  : 1فرع 

ت دون  حععى أدواث العُاظت الىِذًت الٕمُت الخأزحر كلى حجم الائخمان اإلاصشفي مً ُبل البىْى الخجاٍس

الاهخمام بىىكُت الائخمان اإلاِذم للىخذاث الاُخصادًت ، وأهم ألادواث الٕمُت هي ظلش اإلاادة الخصم 

 1.وكملُاث العَى اإلاٌخىح ووعبت الاخخُاػي ؤلالضامي 

  :سعر إعادة  لخصم – (أ

ضي في جِذًم  ذ مً ُذسة البىٗ اإلآش ضي ُذ جٍض ت لذي البىٗ اإلآش حز الاخخُاػاث البىْى الخجاٍس ئن جٓش

خُت  ذ اسجبؼذ وؿٌُت اإلالجأ ألاخحر لالُتراض مً الىاخُت الخاٍس ت ، ُو الائخمان اإلاصشفي للبىْى الخجاٍس

ضي و أظخخذم بىٗ اهجلترا الخصم ألا٘و مشة كام   2 .1839باكادة الخصم لذي البىٗ اإلآش

ضي لخصم أوساُها كىذما جدخاج للعُىلت التي حعخخذمها في  ت ئلى البىٗ اإلآش وكادة جلجـأ البىْى الخجاٍس

ضي ظلش ئكادة الخصم للخأزحر في جٖلٌت  عخخذم البىٗ اإلآش جِذًم الِشوض لألًشاد وسحا٘ ألاكما٘ َو

 .اإلاىاسد 
                                                           

 .   166كُِل خعام كبذ هللا ، مٌاهُم وهـم ئُخصادي ، مشحم ظبّ رٓشه ، ص -  1
 .   648 – 646 ، ص 2006ماًٖل ئًذ حمان ، ؤلاُخصاد الٕلي ، مٕخبت لبىان لليؽش والخىصَم ، بحروث -  2
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ضي وبالخالي ٔلٌت الِشوض التي جِذمها هزه البىْى للمل لها   .التي جدصل كليها البىْى مً البىٗ اإلآش

ضي أن ًدبم ظُاظت  إزش ظلش ئكادة الخصم كلى حجم الائخمان وكشض الىِذ ، ًارا أساد البىٗ اإلآش ٍو

ت وصٍادة  ت مً ُبل البىْى الخجاٍس هِذًت جىظلت ًاهه ًلجأ لخخٌُع ظلش ئكادة الخصم ألاوساَ الخجاٍس

ٔاث  ت اإلامىىخت لألًشاد والؽش حجم الاخخُاػاث الىِذًت لذيها مما ًىخٌع جٖلٌت ُشوض البىْى الخجاٍس

ذ اللشض الىِذي   .، ًُخىظم الؼلب كلى الائخمان وبالخالي ًٍض

م ظلش ئكادة الخصم مما  ضي ئرا اجبم ظُاظت اهٕماؼُت ، ًاهه ًلجأ ئلى ًس وباللٕغ ئرا سهب البىٗ اإلآش

ت ، ًترجٌم جٖلٌت ُشوض هزه ألاخحرة للمِذمت لللمالء وبالخالي  ذ مً جٖلٌت اُتراض البىْى الخجاٍس ًٍض

ًِلل الدجم الائخمان اإلاصشفي وكشض الىِذ ، ولًٕ ظلش ئكادة الخصم ًصبذ أداة هحر ًلالت في الخأزحر 

 1. كلى حجم الائخمان اإلاصشفي ورلٗ في الخاالث الخالُت 

ت وبالخالي ًمٕىنها ئجباق ظُاظت ائخماهُت معخِلت كً أزش - أ شة الاخخُاػاث الىِذًت لذي البىْى الخجاٍس ًو

ُت   .ظلش ئكادة الخصم كلى ُشوطها اإلاصًش

ت مصادس أخشي للتزود بالعُىلت ظىاء باإلُشاض – ب ش للبىْى الخجاٍس  جصيٍُ هزه ألاداة كىذما جخًى

ت أخشي أو مً ظَى سأط اإلاا٘ أو مً ًشوق البىْى اللاملت في الخاسج   .مً بىْى ججاٍس

 اسجٌاق ظلش ئكادة الخصم ُذ ال ًإدي ئلى جخٌُع الؼلب كلى الِشوض مً ُبل سحا٘ ألاكما٘ – ت

ادة الؼلب وئسجٌاق ألاسباح  لاث مخٌائلت باليعبت لٍض ٔاهذ الخُى  .وخاصت ئرا 

ش ظَى خصم  (ث أن الخوحراث في ظلش ئكادة الخصم ال ًإزش كلى حجم الائخمان اإلاصشفي ئال في خالت جًى

ش أٓثر في البلذان اإلاخِذمت مِاسهت بالىامُت  ىدؽش الخلامل باألوساَ اإلاالُت ، وهزا مخًى  .واظلت و مىـمت ٍو
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 :عمطيات  لسوق  افحوح  – (ب

ا لألوساَ اإلاالُت الخٖىمُت والخاصت  ضي بائلا أو مؽتًر وحلني كملُاث العَى اإلاٌخىح دخ٘ى البىٗ اإلآش

ت لخأزحر كلى مِذستها في خلّ الائخمان  ادة أو جخٌُع حجم العُىلت اإلادلُت لذي البىْى الخجاٍس بهذي ٍص

 .بؽٖل ًدىاظب مم معخىي اليؽاغ الاُخصادي 

ٔاهذ هىاْ طوىػاث  ت و ٔان ظلش ئكادة الخصم هحر ًلا٘ في الخأزحر كلى اخخُاػاث البىْى الخجاٍس ًارا 

ٔاث بهذي جِلُل اخخُاػاث البىْى  جطخمُت كالُت ًلجأ ئلى بُم ألاوساَ اإلاالُت ئلى ألاًشاد والبىْى والؽش

ٌعذ مِذستها في الخىظم في مىذ الائخمان وجِلُل حجم ؤلاهٌاَ الٕلي ًُدٌف كشض الىِذ وفي  ت ٍو الخجاٍس

ضي ًلجأ ئلى ؼشاء ألاوساَ اإلاالُت مً العَى اإلاٌخىح ًُإدي رلٗ ئلى مىذ  خالت الاهٕماػ ًان البىٗ اإلآش

ذ مً ُذستها في مىذ الائخمان الصشفي  ٍض ت ٍو م مً اخخُاػاث البىْى الخجاٍس ظُىلت في الاُخصاد مما ًًش

ذ ؤلاهٌاَ الٕلي وؤلاهخاج   1.ًحًز

ش الؽشوغ الخالُت   :ولٖي جىجح كملُاث العَى ًجب أن جخًى

ِا للملُاث العَى -  مُت الىِذ اإلاخذاولت ًجب أن جخوحر ًو ت ٓو  .اخخُاػاث البىْى الخجاٍس

ادة أو الاهخٌاض في الاخخُاػاث الىِذًت في جِذًم الدعهُالث الائخماهُت -  ت حعخجب للٍض البىْى الخجاٍس

 .للىخذاث الاُخصادًت 

ضي ، خُث جضداد -  ت مم جىحه البىٗ اإلآش  .مذي جالقي مصالح البىْى الخجاٍس
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  .  فعالية عمطيات  لسوق  افحوخة بحالقي ثطك  اصالح ألاهلل بحصادمها

حر ظَى ظىذاث خٖىمُت ومخؼىسة ومىـمت ألن هزه ألاداة مخىظؼت بمِذاس ٓمُت العىذاث  (ث جًى

 .الخٖىمُت وظىذاث أخشي 

ادة ًلالُت ظُاظت العَى اإلاٌخىخت  (ج  .دسحت جِذم الىعي الائخماوي واإلاصشفي ٌلخبر مدذدا هاما لٍض

وبزٓش أن اظخخذام العَى اإلاٌخىخت في البلذان الىامُت لتزا٘ مدذودة لعبب طُّ أظىاَ ألاوساَ 

اإلاالُت في ملـم هزه البلذان لزا ًخم الاظخلاطت كنها باألظالُب والعُاظاث اإلاباؼشة ٓعُاظت الاخخُاغ 

 .الِاهىوي وظُاظت ظلش الخصم 

 1( : إلالس مي )  لحغير ت في وسملة الاخحياطي  للاهووي  (ج

ت الاخخٌاؾ بها لذًه في ؼٖل هِىد ظائلت أو  ضي البىْى الخجاٍس وهي جلٗ اليعبت التي ًلتزم البىٗ اإلآش

 .ودائم بذون ًىائذ 

ضي هى طمان ظالمت أمىا٘  خمثل الهذي اإلاباؼش لالخخٌاؾ بهزه اليعبت مً الاخخُاغ لذي البىٗ اإلآش ٍو

اإلاىدكحن خُث ٌعخخذم هزه ألامىا٘ إلُشاض البىْى التي جخلشض ألصماث مالُت أو لىِص في العُىلت ، 

ىد والٕعاد ًِىم  اث الٔش ت ًٌي أُو والهذي الثاوي هى الخأزحر كلى اللشض الىِذي لذي البىْى الخجاٍس

شة لذي  ادة الاخخُاػاث اإلاخًى ضي بخخٌُع وعبت الاخخُاػي الِاهىوي ألامش الزي ًإدي ئلى ٍص البىٗ اإلآش

ٔاهذ  ذ ُذس تها كلى مىذ الائخمان ، مما ًإدي ئلى حشجُم الؼلب ، أما ئرا ت ،وبالخالي هٍض البىْى الخجاٍس

ٔان البىٗ  هىاْ بىادس  طوىغ جطخُت وعبت في اليؽاغ ؤلاُخصادي هدُجت ؤلاًشاغ في خلّ ؤلائخمان 
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ت وبالخالي ػبم ُذستها  م وعبت الاخخُاػي الِاهىوي لخٌع اخخُاػاث البىْى الخجاٍس ضي ًلجأ ئلى ًس اإلآش

 .كلى مىذ الائخمان مما ًإدي ئلى خٌع حجم الاظدثماس وملذ٘ الخىؿٍُ ومً زم جىخٌع ألاظلاس 

ومً مضاًا اظخخذام الاخخُاػي الِاهىوي للخأزحر كلى اللشض الىِذي هي أهه ًإزش كلى البىْى بالدعاوي هي 

أداة راث هخائج ًىسٍت وال جدخاج ئلى أظىاَ واظلت ومخؼىسة للخلامل وهزا ما ًجللها ظهلت الاظخخذام 

 . وأٓثر ًلالُت وخاصت في البلذان الىامُت 

 1: ولًٕ هزه ألاداة ُذ جٖىن هحر ًلالت في الخأزحر كلى حجم الائخمان اإلالشفي ألظباب الخالُت

ذ مً ػلب الىخذاث -  اث الٕعاد الاُخصادي ًخخٌُع هزه اليعب ال ًٍض ال جإزش  هزه ألاداة في أُو

لاث اإلايؽاة خ٘ى ألاسباح ٓما ال ٌشجم البىْى أًظا في الخىظم في  الاُخصادًت كلى الائخمان هـش الخُى

 .مىذ الائخمان السجٌاق دسحت اإلاخاػشة التي جىاحه ُشوض في خالت الٕعاد 

ضي ئلى حوُحر هزه اليعبت بؽٖل مخٕشس وكلى ًتراث ُصحرة ألن رلٗ ًدذر -  ال ًلجأ البىٗ اإلآش

ت  خلّ خالت مً كذم جأٓذ لذي البىْى الخجاٍس  .اطؼشاباث في كمل البىْى ٍو

حلامل هزه ألاداة كلى البىْى كلى خذ ظىاء بلع الىـش كً حجم البىْى ودسحت ٌلشطها اإلاالُت ٓما - 

ُت  ٔاث الاظدثماس  )ال جٌشض كلى اإلاإظعاث مالُت هحر ملًش ت جأمحن ، ؼش   (ؼٓش

م الاخخُاػي الِاهىوي ُذ ًإزش  بصىسة ظلبُت كلى أظلاس العىذاث ئر ُذ جلجأ البىْى في ظبُل -    مً  ًس

ئهمائها اإلاخؼلب الاخخُاػي ؤلالضامي ئلى بُم العىذاث ًخىخٌع أظلاسها ولخجىب رلٗ ًِترح أن جصخب 

ضي   .هزه العُاظت الُِام ؼشاء العىذاث في العَى اإلاٌخىح مً ُبل البىٗ اإلآش
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 .أدألا ت  لسياسة  لىلدًة  لىوعية   : 2 لفرع 

تهذي الىظائل الٕمُت لعُاظت الىِذًت التي حلشض ئليها في العابّ ئلى جأزحر كلى حجم الائخمان الٕلي في 

ٖىن هزا الخأزحر ٓما دون جمُحز ئال أن هزا مِش ببلع ألاوؽؼت  حمُم الِؼاكاث الاُخصادًت ٍو

ضي ٌعخخذم أدواث  ذ الذولت حشجُلها أو خذ  منها أًظا ولزلٗ ًان البىٗ اإلآش الاُخصادًت التي جٍش

ٔالخالي   :هىكُت للخأزحر كلى اججاه الائخمان وله حجمه  الٕلي وهلخّ هزه ألادواث 

  :سياسة ثاطير  للرض (أ

تهذي هزه العُاظت ئلى جدذًذ همى اإلاصذس  ألاظاظُت   لخلّ لىِىد بؽٖل ُاهىوي وهي الِشوض اإلاىصكت 

مً ػشي البىْى واإلاإظعاث اإلاالُت لم ٌؽمل هزه ألاداة جدذًذ اإلابلى اإلاخاح للِشوض ًِؽ بل أًظا 

ت الصالخت إلكادة الخصم ًٌي ؿشوي الخطخم مثال جِذم الذ٘و  جِلُص الٌترة الضمىُت لألوساَ الخجاٍس

ت والتي لم جًٕ ظبب في ئخذار  ضي بمىذ الائخمان خعم الِؼاكاث راث ألاولٍى ّ البىٗ اإلآش كً ػٍش

ضي  ت ًُِىم البىٗ اإلآش ادة ملذ٘ الخطخم ًُخز ظُاظت جأخش الِشض ؤلاحباٍس الخطخم أما كىذ ٍص

بخدذًذ الخذ ألاُص ى لدجم الِشوض اإلامىىخت مً ػشي البىٗ أو جدذًذ ملذ٘ همى الِشوض وكادة ما 

ِت لبرامج اظخىاء للٕخل الىِذًت ٌؽمل الِلُل مً الىٌِاث اللمىمُت وحشجُم  جٖىن هزه العُاظت مًش

ؤلاهجاصاث وئصذاس العىذاث والُِام بٖل وظائل الٌُٕلت بخخٌُع الٕخلت الىِذًت الٌائظت وججذس 

ؤلاؼاسة ئلى أن هزه العُاظت لم جدِّ الظبؽ اإلاؼلىب للِشوب في البلذان التي ػبِتها وهزا ٌلذد ئلى ما 

 1:ًلي 
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ىت -    .هُاب جأزحره كلى الِشوض اإلاىحهت للخٍض

ل الاُخصاد -   .سهبت العلؼاث الىِذًت بلذم ئحشاء جُِذ ٓبحر جمٍى

لجىء اإلاؽشوكاث ئلى ؤلاُشاض ًُما بُنها أو ئلى ئصذاس العىذاث بحن أو ختى ئلى ؤلاُشاض بالىِذ - 

 .ألاحىبُت 

  : لسياسة الاهحلالية لطلرض – (ب

ضي ظُاظت اهخِالُت ججلل ُشاساجه جخللّ ًِؽ ببلع الِؼاكاث التي ٌلخبرها أزش مشد  ًيخهج البىٗ اإلآش

ودًت لالُخصاد الىػني ًُِىم بخىحُه الِشوض ئليها بدُث جٖىن ُشاساجه ٌُٓلت باكؼاء ٔل الدعهُالث في 

مًٕ أن جأخز هزه العُاظت كذة أؼٖا٘ منها   :مىذ الِشوض ئلى هزه الِؼاكاث ٍو

 .ئُشاس  ملذ٘ خصم مٌصل لهزه الِؼاكاث - 

ت للذة مشاث -  ش  ًيها هزه الؽشوغ الظشوٍس  .ئمٖاهُت ئكادة خصش ألاوساَ التي جخًى

 .ئكادة خصش ألاوساَ ًَى معخىي الخذُُّ - 

 .   حلخبر مذة اظخدِاَ الِشض وملذ٘ الٌائذة - 

الث اإلاِذمت في -  الخمحز في أظلاس الٌائذة خُث جِىم العلؼاث الىِذًت بخخٌُع أظلاس الٌائذة ئلى الخمٍى

ذ الذولت جىجُدها بهذي جخٌُع جٖالٍُ ئهخاج ملحن   .اإلاجاالث التي جٍش

ٖىن رلٗ كلى الىدى الخالُت : وطم ُُىد كلى الائخمان الاظتهالٔي -   :والوشض مىه ُٓذ الىاسداث ٍو
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ضي بخدذًذ الذًلت التي ًجب دًلها مِذما ؼشاء العلم مما ًإدي ئلى هبىغ الؼلب    -  ُُام البىٗ اإلآش

 1.كلى الائخمان لؽشاء العلم مً ُبل الىخذاث الاُخصادًت 

ضي ئلى جدذًذ مذة ُصحرة لعذاد     -  جدذر ًترة ظذاد الِشوض الاظتهالُٓت ًلىذما ًلجأ البىٗ اإلآش

هزه الذًىن ًان رلٗ ًإدي ئلى اسجٌاق ُُمت الِعؽ الزي ًدُه دًلت مما ًدذ مً الؼلب كلى الِشوض 

 .الاظتهالُٓت 

 : الاكحىاع  دبية – (ج

ت ًُما ًخص العُاظت  ضي ئلى أظلىب الخىاخُت والخذًث اإلاِىم مم البىْى الخجاٍس ًلجأ البىٗ اإلآش

ٔالععي إلُىاكها باجباق ظُاظت ائخماهُت ملُىت لخدُِّ أهذاي ئُخصادًت  ذ جدُِِه  والهذي الزي ًٍش

ت في ئحشائه  ضي ومذي زِت البىْى الخجاٍس ٍ ًلالُت هزه ألاداة كلى خحره ومٖاهخه البىٗ اإلآش مدذدة جخُى

زا كلى مذي ئظخِاللُا ُشاساجه   .ٓو

 :سعر  لعرق  (د

ضي بهذي الخأزحر كلى حجم الخجاسة الخاسحُت خُث ًِىم  ٌعخخذم ظلش اللَش مً ػشي البىٗ اإلآش

ِىم  ادة الصادساث ألحل جدعحن محزان اإلاذًىكاث ٍو ٔان هذي ٍص بخخٌُع ظلش اللَش اللمل اإلادلُت ئرا 

لخبر اللَش ظبب سئِس ي في همى الخجاسة  ادة ؤلاظتراد مً الخاسج َو م ظلش اللَش اللملت اإلادلُت الٍض بًش

 2.الخاسحُت 
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 :خــــالصـــة       

شاساث جِىم بها العلؼت الىِذًت ًاألُٓذ أن لها           ئن العُاظت الىِذًت هي كباسة كً ئحشاءاث ُو

أهذاي وأدواث ًٌي ما ًخص ألاهذاي ًانها جصىٍ ئلى أهذاي أولحن جخمثل في مجملاث واخخُاػاث 

هِذًت وؿشوي ظَى الىِذ ، أهذاي وظُؼت جخمثل في ملذ٘ الٌائذة ، ظلش اللَش والجملُاث الىِذًت 

وأهذاي نهائُت أهمها اظخِشاس  ألاظلاس ، مداسبت البؼالت ، جدعحن هي أن اإلاذًىكاث وجدُِّ ملذالث 

 .همى مشجٌلت 

ُما ًخص ألادواث ًخىحذ أدواث ٓمُت أخشي هىكحن أما الٕمُت ًهي ظلش ئكادة الخصم الاخخُاػي  ًو

الِاهىوي وكملُاث العَى اإلاٌخىخت وأما الىىكُت ًمنها ظُاظت جأػحر الِشض الىدائم الخاص ، الاُخىاق 

 .ألادبُت ، ملذالث الٌائذة وظلش اللَش 

ضي العلؼت الىِذًت في الذولت ًهى الزي ًخدمل معإولُت وطم و ئداسة العُاظت  مثل البىٗ اإلآش ٍو

الىِذًت للىص٘ى ئلى جدُِّ أهذاًها مً خال٘ الخدٕم في اللشض الىِذًت وال ًدبحن له رلٗ ئال ئرا جمخم 

 .باظخِاللُت حوؼُت الخّ في ؤلاداسة اإلاىطىكُت التي جٖىن كلى أظغ اُخصادًت بدخت 
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 :ثمهيــــد 

ت للؿُاؾت الى٣ضًت منها ما هي الؿُاؾت الى٣ضًت          ل٣ض جُغ٢ىا في الٟهل ألاو٫ للجاهب الىٍٓغ

اث  ىا ٖلى ٢ىىاث ئباٙل الؿُاؾت الى٣ضًت وجُغ٢ىا أًًا ئلى الىٍٓغ وأهضاٞها باإلياٞت ئلى أصواتها وجٞى

اث ال٨الؾ٨ُُت وال٨جزي وأصواتها   .الى٣ضًت وأصواتها والىٍٓغ

ومً زال٫ هظا الٟهل الظي ازترها ٖىىاهه مؿاع الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ  وصوعها في جد٤ُ٣ 

الاؾخ٣غاع ؾٝى هخُغ١ في اإلابدث ألاو٫ ئلى جدلُل جُىع الؿُاؾت الى٣ضًت م٘ الجؼائغ التي بها ٢ؿمىا 

اع ال٣اهىوي للؿُاؾت الى٣ضًت م٘  ً الخالُت في ؤلَا مبدشىا هظا ئلى في مُالب ٖلى الخىالي التي ًدمل الٗىاٍو

 ، أما 2014 – 2000الجؼائغ ، أصواث الؿُاؾُت الى٣ضًت جُىع ال٨خلت الى٣ضًت وم٣ابالتها زال٫ الٟترة 

جىاو٫ مؿاهمت الؿُاؾت الى٣ضًت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصًت في الجؼائغ   (02)باليؿبت ئلى اإلابدث 

 :                         مُالب 3الظي به أًًا ٢ؿمىا اإلابدث ئلى 

اع ال٣اهىوي  الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ  :  املطل  ألاو  .                                                                        الَا

 .                                       اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ومداعبه الخطخم وجد٤ُ٣ الىمى  :  املطوب  لثاوي

 .   هضٝ الدكُٛل وجد٤ُ٣ الخىاػن الخاعجي  :  املطل  لثطث
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  .2014- 2000 جدلُل جُىع الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ زال٫ الٟترة :  املبث  ألاو * 

 :ثمهيد

ت مً الؼمً جُىعاث هامت حضا ، مً زال٫ جُب٤ُ ؤلانالح الى٣ضي  قهض الا٢خهاص الجؼائغي زال٫ ٖكٍغ

م مً ئنضاع ٢اهىن  لى الٚغ ٣ا لئلَاع ال٣اهىوي ، ٖو  اإلاٗض٫ واإلاخمم له جبحن 06 – 88 و٢اهىن 12 – 86ٞو

ش 10 – 90أن الىي٘ الا٢خهاصي في الجؼائغ ًدخاج ئلى هو ٢اهىوي حضًض ولهظا حاء ٢اهىن   14 بخاٍع

ل  غ 1990أٍٞغ  ، لُخضوي الخىحهاث الجضًضة لالهخ٣ا٫ ئلى ا٢خهاص الؿى١ وطل٪ مً زال٫ مداولت جدٍغ

الىٓام اإلاالي مً ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلُه ، وحسجُل ال٣اهىن ٧ل اإلاؿائل اإلاخٗل٣ت بالى٣ض وال٣غى ، وحاء 

بأ٩ٞاع حضًضة خى٫ صوع ال٣ُإ اإلاهغفي وجىُٓمه ، ومً زال٫ هظا اإلابدث ؾيخُغ١ ئلى أهم الخُىعاث 

 .وؤلانالخاث الا٢خهاصًت 

 .إلاطار  لقاهووي لطسياسة  لىقدية في  لجز ئر :   املطل  ألاو 

ئن ئنضاع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ق٩ل مىٗغحا خؿاؾا في ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت جماش ي م٘ الىي٘ 

ُت   .الجضًض ، أي ؤلاهخ٣ا٫ ئلى ئ٢خهاص الؿى١ ، و٢ض جبٗشه ٖضة حٗضًالث و ئنالخاث في اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ُٗا ٨ٌٗـ بد٤ ئٖتراٞا بأهمُت اإلا٩اهت التي 10 – 90ٌٗخبر ال٣اهىن   اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى هو حكَغ

ًجب أن ٩ًىن ٖليها الىٓام البى٩ي ٣ٞض خمل أ٩ٞاع ، حضًضة ُٞما ًخٗل٤ بدىُٓم الىٓام البى٩ي وأصاؤه 

 1.و٢ام بابغاػ صوع الى٣ض والؿُاؾت الى٣ضًت 

 

 

                                                           
ل 14 اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى ، اإلاإعر في 10 -٢90اهىن -  1 ضة الغؾمُت الٗضص 1990 أٍٞغ ش 16 الجٍغ  .   1990 / 14/10 بخاٍع
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  .10 – 90أهد ف قاهون  لىقد ألا لعرض : أألاال 

حاء بأ٩ٞاع حضًضة جهب مٗٓمها في ئُٖاء ئلى ئطـ خا٫ ٢ىاٖض حضًضة في اإلاجا٫ الى٣ضي واإلاهغفي 

 :جدىاؾب وآلُاث الؿى١ ويهضٝ ئلى جد٤ُ٣ ما ًلي 

 .وي٘ خض ال٩ل جضزل ئصاعي في ال٣ُإ اإلاهغفي واإلاالي - 

خباع لضوع البى٪ اإلاغ٦ؼي في حؿُحر قإون الى٣ض وال٣غى -   وص الٖا

 .حصجُ٘ الاؾدشماعاث الخاعحُت والؿمإ باوكاء بىى٥ زانت و أحىبُت - 

 .جُهحر الىيُٗت اإلاالُت إلاإؾؿاث ال٣ُإ الٗام - 

٤ ئوكاء ؾى١ -  ل للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن ، زهىنا باليؿبت للمإؾؿاث ًٖ ٍَغ ٘ مهاصع الخمٍى جىَى

 .اإلاالي وبىعنت ال٣ُم اإلاى٣ىلت 

 .ئًجاص مغوهت وؿبت في جدضًض ؾٗغ الٟائضة مً ٢بل البىى٥ - 

 .مملادئ قاهون  لىقد ألا لقرض :   ثاوي

 :جخمشل أهم مباصئه ُٞما ًلي 

 . لفصل بين  لد ئرة  لىقدية ألا لد ئرة  لحقيقية 

جبني ٢اهىن الى٣ض وال٣غى مبضأ ٞهل بحن صائغجحن الخ٣ُ٣ُت و الى٣ضًت ختى جخسظ ال٣غاعاث ٖلى أؾاؽ 

ألاهضاٝ الى٣ضًت التي جدضصها الؿلُت الى٣ضًت وبىاءا ٖلى الىي٘ الى٣ضي الؿائض وهظا ٨ٖـ ما ٧اهذ 
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ٖلُه ال٣غاعاث خُث ٧اهذ هُئت الخسُُِ جخسظها ٖلى أؾاؽ ٦مُت خ٣ُ٣ي وهضٞها حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت 

 1.الالػمت 

  . لفصل بين  لد ئرة  لىقدية ألاد ئرة ميز هية  لدألالة

٤ اللجىء ئلى  ل عجؼها ًٖ ٍَغ ىت بٗض هظا ال٣اهىن خغة في اللجىء ئلى ٖملُت ٢غى وجمٍى لم حٗض الخٍؼ

ؿمذ هظا اإلابضأ بخد٤ُ٣ ما ًلي  :2  البى٪ اإلاغ٦ؼي َو

ىت -   .اؾخ٣ال٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ صوع اإلاخٗاْم للخٍؼ

ىت اججاه البى٪ اإلاغ٦ؼي وال٣ُام بدؿضًض الضًىن الؿاب٣ت اإلاترا٦مت ٖليها -   ج٣لُو صًىن الخٍؼ

 .تهُئت الٓغوٝ اإلاالئمت ٧ي جلٗب الؿُاؾت الى٣ضًت صوعها بك٩ل ٞٗا٫ - 

الخض مً آلازاع الؿلبُت للمالُت الٗامت ٖلى الخىاػهاث الى٣ضًت وئلٛاء الائخمان ؤلاحباعي لؿىضاث - 

ت وجدضًض ٢ُمت الؿىضاث الٗمىمُت التي ًم٨ً أن ٣ًلبها البى٪  اإلاغ٦ؼي  ىت مً ٢بل البىى٥ الخجاٍع الخٍؼ

 .  مً ٢ُمت ؤلاًغاصاث الٗاصًت للؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت %20في مدٟٓخه والتي ال جخٗضي 

  : لفصل بين ميز هية  لدألالة ألاد ئرة  لقرض

ىت ًٖ مىذ ال٣غوى الا٢خهاص لُيبغي صوعها ٣ًخهغ  مً ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى 11اإلااصة  أبٗضث الخٍؼ

90-10.   

                                                           
ُت ، الضوعة -  1 ني ؤلا٢خهاصي وؤلاحخماعي ، لجً آٞا١ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت ؤلاحخماُٖت ، ئق٩الُت ئنالح اإلاىًىمت اإلاٗٞغ اإلاجلـ الَى

مبر   .     19 ، م 2000الؿاصؾت ٚحره ، هٞى
 . 314 م 1985 ، 5الُاهغ لُغف ، ؤلا٢خهاص الى٣ضًت واإلاهغفي ، الضاع الجامُٗت ، لبىان ، ٍ -  2
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ل الاؾدشماعاث ؤلاؾتراجُجُت مً َٝغ الضولت ، وأنبذ الىٓام البى٩ي هى اإلاؿإو٫ ًٖ مىذ  ٖلى جمٍى

 :ال٣غوى في ئَاع مهامه والهضٝ مً ٞهل هاجحن الضائغجحن هى 

ل الا٢خهاص -  ىت في جمٍى  .جىا٢و التزاماث الخٍؼ

ائٟها الخ٣لُضًت وزانت جل٪ اإلاخمشلت في مىذ ال٣غى -   .اؾخٗاصة البىى٥ واإلاإؾؿاث اإلاىالُت لْى

 - ٘  .أنبذ جىػَ٘ ال٣غى لُسً٘ ئلى ٢اهىن ئصاعي وئهما ًتر٦ؼ ٖلى مٟهىم حضوي لال٢خهاصًت للمكاَع

  .إوشاء  لسطملة هقدية ألاحيدة ألامسحقطة

اث ٖضًضة لظل٪ حاء ٢اهىن الى٣ض وال٣غى لُلٟي هظا  ٧اهذ الؿلُت الى٣ضًت ؾاب٣ا مكدخت في مؿخٍى

الخٗضص في اإلاغا٦ؼ الؿلُت الى٣ضًت وطل٪ باوكاء ؾلُت ه٣ضًت وخُضة مؿخ٣لت ًٖ أي حهت ٧اهذ و٢ض 

وي٘ ٣ٖض هظه الؿلُت وبالظاث في خهِىت حضًضة أؾماءها مجلـ الى٣ض وال٣غى وحٗل  ال٣ىاهحن 

 . لل٣غى والى٣ض هظه الؿلُت 

 .لًُمً اوسجام الؿُاؾت الى٣ضًت : وخُضة 

 .لًُمً جىُٟظ هظه الؿُاؾت مً أحل جد٣ُ٣ه ألاهضاٝ الى٣ضًت : مؿخ٣لت - 

خٟاصي الخٗاعى بحن أهضاٝ الى٣ضًت -  مىحىصة في الضائغة الى٣ضًت ل٩ي ًًمً الخد٨م في حؿُحر الى٣ض ٍو

.1 

 

 

                                                           
 . 318َاهغ لُغف ، ؤلا٢خهاص الى٣ضي واإلاٗغفي ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م - 1
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 :ألاضع هظام بىكي على مسحويين 

ت ٦مىػٖت لل٣غى  ٌٗني طل٪ الخمُحز  بحن وكاٍ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٦ؿلُت ه٣ضًت ووكاٍ البىى٥ الخجاٍع

٠ مغ٦ؼه ٦ملجأ أمحز  ْى خاب٘ ٖملُاتها ٍو ىحب هظا الًٟل ٖلى أنبذ البى٪ اإلاغ٦ؼي ًغا٢ب وكاَها ٍو ٍو

دضص ال٣ىاٖض الٗامت لليكاٍ البى٩ي ومٗاًحر  لئل٢غاى في الخأزحر ٖلى الؿُاؾاث ؤلا٢غايُت للبىى٥ ٍو

ج٣ُُم هظا اليكاٍ بال٨ُُٟت التي ججٗله ًد٤٣ أهضاٝ الؿُاؾُت الى٣ضًت و٢ض أبُل ٢اهىن الى٣ض 

ُت التي نضعث ٢بله   1.وال٣غى مى٣ى٫ ال٣ىاهحن اإلاهٞغ

  .10 – 90أهم الخٗضًالث التي مؿذ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى : ثالثا  

٣ا لئلَاع ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى زم حٗضًل  ت ًٖ جُب٤ُ ؤلانالح الى٣ضي ٞو بٗض أ٦ثر مً ٖكٍغ

 :ئَاع الهالخُاث الٗامت لبى٪ الجؼائغ ومً أهم الخٗضًالث 

  01 – 01 لحعديالت  لتي جاء بها  مر  –( 1

(1 ) ً  : مؿذ باألؾاؽ ه٩ُل الىٓام البى٩ي والتي تهضٝ في ج٣ؿُم مجلـ الى٣ض وال٣غى ئلى حهاٍػ

ًخ٩ىن مً مجلـ ؤلاصاعة الظي ٌكٝغ ٖلى ئصاعة وحؿُحر قإون البى٪ اإلاغ٦ؼي يمً  :  لجهاا  ألاو 

 .الخضوص اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن 

 ًخ٩ىن مً مجلـ الى٣ض وال٣غى وهى  م٩ل٠ بأصاء صوع الؿلُت الى٣ضًت والخسلي ًٖ  : لجهاا  لثاوي

 مً ٢اهىن الى٣ض 23 حٗض٫ اإلااصة 01 – 01مً ألامغ   (3)صوعه ٦مجلـ ئصاعة البى٪ الجؼائغ واإلااصة 

                                                           
 قهاصة ما حؿتر ، ٧لُت 2012 / 1990بانىع ٦ما٫ ، أعاص ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الخىاػن الخاعجي ، خا٫ الجؼائغ لٟترة - 1

 . 130 ، م 2014 – 2013الٗلىم ؤلا٢خهاصًت ، حامٗت مضًً 
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٠ُ الٗمىمي وجدىافى م٘  ائ٠ اإلاداٞٔ وهىابه ئلى ٢ىاٖض الخْى وال٣غى التي جىو ٖلى أهه ال جسً٘ ْو

ُٗت أو مهمت خ٩ىمُت   .٧ل هُابت حكَغ

  .11 – 03 لحعديالت  لتي جاء بها  مر  لرئاس ي ( -  2

اع  ال٣اهىوي اإلاٗض٫ واإلاخمم باألمغ   اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى 2003 أوث 26 اإلاإعر في 11 – 03ألغي هظا ؤلَا

والظي اخخٟٔ بجؼء ٦بحر مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بىؾائل الؿُاؾت الى٣ضًت و٢ض أِٖ هظا الخٗضًل مغوهت 

غ الىؾائل الى٣ضًت اإلاالئمت ًسى٫ اإلاجلـ الى٣ض وال٣غى ًىحب  أ٦بر للؿلُت الى٣ضًت في مجا٫ جٍُى

 مً ألامغ اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى بالؿلُاث في ًضًً جدضًض الؿُاؾت الى٣ضًت و٢ىاٖض ئصاعتها 62اإلااصة 

 1.ومخابٗتها وج٣ؿُمها 

 ٢ض أصي ببى٪ الجؼائغ ئلى 2002ئن ْهىع ٞائٌ الؿُىلت في الؿى١ الى٣ضًت اٖخباع ـ مً بضاًت الؿىت 

ل التي حؿمذ بطخ الؿُىلت  ؼ ألاصواث اإلاباقغة للؿُاؾت الى٣ضًت ، وهي حكمل أصواث ئٖاصة الخمٍى حٍٗؼ

ل 2001ول٨ً هظه ألازحرة ٖضًمت اليكاٍ مىظ أوازغ ؾىت   ئلى 2002 ايُغ بى٪ الجؼائغ مً قهغ أٍٞغ

اللجىء ئلى اؾخٗما٫ أصواث حضًضة للؿُاؾت الى٣ضًت المخهام ٞائٌ الؿُىلت الظي أنبذ ه٨ُلي ، 

ل 7ومً بحن هظه ألاصواث الجضًضة أصاة اؾترحإ الؿُىلت إلاضة    .2002 أًام وهي أصاة مؿخٗملت مىظ أٍٞغ

  .04 – 10م  لحعديالت  لتي جاء بها  مر رر ( 3

 2:   حٗض٫ وجخمم ٦ما ًلي2 خُث أن اإلااصة ع٢م 11 – 03يهضٝ ئلى حٗضًل وجخمُم ألامغ 

جخمشل مهمت البى٪ اإلاغ٦ؼي في الٗغى ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع باٖخباعه هضٞا مً أهضاٝ  : 35 اادة 

حر أًٞل الكغوٍ في اإلاُاصًً الى٣ض وال٣غى والهٝغ والخٟاّ ٖليها لىمى  الؿُاؾت الى٣ضًت وفي جٞى
                                                           

 . 132بانىع ٦ما٫ ، أزغ ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الخىاػن الخاعجي ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م -  1
غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ -  2 مبر 2013الخ٣ٍغ  . 147 ، م 2014 ، الخُىع ؤلا٢خهاصي والى٣ضي للجؼائغ ، هٞى
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٘ لال٢خهاص م٘ الؿهغ ٖلى الا٢خهاص الى٣ضي واإلاالي ولهظا الٟغى ٩ًل٠ جىُٓم الخغ٦ت الى٣ضًت  ؾَغ

ؿهغ ٖلى خؿً حؿحر الخٗهضاث  غا٢ب ب٩ل وؾائل اإلاالئمت لخىػَ٘ ال٣غوى وجىُٓم الؿُىلت َو ىحه ٍو ٍو

 .اإلاالُت ججاه الخاعج ويبِ ؾى١ الهٝغ والخأ٦ض مً ؾالمت الىٓام اإلاهغفي ونالبخه 

  :جعديالت أأرر  –( 4

 أقهغ اإلاضزلت في 3 أصاة الاؾترحاٖاث إلاضة 2005 حىان 14 اإلاإعزت في 2005 – 04نضوع الخٗلُمت ع٢م 

 باصزا٫ أصاة 2013 وجمحزث ؾىت 2005 وحؿهُله الىصائ٘ اإلاٛلت للٟائضة ئبخضاء مً قهغ حىان 2005أوث 

ذ جضزالث بى٪ الجؼائغ في 6حضًضة جخمشل في ئؾترحاٖاث إلاضة   أقهغ  وطل٪ ابخضاء مً حاهٟي ، ٖٞغ

ت مٗض٫ الٟائضة اإلاُب٣ت في هظا اإلاجا٫   .الؿى١ الى٣ضًت حٗضًالث مً ػاٍو

ٞهلت ًٖ هظه ألاصواث ٚحر اإلاباقغة للؿُاؾت الى٣ضًت والتي حؿاهم مٗا في امخهام مٗٓم ٞائٌ 

ت والتي أُٖض جدضًض  الؿُىلت جخمشل ألاصاة الشالشت اإلايكُت للؿُاؾت الى٣ضًت في الاخخُاَاث ؤلاحباٍع

ت أصاة مإؾؿاجُت  . 2004ئَاعها الٗملُاث في ؾىت  زانت للؿُاؾت . حٗخبر الاخخُاَاث الضهُا ؤلاحباٍع

 .الى٣ضًت ، ال جترحم بخضزالث بى٪ الجؼائغ ول٨ً بالؼام اإلاهاٝع بدك٨ُل وصائ٘ لضي بى٪ الجؼائغ 
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  .أدألا ت  لسياسة  لىقدية في  لجز ئر:   املطل  لثاوي

ؾٝى هدىاو٫ في هظا اإلاُلب أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت التي ٌؿخٗملها بى٪ الجؼائغ و٦ما وٗلم أن الؿلُت 

ذ في ئنالح أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت بتهُئت ٖضة أصواث ٚحر مباقغة لبى٪ الجؼائغ  الى٣ضًت ٧اهذ ٢ض ؾٖغ

جخماش ى م٘ الخاحت التي ًخُلبها الا٢خهاص زانت ا٢خهاص الؿى١ الى٣ضًت ، ومً أحل يمان ٞٗالُت 

غه للبرهامج الى٣ضي وحؿُحره للؿُىلت  لؤلصواث ٚحر اإلاباقغة للؿُاؾت الى٣ضًت وانل بى٪ الجؼائغ جٍُى

 .ؤلاحمالُت 

 : 1ُٞما ًسو ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت ٌؿخٗمل بى٪ الجؼائغ الغواٞ٘ اليكُت آلاجُت 

 .اؾترحاٖاث الؿُىلت في الؿى١ الى٣ضًت بهضٝ امخهام زائٌ الؿُىلت في هظه الؿى١ - 

نها مً َٝغ البىى٥ ٖلى ق٩ل وصائ٘ لضي بى٪ الجؼائغ -  ت الضهُا الىاحب ج٩ٍى  .الاخخُاَاث ؤلاحباٍع

ت الىنُٟت للمحزاهُت الٗمىمُت جى٨ٗـ ٖملُاث بى٪ الجؼائغ  لبلٙى هظه الؿُاؾت الى٣ضًت مً  مً ػاٍو

 :زال٫ الخؿاباث الخالُت 

ل البىى٥ -   .خؿاباث حسجُل ٖملُاث ئٖاصة جمٍى

 - ً ت التي حٗخبر جىؾِ جدغ٥ للىصائ٘ لٟترة ج٩ٍى خؿاباث وصائ٘ البىى٥ بما ٞيها الاخخُاَاث ؤلاحباٍع

ت   .الاخخُاَاث ؤلاحباٍع

ىت الٗمىمُت -   .خؿاباث وصائ٘ الخٍؼ

باء -   خؿاباث الٗىائض وألٖا

                                                           
بى ، -  1  . 12 ، م2004مدمض لٗهابُت ، الىيُٗت الى٣ضًت ومىه الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، نىضو١ الى٣ض الٗغبي ، أبْى
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 .خؿاباث ئنضاع الى٣ىص الىع٢ُت - 

باء في ُٚاب ئٖاصة  جىٗل ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت لبى٪ الجؼائغ مباقغة في خؿاباث الٗىائض وألٖا

ل البىى٥ لم حسجل هظه الخؿاباث ٖىائض مخٗل٣ت بهظا الىٕى مً الٗملُاث ، في خحن جم٨ً ج٩ال٠ُ  جمٍى

باء اإلاخٗل٣ت بم٩اٞئت ئؾترحاٖاث الؿُىلت والاخخُاَاث  ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت لبى٪ الجؼائغ في ألٖا

ت وحؿهُالث الىصائ٘   .ؤلاحباٍع

جى٨ٗـ جضزالث بى٪ الجؼائغ ًىحب ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت حؼئُا ٖلى مؿخىي جُىع الٗملت الى٣ضًت 

ل لضي بى٪ الجؼائغ ؾىاء ًىحب ئٖاصة  ه جلجأ البىى٥ ئلى ئٖاصة الخمٍى ٢ُض الخضاو٫ واإلاهضعة مً َٞغ

ت مً ٞائٌ الؿُىلت ٖلى  الخهم أو ٖملُاث الكغاء في الؿى١ الى٣ضًت أو زاعحها ، هما ًإزغ ٖلى ٖكٍغ

ُت 2012مؿخىي الؿى١ الى٣ضًت خُث اػصاصث الؿُىلت البىى٥ في   1. جغابُا م٘ اعجٟإ الىصائ٘ اإلاهٞغ

  .معدو إعادة  لخصم: أألاال 

ئٖاصة الخهم هي وؾُلت ًغح٘ البى٪ الخجاعي بمىحبها ئلى بى٪ الجؼائغ للخهى٫ ٖلى الؿُىلت م٣ابل ( 2)

ٗخبر أخض ألاصواث ألاؾاؾُت في الؿُاؾت الى٣ضًت ، ٌؿخٗمله البى٪ للخأزحر  ت َو الخىاػ٫ ًٖ ألاوعا١ الخجاٍع

اصة أو الى٣هان ، خُث ٧ان بى٪ الجؼائغ ٢بل ٢اهىن  ت ٖلى مىذ ال٣غوى بالٍؼ  90في ٢ضعة البىى٥ الخجاٍع

٤ مُٗاع اإلاًٟلت في مىذ ال٣غوى بخُب٤ُ مٗض٫ ئٖاصة الخهم 10 –  ٌٗامل ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت ٞو

٣ىم مجلـ الى٣ض وال٣غى ب٨ُُٟاث وقغوٍ جدضًضه 12الظي ًخم حُٛحره في ٧ل  با ٍو  2.  قهغ ج٣ٍغ

وفي بضاًت ٧ل ؾىت ٣ًضم بى٪ الجؼائغ إلاجلـ الى٣ض وال٣غى الخى٢ٗاث اإلاخٗل٣ت بخُىع اإلاجامُ٘ الى٣ضًت 

٣ترح في هٟـ الى٢ذ أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلادضص خؿب ألاهضاٝ  وال٣غى ٍو

                                                           
 . 13مدمض لٗهابُت ، الىيُٗت الى٣ضًت ومىه الؿُاؾت الى٣ضًت ُٞه الجؼائغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1
  .15مدمض لٗهابُت ، الىيُٗت الى٣ضًت ومىه الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م - 2
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الىؾُُت لبلٙى هضٝ النهائي وفي بضاًت ٧ل زالسي ًبرمج بى٪ الجؼائغ اإلابالٜ ؤلاحمالُت ال٣هىي التي ج٩ىن 

اصة الخهم  . ٢ابلت إٖل

 :والجضو٫ الخالي ًىضح مغاخل جُىع مٗض٫ ئٖاصة الخهم لضي البى٪ الجؼائغ 

  وسملة مئوية :  لوحدة              جدألاو أاص بمعدالت  لحضخم ( 1 – 02 )    لجدألاو رقم 

  بحد ء مً إلى غاية % اعدو

7,50  

6,00 

5,50 

4,50 

4,00 

21 / 10 / 2000  

19 / 01 / 2002  

31 / 05 / 2003  

06 / 03 / 2004  

  2014ئلى ٚاًت الُىم 

27 / 01 / 2000 

22 / 10 / 2000 

20 / 01 / 2002  

01 / 06 / 2003  

07/ 03 / 2004  

 

  19 ، م 2015 ، بى٪ الجؼائغ ، صٌؿمبر 32 اليكغة ؤلاخهائُت الشالزُت ع٢م : اصدر 

جي خُث ٧ان ٣ًضع بيؿبت    7,5 %مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ أن مٗض٫ ئٖاصة الخهم في ئهسٟاّ جضٍع

 بؿبب خالت اإلاالُت الخُضة ٖلى مؿخىي البىى٥ التي زًٟذ 2000 ؾىت 5,5 لُىسٌٟ ئلى2002ؾىت  

ل مً َٝغ هظه ألازحرة لضي  لها لضي بى٪ الجؼائغ لخهل ئلى ٖضم ئٖاصة الخمٍى مً مؿخىي ئٖاصة جمٍى

 1.بى٪ الجؼائغ 

                                                           
 . 18مدمض ل٨ؿاهم ، الىيُٗت الى٣ضًت ومىه الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1
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و .  و ب٣ى هظا اإلاٗض٫ زابخا 2004 و 2003 ؾىتي  % 4 و  % 4.5و اؾخمغ اهسٟاى مٗض٫ ئٖاصة الخهم ئلى 

ل لضي بى٪ الجؼائغ  ضم ئٖاصة الخمٍى اث الخطخُم ٖو هظا اإلاإقغ حُضا خُث ٌٗبر ٖلى الخدؿً مً مؿخٍى

ت بؿبب الؿُىلت ال٨بحرة التي جمحز هظه اإلاغخلت   .، التي أنبدذ ال جلجأ ئلُه البىى٥ الخجاٍع

  : ححياطي إلاجملارر : ثاهيا 

حٗخبر وؿبت الاخخُاَي ؤلاحباعي أصاة هامت مً أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ والتي هو ٖليها ٢اهىن 

   %28 حضص ٞيها نالخُاث البى٪ الجؼائغي في ٞغى هظه اليؿبت ب٣ُمت ال جخٗضي 10 -90الى٣ض وال٣غى 

ىى له اؾخسضامها ٦اخضي أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت   1.ئال في خاالث الًغوعة اإلاىهىم ٖليها ٢اهىن ٞو

ل   هٓغا الىيُٗت الؿُىلت الًُٟٗت لضي البىى٥ ل٨ً 2001ٚحر أنها لم جُب٤ ٞٗلُا وب٣ُذ ئلى ٚاًت أٍٞغ

 والظي وي٘ هظه ألاصاة صون الخ٨ٟل 93 ئلٟي اإلااصة 10 – 90 اإلاٗض٫ وال٣ؿم لل٣اهىن 11 – 03ألامغ ع٢م 

 .بها مً حاهب آزغ و ًىو ال٣اهىن الجضًض ٖلى أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت ماٖضا الاخخُاَي لل٣اهىوي

وهٓغ ألاهمُت هظه ألاصاة باٖخباعها الًمان ألاو٫ للمىصٕ وأصاة ٞٗالت في الؿُاؾت الى٣ض بم٩ان ٖلى 

 / 03 / 12اإلاإعر في   (02 – 04 )مجلـ الى٣ض وال٣غى ئٖاصة ئصعاحها وهى ما ٣ًغ  ٖلُه ال٣اهىن ع٢م 

ىي٘ الك٩ل اإلاىالي 2004  والتي خضص مً زاللها زًٕى مسخل٠ الىصائ٘ إلاٗض٫ الاخخُاَي ؤلاحباعي ٍو

 .جُىع مٗضالث الاخخُاَي ؤلاحباعي وحجم الاخخُاَي ؤلاحباعي بملُاع صًىاع 

 

 

 

                                                           
 . 10 – 90 مً ٢اهىن 93اإلااصة -  1
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 . باالخخُاَي ؤلاحباعي  (2 -2 ) لجدألاو رقم 

  لسىة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 معدو  ححياطي إلاجملارر % 3 4.25 6,25 6.5 6.5 6.5 6,5

  جم  ححياطي إلاجملارر  43.5 109.5 126.7 157.3 171.5 184.5 272.1

 (مطيار ديىار )

  لسىة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 معدو  ححياطي إلاجملارر % 8 8 9 9 11 12 12

  جم  ححياطي إلاجملارر  394.7 394.8 464.7 538.6 717.8 899.8 1003.5

 (مطيار ديىار )

  .9 ، م 2012 ماي 17الجرصة ؤلاخهائُت الشالزُت لبى٪ الجؼائغ ، الٗضص :  اصدر   

٘ مٗض٫ الاخخُاَي ؤلاحباعي مىظ   ٌٗخبر حكضًضا مً حاهب الؿلُت الى٣ضًت ٖلى أهمُت  هظه 2001ئن ٞع

 ؾىىاث 3وب٣ُذ هظه اليؿبت زابخت إلاضة ( 1)  %4.25 الى  %03ألاصاة  ، أًً هجض أن اليؿبت ٢ض اهخ٣لذ مً

 6.5%( 13 -07)ع٢م  ئلى ٚاًت نضوع الخٗلُمت

 1. صٌؿمبر 24اإلاإعزت في 

 و٢ض اٖخمض اؾخٗما٫ هظه ألاصاة 8 ئلى 6,5 اإلاخٗل٣ت بىٓام الاخخُاَي خُث اعجٟٗذ اليؿبت مً 2007

 ملُاع صج في 43,5 م٣ابل 2002 ملُاع صج في 109,5ل٨ثرة خُث هغي أن حجم الاخخُاَي ؤلاحباعي ونل ئلى 

 واؾخمغ  2005 ملُاع صج نهاًت 171,5 2004 ملُاع صج ؾىت 157,3 و 2003 ملُاع صج ؾىت 126,7 و 2001

 ٖلى الخىالي ، زم ئلى 2008 و 2007 ؾىتي 394,7 ملُاع  و 272,1حجم الاخخُاَي في الاعجٟإ لُهل ئلى 

 ملُاع صج 1003,5 ئلى حجم 2014 لُهل ؾىت 2012 ملُاع صج في 717,8 و 2010 ملُاع صج ؾىت 464,7

                                                           
. مغح٘ ؾاب٤ -  1
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٘ اليؿبت مً %12م٣ابل مٗض٫  م مً ٞع ئال أهه ال ًم٨ً اٖخباعها أصاة جىُٓم  %8الى  %4.25 ٖلى الٚغ

 .  %15للؿُىلت   البضهُت في خحن ٢ض جهل الى 

  .آلية  سترجاع  لسيولة: ثالثا 

حٗخبر هظه ألاصاة ئخضي الخ٣ىُاث التي اؾخسضمها البى٪ الجؼائغي بأؾلىب سخب ٞائٌ الؿُىلت والتي 

ل   والتي هي ٖباعة ًٖ ئًضإ َمىعي وازخُاعي لٟائٌ الىصائ٘ 2002صزلذ خحز الخىُٟظ مىظ قهغ أٍٞغ

ت اإلاك٩لت  لضي بى٪ الجؼائغ ، خُث حٗخمض هظه آلاجُت ٖلى ٢ُام بى٪ الجؼائغ باؾخضٖاء البىى٥ الخجاٍع

 ؾا أو ألحل م٣ابل خهىلها ٖلى مٗض٫ 24للجهاػ اإلاهغفي لىي٘ حجم ؾُىلتها ٖلى ق٩ل وصائ٘ إلاضة 

و طل٪ ٖبر مكاع٦تها في مىا٢هت  مىا٢هت  (n/360)ٞائضة زابذ ًدؿب ٖلى أؾاؽ ٞترة الاؾخد٣ا١ 

 .ٌٗلنها بى٪ الجؼائغ 

غاٝ اإلا٣ابلت لٗملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت لبى٪ الجؼائغ و ال٣ٗىباث التي ٨ًمً أن جخٗغى لها هظه -   ألَا

غاٝ في خالت ٖضم اخترام التزامها   .ألَا

ألاوعا١ اإلاإهلت التي ٣ًبلها بى٪ الجؼائغ ٦ًمان لهظه الٗملُاث الخانت بالخىاػالث اإلاإ٢خت أو النهائُت - 

٣ت ج٣ُمها   1.و٦ظا ٍَغ

ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت وبك٩ل زام الٗملُاث التي ًم٨ً أن ٣ًىم بها بى٪ الجؼائغ في الؿى١ - 

 .الى٣ضًت 

غ الالػم  لى هظا ألاؾاؽ ٧اهذ ٧ل ٖملُاث الؿى١ مدل الخٍُى  .ٖو

                                                           
مجلت بدىر ئ٢خهاصًت ٖغبُت ، ( 2011 – 2000 )عئِس ي ًُٞل  ، جدضًاث الؿُاؾت الى٣ضًت ومدضصاث الخطخم في الجؼائغ  -  1

 . 200 ، م 2013  62 – 61الٗضصان 
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الدؿهُالث الضائمت بهٟتها ٖملُاث جخم بمباصعة مً البىى٥ ٦أَغاٝ م٣ابلت لٗملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت - 

ؼا في ئعؾائها الخىُٓمي   .لبى٪ الجؼائغ والتي قهضث حٍٗؼ

ا ٖبر هٓام الضٞ٘ الٟىعي  -  ئحغاءاث خغ٦ت ألامىا٫ الخانت بٗملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت التي جخم خهٍغ

اث اإلاؿخعجلت والظي هى ٢ُض الدكُٛل مىظ ُٟٞغي    .2006للمبالٜ ال٨بحرة واإلاضٖٞى

ئحغاءاث جضزل بى٪ الجؼائغ في الؿى١ الى٣ضًت التي جم جض٣ُٞها وجخمشل ئحغاءاث اإلاىا٢هت الضوعٍت 

٤ الٗملُاث الشىائُت  ٗت أو ًٖ ٍَغ  .اإلاضٖىعة وجل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاىا٢هاث الؿَغ

٘ بى٪ الجؼائغ ب٣ىة مبالٜ اؾترحإ الؿُىلت م٣ابل الاججاه الخهاٖضي للؿُىلت البى٨ُت باٖخباع أن  و٢ض ٞع

 1.الٗىامل اإلاؿخ٣لت اإلا٣لهت لها 

  : لخسهيالت  لخاصة بالوديعة : ر بعا

 ؾا لضي بى٪ 24/  ؾا 24 وهمـ ج٣ىُت حؿمذ للبىى٥ باهجاػ وصائ٘ 2005جم ئصزا٫ هظه ألاصاة ؾىت 

ت لضي بى٪ الجؼائغ م٣ابل ٞائضة جدؿب ٖلى أؾاؽ  الجؼائغ وطل٪ في ق٩ل ٢غى جمىده البىى٥ الخجاٍع

 .   ٞترة اؾخد٣ا٢ها وبمٗض٫ ٞائضة زابذ ًدضصه البى٪ 

م مً خضازت جُب٤ُ هظه آلالُت ئال أنها مشلذ أ٦ثر  ألاصواث وكاَا ؾىت   ، ٞمٗض٫ الٟائضة 2008ٖلى الٚغ

ٖلى الدؿهُلت الخانت بالىصٌٗت ًمشل مٗض٫ ٞائضة مغحعي باليؿبت ئلى بى٪ الجؼائغ والؿى١ الى٣ضًت في 

ل لضي بى٪ الجؼائغ   .ْل اوٗضام ٖملُاث ئٖاصة الخهم وئٖاصة الخمٍى

  جم٨ً بى٪ الجؼائغ مً زال٫ أصاة حؿهُالث الؿُىلت أن ًصخب مً الىٓام البى٩ي ؾُىلت مٗخبرة مىظ 

 .عواًت جُب٣ُها والجضو٫ الخالي ًىضح 

                                                           
. 201عئِس ي ًُٞل ، جدضًاث الؿُاؾت الى٣ضًت ومدضصاث الخطخم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1



  (2014-2000 )مسار السياسة النقدية لتحقيق اإلستقرار النقدي في الجزائر خالل : الفصل الثاني 

 

66 
 

 .ًىضح مٗضالث جضزل بى٪ الجؼائغ الؾترحإ الؿُىلت 

  (  03- 02 )جدألاو رقم 

  لسىة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 معدو على سترجاع - 2,75 1,75 0,75 25, 1 1,25 1,75 1,25

  لسيولة لسملعة أيام

 معدو على  سترجاع - - - - 1,9 2,0 2,5 2

 سيولة لثالثة أشهر

 فو ئد جسهيالت - - - - 0,3 0,3 0,75 0,75

 إلايد ع

  لسىة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 معدو على  سترجاع 75, 0 75, 0 0,75 75, 0 0,75 0,75 0,75 

 سيولة لسملعة أيام

معدو على  سترجاع سيولة  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 لثالثة أشهر

 فو ئد جسهيالت 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 إلابد ع

  .17 ، ص 2011 لىدرة إلاحصائية  لثالثية لملىك  لجز ئر ، سبحمبر:  اصدر

ت  ُت والغب٘ ؾىٍى ًالخٔ مً زال٫ هظا الجضو٫ جظبظب في مٗضالث الٟائضة ٖلى اؾترحإ الؿُىلت ألاؾبٖى

ما ًض٫ ٖلى صًىام٨ُُت هظه ألاصاة في خحن ًالخٔ اؾخ٣غاع وؿبي في اإلاٗض٫ الخانت بدؿهُالث الىصائ٘ أًً 

 0.75 زم 2003 ؾىت 1.75 الى 2002 ؾىت % 2,75 أًام مً 7هالخٔ اهسٟاى مٗض٫ اؾترحإ الؿُىلت لـ 

 زم في ؾىت 2006 و 2005و جب٣ى هظه اليؿبت زابخت لؿىتي .  % 1.25 لخٗىص لالعجٟإ بيؿبت 2004ؾىت  %
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 م٘ وحىص زباث بيؿبي في ٞىائض % 0.75 هالخٔ زباث اإلاٗض٫ ٖلى اؾترحإ الؿُىلت بال٣ُمت 2009

 و 2007 في  % 0.75 و اعجٟٗذ لخهل الى % 0.3 وؿبت 2006 و 2005حؿهُالث الٟىائض التي جالخٔ  في 

 2009.1 و الشباث مىظ %0.3 ٖلى الخىالي لترح٘ الى 2008

 : عمطيات  ماهة : أامسا 

دضص مبلٜ  حر الؿُىلت بخٗضًل مهل الٟائضة اإلاخٟاوى ٖليها ٍو ًخضزل بى٪ الجؼائغ في الؿى١ الى٣ضًت لخٞى

هظا الخضزل بىاءا ٖلى وي٘ الظي ًخهىعه واإلا٣ُاؽ التي ًدضصها وج٣ىم ٖلى مبضأ ًخمشل في أن ٧ل بى٪ 

بمٗنى 2مٟغى ٖلُه أن ج٣ىم يماهاث جخمشل في ؾىضاث ٖمىمُت أو زانت ًلتزم بها أمام البى٪ اإلا٣غى 

أنها ٖملُاث مًمىهت حٗخمض ٖلى حؿلُم أو الخىاػ٫ مإ٢خا ًٖ ؾىضاث م٣ابل صًً أي ٢غوى مٟخىخت 

ىض اه٣ًاء أحل  إلاضة مُٗىت مىظ ًىم ئحغاء الٗملُت وج٩ىن هظه ال٣غوى مًمىهت إلاضة ال٣غى ٖو

ال٣غى ًغح٘ البى٪ اإلا٣غى الؿىضاث للبى٪ اإلا٣ترى خُث أهه لم ًخم اؾخٗما٫ ٖملُاث ألاماهت ئال أنها 

م أنها طاث اججاهحن ، وطل٪ مىظ أن ٖٝغ الىٓام البى٩ي ٞائٌ في الؿُىلت ٞهي  في ق٩ل ي٘ للؿُىلت ٚع

لم حؿخسضم وهالخٔ أًًا جغاح٘ مؿخمغ في ؾٗغ الٟائضة الظي ًدضصه بى٪ الجؼائغ في الؿى١ الى٣ضًت 

 ٖلى الخىالي خُث 2003 و 2001في ؾىتي  (%8.75 الى %4.5)الى  %٦20.75ؿٗغ جىحُهي ومً مغحعي مً 

 .2006 خُث اؾخمغ هظا الشباث الى ؾىت 2002 و 2001ب٣ي زابذ ؾىتي 

 .عمطيات  لسور  افحوحة : سادسا 

 جخمشل هظه ألاصاة في جضزل بى٪ الجؼائغ في الؿى١ الى٣ضًت بُ٘ أو قغاء ؾىضاث الٗمىمُت والتي ٩ًىن 

ش اؾخد٣ا٢ها أ٢ل مً   أقهغ وؾىضاث زانت ٢ابلت للخهم أو بٛغى مىذ ال٣غوى و٢ض حاء 06جاٍع
                                                           

ىُت ، -  1 مدمض لٗهابُت ، جُىعاث الىيُٗت الى٣ضًت واإلاالُت في الجؼائغ ، مضازله مداٞٔ بى٪ الجؼائغ أمام مجلـ الكٗبُت الَى

 2008أ٦خىبغ 
 . 206عئِـ ًُٞل ، جدضًاث الى٣ضًت ، ومدضصاث الخطخم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  2
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أن ًجغيها %ال٣ُمت ؤلاحمالُت للؿىضاث الٗمىمُت التي ًم٨ً لبى٪ الجؼائغ    (10 – 90)وخضص ال٣اهىن 

   2ٖلى الٗملُاث ، ٖلى الٗملُاث ، ٖلى أن ال ًخجاوػ ؾ٠٣ 

ٚحر أن هظا الؿ٠٣ جم الخدلي ٖىه مىظ . مً ؤلاحغاءاث الٗاصًت للضولت باليؿبت للؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت 

مىه ، ٦ما ال ٌؿمذ له الخضزل  (54) اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى في اإلااصة ع٢م  (11 – 03 )نضوع ألامغ ع٢م 

ىت ، ٞٗالُت هظه ألاصاة ئال أن بى٪ الجؼائغ لم ًُب٣ها ئال  في الؿى١ ألاولُت للخهى٫ ٖلى ؾىضاث الخٍؼ

بُت ، ومىظ نضوع ٞائٌ الؿُىلت في الؿى١ الى٣ضًت ٖام  ٣ت ججٍغ  لم ًخم٨ً بى٪ 2001مغة واخضة بٍُغ

 .الجؼائغ مً بُ٘ ؾىضاث 

و٢ض ؾمدذ هظه ألاصاة بامخهام ٦مُت هائلت مً الؿُىلت الى٣ضًت و أنبدذ هظه ألاصاة اإلاًٟلت لضي 

ت أًً ًم٨ً حٗضًلها ًىما مً بٗض ًىم  بى٪ الجؼائغ خُث حٗخبر ألاصاة ألا٦ثر  مغوهت مً الاخخُاَاث ؤلاحباٍع

ت ما ًدُذ الٟغنت ل٩ل بى٪ ئم٩اهُت حؿُحر ؾُىلخه ئن ٞٗالُت الىؾائل ٚحر مباقغة  ولِؿذ ئحباٍع

للؿُاؾت الى٣ضًت في امخهام ٞائٌ الؿُىلت في الؿى١ الى٣ضًت وألاصاء الجُض للخطخم اإلاغجبِ بهظه 

اع الخىُٓمي اإلاخٗل٤ 2009الٟٗالُت ، ٢ض أصث بمجلـ الى٣ض وال٣غى وبى٪ الجؼائغ  ؾىت  ؼ ؤلَا  ئلى حٍٗؼ

بخضزالث بى٪ الجؼائغ  بمىحب جىُٟظ أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت اإلادضصة مً َٝغ مجلـ الى٣ض وال٣غى 

 وجماقُا م٘ الخُىعاث ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي في مجا٫ 11 – 03 مً ألامغ 62، وهظا بىاءا ٖلى اإلااصة 

 1.الؿُاؾت الى٣ضًت ٣ٖض ألاػمت اإلاالُت الضولُت 

Bamque d’algéne Evaution Economi que et monétavie en algérie ,rapport 2005 ,op, cit ,p163    

                                                           
 . 210عئِـ ًُٞل ، جدضًاث الى٣ضي ومٗضاث الخطخم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1
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لُه أنضع مجلـ الى٣ض وال٣غى الىٓام ع٢م   اإلاخٗل٤ بٗملُاث 2009 ماي 26 اإلاإعر في 02 – 09ٖو

الؿُاؾت الى٣ضًت ووؾائلها وئحغاءاتها و٢ض وخض هظا الىٓام ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت التي ٣ًىم بها بى٪ 

دضص هظا الىٓام بك٩ل زام ما ًلي   :الجؼائغ في الؿى١ الى٣ضي ٍو

 هىا٥ مجهىصاث جبظ٫ الؾخٗمالها ٦أصاة 2004ٖمىمُت لالمخهام الؿُىلت الٟائًت ، ل٨ً مىظ ؾىت 

م مً هظه اإلاجهىصاث ب٣ُذ ٖملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت ٚحر مؿخٗملت مىظ  لى الٚغ  ، 2002ه٣ضًت ٞٗالت ٖو

ٗا٫ و٢ىي والظي ٌؿمذ بخٗضًل الؿُىلت البى٨ُت 2009ئلى ٚاًت  م أن صوعها ًب٣ي مهم ٞو  . ٚع
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 ق٩ل مخابٗت 2014 – 2000جُىع ال٨خل الى٣ضًت وم٣ابالتها في الجؼائغ زال٫ ال٣غن  : املطل  لثالث

ً ألاؾـ اإلادضصة لخُىعها  ؼ الىيُٗت الى٣ضًت والخدؿً الىاضح في الؿُى٫ لضي البى٪ ئلى ج٩ٍى حٍٗؼ

ت جُىع ال٨خلت  وهى ما ًإزغ  بٗم٤ ٖلى الىيُٗت ومىه الؿُاؾت الى٣ضًت و٢ض زههىا هظا اإلاُلب إلاٗٞغ

 .الى٣ضًت وم٣ابال تها 

 :  جُىع ال٨خلت الى٣ضًت :أألاال 

حٗٝغ ال٨خلت الخىب بأنها حجم الى٣ض اإلاخضاو٫ في أي ئ٢خهاص وجخ٩ىن ال٨خلت الى٣ضًت في الجؼائغ مً 

 1:   الٗىانغ الخالُت

جخمشل في جضاو٫ الى٣ىص الىع٢ُت مً بى٨ىىث و٢ُ٘ ه٣ضًت وحٗخبر مً اإلا٩ىهاث :  لىقود  لورقية  - أ

 .ألاؾاؽ لل٨خلت الى٣ضًت في الجؼائغ 

ت والىصائ٘ الخام : لىقود  لكحابة -  ب  جخمشل في جضاو٫ الىصائ٘ جدذ الُلب لضي البىى٥ الخجاٍع

ٟت لؤلٖىان الا٢خهاصًت  هي حك٩ل ما  ٌؿعى  اإلاؿحرة مً ٢بل مإؾؿاث ال٣غى والتي جخمشل ألامىا٫ اإلاْى

  .M 2بالؿُى٫ اإلاجلـ 

جم٨ً بى٪ الجؼائغ مً الخد٨م في مٗضالث همى ال٨خلت الى٣ضًت م٣اعهت م٘ جل٪ اإلادضصة مً ٢بل مجلـ 

 .   الى٣ض وال٣غى وهظا ٨ٌٗـ ٢ضعجه ٖلى يبِ ال٣غى الى٣ضًت باألصواث التي ئؾخٗملها 

 

 

 
                                                           

 . 198 ، م 2000وؾامغ مال٥ ، الى٣ىص والؿُاؾت الى٣ضًت الضازلُت ، صاع اإلاىٟٗل اللبىاوي للُباٖت والؿغص لبىان ، -  1
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  :   لجدألاو  لحالي يوضح  لكحطة  لىقدية في  لجز ئر

                                                             (مطيار ديىار  ):  لوحدة            .  2014 – 2000ثملور  لكحطة  لىقدية لفترة  : (4- 2)جدألاو رقم 

  لكحطة

M 2لىقدية  

M 1أشاة  لىقود 

  لىقود

  لىقود

  لكحابة

  لىقود

  لورقيع

  لسىو ت

1659,2 104,4 671 , 9 556,4 48 ,49 2000 

2473,5 1238,5 1235,0 651,3 577,2 2001 

2901,5 1416,3 1485,2 751,6 664 ,7 2002 

3299,5 1643,5 1656,0 862,1 781,3 2003 

3644,4 2165,7 1478,7 291,3 874,3 2004 

4070,4 2437,8 1632,9 1516,5 921,0 2005 

4827,6 3177,8 1649,8 2096 ,4 1081,4 2006 

5994,6 4233,6 1761,0 2949,1 1284,5 2007 

6956,0 4964,9 1991,0 3425 1540,0 2008 

713,1 4944,2 2228,9 3120,5 1829,9 2009 

8280,7 5756,4 2524,3 3657,8 2098,6 2010 

9929,2 7141,7 2787,5 4570,2 2571,5 2011 

9929,2 7681,5 3333,6 4885,2 2952,3 2012 

11941,5 8249,8 3691,7 4681,5 3204,0 2013 

13686,8 9603,0 4083,7 5944,1 3658,9 2014 
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  .11 ص2015 – 2008 ، 32 – 05 ليشرة إلاحصائية  لثالثية لملىك  لجز ئر  رقم :  اصدر 

  .2014- 2000جُىع ال٨خلت الى٣ضًت للٟترة  : ( 5 – 2 )الك٩ل ع٢م 

 

 .مً ئٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫  :  اصدر

 2000     هالخٔ مً الجضو٫ الجمل أن همى ال٨خلت الى٣ضًت سجل اعجٟاٖا مً ؾىت أزغي ٟٞي ؾىت 

 وهظا عاح٘ ئلى حٗل٤ُ 2014 ملُاع صج ؾىت 13689,8 ملُاع صج ئلى ٢1659,2ضعث ال٨خلت الى٣ضًت ب 

 ملُاع 2437,5 اعجٟٗذ ال٨خلت الى٣ضًت اعجٟاٖا َُٟٟا ٢ضع ب 2001ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت بدُث في ؾىت 

 صج 2901,5 بلٛذ ؾىت ال٨خلت الى٣ضًت 2002صج وهظا عاح٘ ئلى جىؾ٘ قب٨ت ال٨خلت الى٣ضًت وفي ؾىت 

غح٘ ؾبب الاعجٟإ ئلى اعجٟإ ٢ُمت نافي ألاعنضة الخاعحُت واؾخمغث ٢ُمت ال٨خلت الى٣ضًت باالعجٟإ  ٍو

 ملُاع صج مً 2880,7 وجىانل الاعجٟإ في الؿىىاث ألازحرة لُبلٜ 2007 ملُاع صج مً 5994,6خحن بلٛذ 

 هالخٔ همى حجم الٗغى الى٣ضي 2012 و2011 أما في ؾىت 2009 ملُاع  صًىاع  مً 7173,1 م٣ابل 2010

والؿبب ٌٗىص في طل٪ ئلى جدؿً اعجٟإ حجم الىصائ٘ لضي البىى٥ وهظا ًض٫ ٖلى ٖضم الؿُُغة في 
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ض٫ هظا التزاًض في ال٨خلت الى٣ضًت اعجٟإ الظي سجلخه ٢ُمت ألاعنضة  مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت ٍو

 ملُاع صًىاع م٣ابل 11941,51 ٢ُمت 2013الخاعحُت الهاُٞت و٢ضعث ال٨خلت الى٣ضًت نهاًت صٌؿمبر 

حرة الخىؾ٘ الى٣ضي التي جمحزث بها ؾىت 2012 ملُاع صج نهاًت ؾىت 11015,14  2012 هظا ًإ٦ض جباَإ ٞو

 :م٣ابالث ال٨خلت الى٣ضًت : ثاهيا  الظي سجل همىا بغ٢م واخضا   2013وعا٣ٞه الخىؾ٘ الى٣ضي ؾىت 

ئن ال٨خلت الى٣ضًت التي جٓهغ في حاهب اإلاُلىباث لها مً ٣ًابلها في حاهب اإلاىحىصاث مً اإلاحزاهُت الىٓام 

مالث أحىبُت  )البى٩ي وهظا اإلا٣ابل ًٓهغ في ق٩ل أنى٫ زاعحُت  ىت الٗمىمُت  (طهب ٖو وحؿلُٟاث للخٍؼ

و٢غوى م٣ضمت لال٢خهاص وقغ١ م٣ابالث ال٨خلت الى٣ضًت بأنها مجمٕى الدؿلُٟاث الٟائضة إلاهضعي الى٣ض 

لى هظا ألاؾاؽ ٞالخُىعاث التي جدضر ٖلى ال٨خلت الى٣ضًت جغح٘ بالضعحت ألاولى ئلى  وش يء الى٣ض ٖو

 .م٣ابالث ال٨خلت 

 1 : صافي  صوو  لخارجية- 1

م٨ً جدلُل ألانى٫ الخاعحُت خؿاب زحراث  ألانى٫ الخاعحُت جدب٘ زل٤ ٖلى باقي صو٫ الٗالم ٍو

٩ىن مهضعها ناصعث الؿل٘  اث وحكمل مجمٕى وؾائل الضٞ٘ الضولُت لضي الجهاػ البى٩ي ٍو اإلاضٖٞى

الث ألاشخام ئلى الضازل   .والخضماث اإلاضازُل الهاُٞت لغؤوؽ ألامىا٫ ، جدٍى

ئن مهضع ألانى٫ الخاعحُت في الجؼائغ مغجبِ أؾاؾا باعاصاث ٢ُإ اإلادغو٢اث مما ًجٗل اخخُاَاث 

ل اإلاىاعص  الٗغى الغؾمُت التي ًجىػها بى٪ الجؼائغ ق٩ل اإلاهضع ألاو٫ للخىؾ٘ الى٣ضي ئلى ٖملُت جدٍى

بالٗمالث ألاحىبُت اإلاغخل ئلى الجؼائغ واإلاخىاػ٫ ٖنها لبى٪ الجؼائغ ب٣ىة ال٣اهىن ُٞما ًخٗل٤ باعاصاث 

ناصعاث اإلادغو٢اث ئن هظه ألاو٫ في اعجٟإ مؿخمغ ٧ل ؾىت ٚحر أن هظه اليؿبت جسخل٠ مً ؾىت ئلى 

                                                           
 .   160وؾام مال٥ ، الى٣ىص والؿُاؾت الى٣ضًت الضازلُت ، مغح٘ ؾب٤ الظ٦غ م -  1
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ألازغي أخُاها حسجل اعجٟاٖا م٣اعهت بيؿب الىمى اإلاسجلت في الؿىت الؿاب٣ت وأخُاها حسجل ئهسٟاْا ًٖ 

 .جل٪ اإلاسجلت في الؿىت الؿاب٣ت 

 ئلى 2000 ملُاع صج ؾىت 775,9ًالخٔ أن حجم ألانى٫ في اعجٟإ مؿخمغ ٧ل ؾىت خحن اهخ٣لذ مً 

 وجىانل اعجٟإ ألانى٫ الخاعحُت في 2002 ملُاع صج مً 1755,7 زم 2001 ملُاع صج مً 1310,8

ملُاع صج في الؿىىاث اإلاىالُت ؾاب٣ا  ( 4179,7 – 2342,6 – 3119,2 – 1755,7 )الؿىىاث اإلاىالُت ب 

 5515 زم ٖاصث ئلى ؤلاعجٟإ هدُجت العجٟإ أؾٗاع اإلادغو٢اث لخهل ئلى 2004 ، 2003 ، 2002 ، 2005

 و٧اهذ 2009 ؾىت 10886 لخهل ئلى 2008 ، 2007 و اؾخمغ هظا الاعجٟإ ؾىتي 2006ملُاع صج مً ؾىت 

اصة ٢ض سجلذ جغاحٗا وطل٪ بؿبب جأزحر  ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ٖلى أؾٗاع اإلادغو٢اث وجىانل  وؿبت الٍؼ

لى  ؾىت 11997 لُبلٜ 2010ئعجٟإ وؿبت ألانى٫ الخاعحُت في ؾىت   ملُاع صج 13922,4 بلٜ 2011 صج ٖو

 ملُاع صج ، 14940 لخبلٜ ال٣ُم ٖلى الخىالي 2014 – 2013 – 2012وب٣ي ؤلاعجٟإ مؿخمغ م٘ الؿىىاث 

 .  ملُاع صج 1533,6ملُاع صج ، 15225,2

  :  لقرألاض  اقدمة لالقحصاد – 2

ىان الا٢خهاصًت ٚحر اإلاالُحن مً أحل  ت مً َٝغ الجهاػ البى٩ي ئلى ألٖا هى ٖباعة ًٖ ٢غوى ممىٖى

 :مىاحهت اخخُاحاجه وجى٣ؿم ال٣غوى ئلى 

ت لخلبُت خاحاث م٘ مً الؿُىلت الى٣ضًت -  ٢غوى م٣ضمت مً َغ١ البى٪ الجؼائغ ئلى البىى٥ الخجاٍع

ت  ت التي ج٣ضمها البىى٥ الخجاٍع خُث ج٣ضم هظه ال٣غوى ٖلى أؾاؽ ال٣ُام باٖضاص زهم ألاوعا١ الخجاٍع

ىان ؤلا٢خهاصًً في اإلاالُت لبى٪ الجؼائغ بهٟت اإلالجأ ألازغ لئل٢غاى   1.ل٣اء حٗاملها م٘ ألٖا

                                                           
عؾى٫ خمُض ، الٗىإلات ويغوعة جُٟٗل الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماحِؿتر ، ٧لُت الٗلىم -   1

لىم الدؿُحر ، حامٗت الجؼائغ   . 2008 -2017ؤلا٢خهاصًت ٖو
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ىان الا٢خهاصًت بم٣ضاع مٗحن باؾخٗما٫ الكب٩اث أو -  ت لهالح ألٖا ٢غوى ناصعة ًٖ البىى٥ الخجاٍع

الث   .الخدٍى

 ملُاع صًىاع زم 1779,8 ؾىت ٧2000اهذ ال٣غوى اإلا٣ضمت لال٢خهاص في جظبظب خؿب بلٛت بلٛذ ؾىت 

 و٧اهذ ٧ل ؾىت حسجل اعجٟاٖا م٣اعهت باليؿبت الؿاب٣ت أو اهسٟايىا خحن ٧اهذ 2002 ؾىت 1266,8بلٛت 

اصة حجم 2002حٗخبر ؾىت   الاهُال٢ت  الجضًضة لل٣غوى و٧اهذ الؿُىلت الٟائًت لضي البىى٥ أصث ئلى ٍػ

 واؾخمغ حجم ال٣غوى اإلا٣ضمت 2003 ملُاع صج ؾىت 1380,2ال٣غوى اإلا٣ضمت لال٢خهاص واعجٟٗذ ئلى 

٤ اإلاًا٠ٖ  ل الا٢خهاص ًٖ ٍَغ م٨ً جدضًض الٗال٢ت بحن الؿُاؾت الى٣ضًت وجمٍى لئل٢هاء باالعجٟإ ٍو

 1.الى٣ضًت وهظا ألازحر هى الٗال٢ت م٘ الى٣ىص ألاؾاس ي التي ًهضعها بى٪ الجؼائغ وال٨خلت الى٣ضًت 

 ملُاع صج مً ئحمالي الىخائج الضازلي زاعج 2005,2 ٢ُمت 2007ومشلذ ال٣غوى ؤلاًهاص نهاًت 

اإلادغو٢اث وطل٪ ًخأزغ باإلوٗاف والخىؾ٘ في ال٨خلت الى٣ضًت وهظا الاؾخمغاع في الاعجٟإ ًإ٦ض ٖلى اهخٗاف 

 ملُاع صج ؾىت 3086,5 ئلى 2008 ملُاع صج ؾىت 2615,5الا٢خهاص الجؼائغ زم جىانل في الاعجٟإ مً 

 وفي الؿىىاث ألازحرة جمحزث ال٣غوى اإلا٣ضمت لال٢خهاص باالعجٟإ خُث 2010 ؾىت 3268,1 و 2009

 ملُاع 5156,3 ئلى أن ونل ئلى 2012 ملُاع صج ؾىت 4287,6 ملُاع صج 3726,5 ٢ُمت 2011بلٛذ ؾىت 

  .2014 ملُاع صج ؾىت 5314 و 2013صج ؾىت 

  : لقرألاض  اوجهة لطدألالة - 3

ىت الٗمىمُت في الٗىانغ الخالُت  : 2  جخمشل ال٣غوى اإلامىىخت للضولت اإلامشلت في الخٍؼ

ىت -   .حؿب٣ُاث البى٪ اإلاغ٦ؼي للخٍؼ

                                                           
     117عؾى٫ خمُض ، الٗملت ويغوعة جُٟٗل الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1
 . 119عؾى٫ خمُض ، الٗملت ويغوعة جُٟٗل الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م -  2
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ت -   .الا٦خخاب  في الؿىضاث الجؼئُت مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

ضًت -  ىت ومنها الخؿاباث البًر في خالت  (٢غوى أزغي  )وصائ٘ اإلاإؾؿاث وألاشخام في خؿاباث الخٍؼ

خضور ازخال٫ في جىاػن محزاهُت الضولت جلجأ ئلى بى٪ الجؼائغ إلاىدها ٢غوى جمخض بها عجؼها وحٗالج بها 

ىت ٢ابل طل٪ ؾىضاث جٟغ١ ٞيها بمضًىهُتها لها  ىت " الاخخال٫ وج٣ضم له الخٍؼ  "أطو١ الخٍؼ

ىت اججاه البىى٥ مما ٌؿمذ لها  و٢ض سجلذ ال٣غوى اإلاىحهت للضولت اهسٟايا هدُجت حؿضًض صًىن الخٍؼ

ل و٧اهذ ٢ض ؾاهمذ ال٣غوى اإلا٣ضمت للضولت في ئوكاء  اصة الخمٍى بخ٣لُو لجىءها ئلى البى٪ الجؼائغ إٖل

 ٖلى ٨ٖـ ما خهل في الؿضاس ي الشاوي الظي جمحز بخ٣لُو اإلاىاعص 2002الى٣ىص في الؿىضاث ألاو٫ لؿىت 

ىت والظي جؼامً م٘   اإلاسهو مً َٝغ الخٍؼ

ٗىص هظا  الخىؾ٘ الىاجج زهىنا ًٖ بغامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصًت واؾخمغث هظه ال٣غوى باالهسٟاى َو

ل هظه ال٣غوى ئلى خ٣ى١  جدذ جأزحر الخ٣لُو  التراح٘ اإلاؿخمغ في ال٣غوى اإلا٣ضمت للضولت ئلى جدٍى

ىت  جُت للخٍؼ  .الخضٍع

حٗض صهُا م٨خبت ال٣غوى اإلاىحهت لال٢خهاص اإلاضٖمت باإلحغاءاث الدؿهلُه والخضٖمُت اإلاخسظة مً َٝغ 

 وسجلذ 2012 م٣اعهت ب 2013الؿلُاث الٗمىمُت بضاًت مً مٗبرا ٖنها باإلاٟهىم الخ٣ُ٣ي أزغ ئٖخباعا في 

 نهاًت  %45.1الى  (زاعج ٢ُإ اإلادغو٢اث ) 12 ع٢م ٢ُاؾُا في مجا٫ همى ٢غوى الا٢خهاص الى 2013مً 

ت جسهُو ال٣غوى بِىما ٣ًل ئٖخماص  صٌؿمبر و هظا ما ٌكحر الى جدٟحز واضح في الىؾاٍ اإلاالي مً الؼاٍو

ت اإلاإؾؿاث  وحٛخبه اإلاىاعص ٖلى خىاع ٢ُإ اإلادغو٢اث في و٢ذ جبحن ُٞه ئم٩اهُت مٗخبرة ُٞما ًسو نٞغ

 1.الخام و ألاؾغة 
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 جدذ ألاويإ 2002 ، 2001، 2000خُث هالخٔ أن ال٣غوى اإلا٣ضمت للضو٫ سجلذ جظبظبا في ؾىىاث 

  واعجٟٗذ ٢لُال مً 2001 ملُاع صج مً 569.7 ملُاع صج زم 06.6 ٢ُمت 200..... الا٢خهاصي خُث ًلٗب 

 ملُاع صج زم جىانلذ 423,4 لخبلٜ 2003 ملُاع صج لىخٔ جغاح٘ هظه ال٣غوى مً 576,7 لخبلٜ 2002

 2005ملُاع صج ؾىت  ( - 933,2)ملُاع صج و  ( - 20,6 ) بلٛذ ٢2004غوى الضولت في الاهسٟاى في ؾىت 

 بلٛذ ما ٢ُمتها ٖلى 2009 ، 2008 ، 2007 في الؿىىاث اإلاىالُت 2006ملُاع صج ؾىت  ( -1304,1 ) و 

ٗىص هظا التراح٘ في ال٣غوى اإلا٣ضمت للضولت ئلى  ( - 3483,3 - ( )3627,3) ،  ( - 2193,1)الخىالي  ملُاع صج َو

ىت وئؾخمغث هظه ال٣غوى باالهسٟاى خُث  جدى٫ هظه ال٣غوى لخ٣ى١ بؿبب ج٣لُو مضًىهُت الخٍؼ

 .ملُاع صج  ( -3510,9 ) 2010بلٛذ مً 

  2014 – 2000والجضو٫ الخالي ًلخو م٣ابالث ال٨خلت الى٣ضًت وجُىعها في الجؼائغ زال٫ الٟترة 
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  .2014 – 2000ثملور مقابالت  لكحطة  لىقدية في  لجز ئر أالو فترة  : ( 5 -2 )جدألاو رقم 

  (مطيار ديىار ):  لوحدة                                                                                                                                                    

  لسىو ت 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 صوو  775,9 1310,8 7, 1755 7, 2342 3119,2 4179,7 5515 7415,5

  لخارجية

 قرألاض إلى 506,6 569,7 576,6 423,4 20,6- 933,2 - 1304,1- 1, 2193-

  لدألاو 

 قرألاض 2, 776 4, 1078 1266,8 1380,2 1535 1779 1905,4 2205,2

 إلاقحصاد

  لسىو ت 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  صوو  9, 1024 10886 11997 13922,4 14940 15225,2 15330,6 

  لخارجية

 قرألاض إلى 3627,3- 3483,3- 3510,9 3406,6- 3116,3- 3235,5- 2673,7- 

  لدألالة

قرألاض  2615,5 3086,5 3268,1 3727,5 4287,6 5156,3 5314 

  قحصاد

 .Bem que d’algérie , Bulletiem statistique trimestriel , trimestriel , N°3 , op , cit , p 17:  اصدر 
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 :مساهمي  لسياسة  لىقدية في ثبقيق  سحقر ر  قحصادر في  لجز ئر:  املبث  لثاوي

  :ثمهيد 

ؾٗذ الؿلُاث الى٣ضًت في الجؼائغ في ئَاع بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي ئلى جد٤ُ٣ خالت الاؾخ٣غاع وفي 

 .هظا اإلاُلب ؾىدىاو٫ صوع الؿُاؾت الى٣ضًت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الضازلي والخاعجي 

 .مؤشر ت  لسياسة  لىقدية في  لجز ئر : 1 املطل 

 : هدف  سحقر ر  سعار :أألاال 

ت ٦بحرة لهظا الهضٝ زام زال٫ ٞترة   التي َب٣ذ ٞيها الؿلُت الى٣ضًت 2011 – 2000مىذ البى٪ أولٍى

ا في مٗضالث الخطخم وجظبظب في مٗضالث الىمى الا٢خهاصي  ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت ٖغى اعجٟاٖا ملخْى

ؼ الؿُىلت لبى٪ الجؼائغ ؾىت  أن الهضٝ ألاؾاؽ للؿُاؾت الى٣ضًت :  ٦ما ًلي 2003وحاءث زالنت الخٍٗؼ

جُت مدضصة مإزغ أؾٗاع الاؾتهال٥ و٢ض أُٖضث  اصة جضٍع هى الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع باٖخباعها ٍػ

غ ألازحر  ٦ما ًلي  ئن مضي النهائي للؿُاؾت الى٣ضًت هى الخٟاّ ٖلى : نُٛت هظه الخالنت في الخ٣ٍغ

اصة جضعحُت مدضصة إلاإزغ أؾٗاع الاؾتهال٥ ئياٞت ئلى  الاؾخ٣غاع مً زال٫ اؾخ٣غاًت ألاؾٗاع باٖخباعها ٍػ

ُٗت الجضًضة ألوث   – 30 ) اإلاٗض٫ واإلاخمم لؤلخغاع ع٢م 04-10 ألاخغاع ع٢م 2010طل٪ حٟٗي ألاخ٩ام الدكَغ

ك٩ل هظا    ( 11 ذ للؿُاؾت الى٣ضًت َو اإلاخٗل٤ وال٣غى ئعؾاء ٢اهىهُا الؾخ٣غاع ألاؾٗاع ٦هضٝ  نٍغ

اع الؿُاؾت الى٣ضًت مبرػا يغوعة اؾتهضاٝ الخطخم   1.ئنالخا هاما إَل

غا٢به ب٩ل الىؾائل اإلاالئمت  ىحه ٍو لهظا الٗغى ٞان البى٪ الجؼائغ ٩ًل٠ بدىُٓم الخغ٦ت الى٣ضًت ٍو

ؿهغ ٖلى خُث حؿحر الخٗهضاث اإلاالُت ججاه الخاعج ويبِ ؾى١  جىػَ٘ ال٣غى وجىُٓم الؿُىلت َو
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الٗغى والخأ٦ض مً ؾالمت الىٓام البى٪ ونال بخه ٧ان يهضٝ الخيبإ بمٗض٫ الخطخم ومغا٢بت مً 

غ لخُىعاجه ٖلى آٞا١ ؾىت واخضة مىاػاة 2009َٝغ بى٪ الجؼائغ  مىظ   ٖلى مضي ال٣هحر أي جيبإ جدٍغ

 قهغ 24م٘ طل٪ ٖم٤ بى٪ الجؼائغ جدلُل مدضصاث الخطخم جضُٖما لىي٘ همىطج جيبإ بالخطخم ٖلى 

 بىاءا ٖلى ؤلاقاعاث اإلاخٗل٣ت بخىحه الخطخم التي أنبدذ جدضص وقاٌ٘ بهٟت ناعمت 2012ابخضأ مً 

ٌؿهغ بى٪ الجؼائغ ٖلى ج٣لُو أي ٞاع١ بحن جيبإاث الخطخم ٖلى اإلاضي الظي والهضٝ اإلاؿُُغ مً 

َٝغ مجلـ الى٣ض و ال٣غى وطل٪ بخٗضًل ؤلاصاعة الٗملُاجُت للؿُاؾت الى٣ضي والٗىص ، لهضٝ زال٫ 

ٞترة م٣ٗىلت ٌؿهغ بى٪ الجؼائغ مً زال٫ ؤلاصاعة اإلاغهت للؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع الظي 

ذ مىظ   وهى هضٝ ٧ان مخب٘ مً ٢بل في ئَاع الاؾخ٣غاع الضازلي والخاعجي 2010أؾـ ٦هضٝ نٍغ

ىُت   1.للٗملت الَى

ت مضي جد٤ُ٣ هظا الهضٝ مً َٝغ بى٪ الجؼائغ وؿخٗحن بالجضو٫ الخالي الظي ًبحن جُىع مٗضالث  وإلاٗٞغ

 .الخطخم 

  ,2014 – 2000ثملور معدالت  لحضخم في  لجز ئر لطفترة  ( 6 – 2 )جدألاو 

  (%وسملة مئوية  ):         لوحدة    

  لسىو ت 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 % لحضخم 0,6 4,3 1,43 4,26 3,97 1,38 2,31 3,68

  لسىو ت 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  لحضخم 4,86 5,74 3,91 4,52 8,89 3,26 0,6 

مبر  :  اصدر غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ ، هٞى   .179 ، م 2014الخ٣ٍغ

                                                           
 14مدمض لٗهابُت ، الىيُٗت الى٣ضًت ومىه الى٣ضًت مً الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ الظ٦غ ، م -  1
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  .2014 – 2000جُىع مٗضالث الخطخم في الجؼائغ للٟترة   ( : 6 – 2 ) لشكل رقم 

ت  ):الىخضة   (وؿبت مئٍى
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  .2ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :  اصدر 

 أًً بلٜ مٗض٫ الخطخم 2000حكحر مُُٗاث الجضو٫ ئلى أن مٗضالث الخطخم ٧اهذ مىسًٟت ؾىت 

 وطل٪ بؿبب همى ال٨خلت الى٣ضًت ، وئعجٟ٘ 4,2 % ٖاص ئلى ؤلاعجٟإ خُث بلٜ وؿبت 2001 في ؾىت %0,6

 و اعجٟ٘ % 1,43 ب 2002زم ئهسٌٟ ؾىت  ( 2004 – 2000 )هدُجت لبرهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي %ب

ٝغ مٗض٫ الخطخم بحن ؾىت 2003 ؾىت % 4.26  اهسٟايا وؿبُا م٣اعهت بالؿىىاث 2007و 2004 ٖو

 الى  %2.31 و 2005 في  %1.38زم اهسٌٟ ئلى  (%3.97  )2004الؿاب٣ت ، خُث ٧ان مٗض٫ الخطخم في 

غح٘ طل٪ ئلى الخُب٤ُ اإلاد٨م والهاعم  للؿُاؾت الى٣ضًت زم اعجٟ٘  2007 في 3.68 زم 2006ؾىت   ٍو

 ٖلى الخىالي 2009 و 2008في  %5.74 و % 4,86 لُهل ٫ 2000مٗض٫ الخطخم لُبلٜ أٖلى وؿبت له مىظ 

   %3م٣اعهت بمٗض٫ الخطخم اإلاؿتهضٝ اإلا٣ضع بـ 



  (2014-2000 )مسار السياسة النقدية لتحقيق اإلستقرار النقدي في الجزائر خالل : الفصل الثاني 

 

82 
 

غح٘  الؿبب في طل٪ ئلى اعجٟإ الخطخم اإلاؿخىعص زانت في الضو٫ الىاقئت ، العجٟإ أؾٗاع اإلاىاعص   ٍو

ت في مسخل٠ أهداء الٗالم ، ٚحر أن هظا اإلاٗض٫ اهسٌٟ في الؿىىاث ال٣لُلت  ألاؾاؾُت واإلاىخجاث الُا٢ٍى

 %4.52و . %3.91 وؿبت 2010اإلاىالُت بًٟل جضزل الضولت ُٞما ًسو جىُٓم وجضُٖم ألاؾٗاع لُهل في 

 وفي وؿبت لم لم ًخم حسجُلها مً  % 8.89 اعجٟاٖا ٦بحرا لُهل 2012 زم ًغح٘ لحرجٟ٘ مجضصا في 2011في 

كحر هظا الاعجٟإ ئلى أن الؿبب في طل٪ الخطخم بحن اإلاؿخىعص ٣ِٞ  وئهما اعجٟإ ج٩ال٠ُ 0,6%٢بل َو

 م٣اعهت م٘ 2014ؾىت 3,26% . ؤلاهخاج وؤلاؾتراص ، ٚحر أهه ٖبر الؿىىاث التي جلذ اهسٟاى لُهل وؿبت 

     .  خُث جم٨ىذ الخ٩ىمت مً اخخىاء الخطخم لُبلٜ اإلاٗض2013٫

  .هدف  لىمو  قحصادر: ثاهيا  

 والظي جًمىه 10 – 90ٌٗخبر هظا الهضٝ أًًا مً أهم أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت التي هو ٖليها ٢اهىن 

 ، و٢ض أصث الٗىصة ئلى الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ال٨لي ؾىت 2003 ٖام 26 اإلاإعر في أوث 11 – 03أًًا ألامغ 

ؼ الاؾخ٣غاع الى٣ضي واإلاالي وجُب٤ُ بغهامجي ؤلاوٗاف والىمى الا٢خهاصي الظي 2000  ئلى ئعؾاء صٖائم حٍٗؼ

حٗل الؿُاؾت الى٣ضًت جىؾُٗت والجضو٫ الخالي ًىضح لىا جُىع مٗض٫ الىمى ومضي جد٨م الؿُاؾت 

 1.الى٣ضًت في هظا الهضٝ 

 

 

 

 

                                                           
عؾالت  ( 2010 – 1990 )– ٖهام لىقان ، الؿُاؾت الى٣ضًت وصوعها م٘ جد٤ُ٣ ؤلاؾخ٣غاع ؤلا٢خهاصي صعاؾت خا٫ الجؼائغ - 1

 138 م 2013 / 2012ماحِؿتر في الٗلىم ؤلا٢خهاصي حامي حائخه 
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  .                                                       2011 – 2000ثملور معدو  لىمو في  لجز ئر لفترة  ( 7 – 2 ) لجدألاو 

  (%وسملة مئوية  )  لوحدة 

  لسىو ت 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 %  اعدو 2,4 2,1 4,1 6,9 5,2 5,1

  لسىو ت 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  اعدو 2 2,4 2,4 2,4 3,3 2,4

 .  Bangue d’Algerie , evolution économigue et monétaire en Algérie , Rapport 2008 ,  Septembre , 2009 ,p 27 : اصدر 

  .2011 – 2000ثملور معدو  لىمو في  لجز ئر لفترة  ( 7 – 2) لشكل رقم 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

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

            

ال     ال   

 

  .3مً ئٖضاص الُالب بىاء ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :  اصدر 
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 في   واؾخمغ الىمى في ؤلاهسٟاّ خُث    2,4 % وؿبت 2000بلٜ مٗض٫ الىمى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في 

ني للخىمُت2001 خماص ٖلى اإلاسُِ الَى م جدؿً بٌٗ ال٣ُاٖاث وبااٖل  وجىُٟظ % 2,1حسجل وؿبت   ٚع

  ( 2004 – 2001 )بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي 

 أنضاٝ في جد٤ُ٣ الخىاػن الجهىي ؤلاوٗاف الا٢خهاص الجؼائغي وئوكاء 3والظي ٧ان ًغمي ئلى جد٤ُ٣ 

مىانب الكٛل وم٩اٞدت ال٣ٟغ ، ومما هى مالخٓاث جُىع مٗض٫ همى الىاجج في الجؼائغ ًخأزغ ٦شحرا 

ت باليؿبت للٟالخت وج٣لباث ألاؾٗاع بغمُل الىِٟ خُث ًجٗل ؾحر  بالهضماث الخاعحُت ٧الخ٣لباث الجٍى

و جُىع ال٣ُاٖاث مغجبِ ب٣ضعاث ؤلاؾتراص التي جخأزغ بالهضماث الخاعحُت وهظا ما ًإزغ ٖلى ٞٗالُت 

ىبت ٞيها   .الؿُاؾت الى٣ضًت في الىنى٫ للمٗضالث اإلاٚغ

 ؾىت  %5.2 و 2003ؾىت  % 6.9 و جىانل اعجٟإ مٗض٫ الىمى لُهل %4.1 بـ 2012لحرح٘ الاعجٟإ في 

 و 2004 ؾىت %17.5 و الؿبب في طل٪ الاعجٟإ مٗض٫ ٢ُإ اإلادغو٢اث الظي ونل مٗض٫ همى الى 2004

 و في %2.4 لُىسٌٟ الى 2007 ؾىت %3لخظبظب خُث بلٜ ا(1) بضأ مٗض٫ الىمى الاهسٟاى و 2005في 

 1. 2011زابذ اليؿبت و مؿخ٣غ في هظا اإلاٗض٫ الى 

  .ثملور  ححياطات  لصرف ألاسعر  لصرف: ر بعا 

ًضًغ بى٪ الجؼائغ الؿُاؾت الى٣ضًت في ئَاع مدُِ ا٢خهاصي ٧ي ًخمحز بخدؿً أٚلب مإقغاجه الضازلُت 

والخاعحُت ومً أهم مإقغاث الاؾخ٣غاع الخاعجي ؾٗغ الهٝغ واخخُاَي الهٝغ وهىضح طل٪ مً زال٫ 

 : الجضو٫ الخالي 

 

                                                           
 . 140ٖهام لىقان ، الؿُاؾت الى٣ضًت وصوعها في جد٤ُ٣ ؤلاؾخ٣غاع ؤلا٢خهاصي ، مغح٘ ؾب٤ الظ٦غ ، م -  1
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  (.2014 – 2000جُىع اخخُاَاث الهٝغ ؾٗغ الهٝغ زال٫  (  : 8 – 2 ) لجدألاو 

  (مطيار دألاالر ):  لوحدة 

  لسىة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  ححياطي  لصرف  9, 11 17,9  23,1 32,9  43,1 56,1 77,7 110,2

 سعر  لصرف  75,3 77,2 37,7 77,4 72,1 73,3 6 , 72 69,2

  لسىة  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  ححياطي  لصرف 143,1 148,9 162,3 182,2  190,6 194,01 178,9 

 سعر  لصرف 64,6 72,6 74,4 76,05 78,10 78,15 78,9 

  .2015 ، 2010 ، 2005 لحملور ت إلاقحصادية ألا لىقدية لملىك  لجز ئر :  اصدر 

  .2014 – 2000ثملور  ححياطات  لصرف ألاسعر  لصرف  : (8 – 2) لشكل رقم 
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 .3مً إعد د  لملالل بىاء  على معمليات  لجدألاو  رقم :  اصدر 
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 ئلى صوالع 2000 ملُاع صوالع ؾىت 11,9مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ٞترة ئخخُاَاث الهٝغ مً ( 1)7,9% ملُاع 

 23,1 ئلى 2002 ، واؾخمغث اخخُاَاث الهٝغ في ؤلاعجٟإ خُث ونل اخخُاَي الهٝغ في 2001في 

  77,7 ملُاع صوالع و 56,1 و 2004 ملُاع في 43,1 لُبلٜ 2003 ملُاع صوالع في 32,9ملُاع صو٫ زم 

 ملُاع 110,2 ٧ان ٢ض بلٜ اخخُاَي الهٝغ 2007 ٖلى الخىالي أما ؾىت 2006 و 2005ملُاع صوالع ؾىتي 

 ملُاع  صوالع واؾخمغ ؤلاعجٟإ في 148,5 ملُاع صوالع  و 143,1 بلٜ 2009 و 2008صوالع و في ما في ؾىتي 

 ملُاع 190,1 ، 182,2 ، 162,2 ، لُهل ئلى 2012 ، 2011 ، 2010اخخُاَي الهٝغ في الؿىىاث ا٫ 

  .2012 في 194,01 ملُاع صوالع م٣ابل 178,9 لُهل ئلى 2011صوالع لُىسٌٟ نهاًت 

ومً هظا اإلاىُل٣ت جاب٘ بى٪ الجؼائغ جُب٤ُ ؾُاؾت ناعمت لخد٤ُ٣ ؤلاؾخ٣غاع في ؾٗغ الهٝغ الٟٗلي مً 

زال٫ ئصاعة ؾٗغ الهٝغ وهضزله في ؾى١ الهٝغ بحن البىى٥ لًمان اؾخ٣غاع ؾٗغ الهٝغ م٣ابل 

 .ج٣لباث الٗمالث ألازغي 

م اإلاىحه ئلى  أما ؾُاؾت حؿُحر ؾٗغ الهٝغ ٞانها جىضعج مً ٢بل بى٪ الجؼائغ في ئَاع ؾُاؾت الخ٣ٍى

ت الٗغى ٞان بى٪ الجؼائغ ًب٣ي هى  مٗض٫ نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث الهٗبت الغئِؿُت أما مً ػاٍو

اإلاخضزل الغئِس ي في ؾى١ الهٝغ بحن البىى٥ ٖلى أؾاؽ أن بىءا ٦بحرا مً ئًغاصاث ناصعاث اإلادغو٢اث 

 1.حٛظي الاخخُاَاث الغؾمُت للهٝغ التي ٌؿحرها بى٪ الجؼائغ 

   هدف  لخشغيل : ثالثا 

جمغ لىٓاٞت البُالت ٖبر  ئوٗاف ؤلاؾدشماع والىمى لظا ٞان جد٣ُ٣ه الىمى ًى٨ٗـ باإلًجاب ٖلى هضٝ 

م أن الهضٝ لِـ مكغوَا بالؿُاؾت  الدكُٛل الظي ًٓهغ مً زال٫ اهسٟاى مٗضالث البُالت ٚع

                                                           
حن -  1 ت للجؼائغ م٘ يمً زم صو٫ مً قغ٧اتها الخجاٍع ًمشل مٗض٫ الٗغ١ الٟٗلي الخ٣ُ٣ي مإزغا مسخهغا ًخًمً اإلاباصالث الخجاٍع

الغئِؿحن 
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م٨ً مالخٓت و٢غاءة جُىع مٗض٫ البُالت في  الى٣ضًت لىحضها بل حكاع٥ ُٞه م٘ الؿُاؾت اإلاالُت ، ٍو

 : الجؼائغ مً زال٫ الجضو٫ الخالي 

  .2010 – 2000ثملور وسملة  لململالة في  لجز ئر أالو  لفترة  (9- 2)جدألاو رقم 

 % لوحدة وسملة مئوية 

 اليؿبت  2000 2001 2002 2003 2004 2005

  %مٗض٫ البُالت  27,3 25,9 23,7 1, 20 15,3

 اليؿبت  2006 2007 2008 2009 2010 

  %مٗض٫ البُالت 3, 12 13,8 11,3 10,2 4, 11 

 

عؾالت ماحِؿتر   ( 2010 – 1990 ) – صعاؾت خالت الجؼائغ –ٖهام لىقً الؿُاؾت الى٣ضًت وصوعها في جد٤ُ٣ ألاؾخ٣غاع الى٣ضي :  اصدر 

لىم الدؿحر ، حامٗت باجىت    .141 م 2013 / 2012في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والخجاعب ٖو
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 ( 2010 – 2000) ثملور وسملة  لململالة في  لجز ئر  : ( 9 – 2 ) لشكل 
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  .5مً ئٖضاص الُالب بىاء ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :  اصدر 

مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ ًخطح ان مٗض٫ البُالت في الجؼائغ ٧اهذ ٢ض مغث بتزاًض و اعجٟإ ٦بحر       

 و ٧ان الؿبب في اعجٟاٖها في جل٪ الٟترة %29.8 خُث بلٜ مٗض٫ البُالت وؿبت 2000زال٫ ؾىت 

ذ اإلاٗضالث البُالت جغاحٗا  الؿُاؾُت الى٣ضًت الاه٨ماقُت اإلاُب٣ت مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت و ٢ض ٖٞغ

 و بضأث في الاهسٟاى ؾىت بٗض أزغي خُث بلٜ مٗض٫ البُالت %27.3 وؿبت 2001وؿبُا خُث بلٛذ في 

 خُث بلٛذ 2007 زم اعجٟٗذ في 2006 في  %12.3 و اؾخمغث باالهسٟاى لخهل ئلى 2003 في % 23.7

 و ًغح٘ ؾبب 2010 ؾىت %11.4 و 2009 في % 10.2 لخٗىص الهسٟاى بٗضها لخهل ئلى %13.8وؿبت 

هظا الاهسٟاى الى جُب٤ُ بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي باإلياٞت ئلى الٗضًض مً الخضابحر التي مً 
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م مً هظا ٞان هظه اإلاٗضالث جب٣ى مغجٟٗت ما بٗض أن الؿُاؾت  وكأتها  م٩اٞدت البُالت و ٖلى الٚغ

 1.الدكُٛل ألؾباب ٖضًضة منها ه٣و الاؾدشماعاث (2)الى٣ضًت لم جى٠٢ في جد٤ُ٣ هضٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 2010 / 2000)مدمض عاجى٫ ، نالح الضًً ٦غوف ، ج٣ُُم ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت في جد٤ُ٣ الغبذ الخدغع٥ الضوع زال٫ ٞترة -  1

 . 103 ، م 66 ، 2014، بدىر جغؾُم ئ٢خهاصي 
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 .اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ومداعبت الخطخم وجد٤ُ٣ الىمى  :  املطل  لثاوي

ٌٗخبر الخطخم مإقغ إلاؿخىي الخٛحراث الٗامت لؤلؾٗاع ٞأؾبابه في الجؼائغ لِؿذ ه٣ضًت ٣ِٞ بل ئن 

أؾبابه ه٩ُلت ومإؾؿاجه ٦ظل٪ ، خُث أهه وم٘ ئنضاع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى وصزىله خحز الخُب٤ُ 

غ 1990ابخضاء مً ؾىت   بضأ اٖخباع ألاؾٗاع مخٛحرا أؾاؾا في الا٢خهاص وطل٪ باجبإ أؾلىب الخدٍغ

حي لخطخم م٨بىث   1.الخهٍغ

  ( 2014 – 1990 )والجضو٫ أصهاه ًبيُه جُىع مٗضالث الخطخم في الجؼائغ في الٟترة 

  .2014 – 1990ثملور معدالت ثضخم في  لجز ئر في  : ( 10 – 2 )جدألاو رقم 

  لسىو ت 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 معدو 17,8 9, 23 31,7 20,5 29 29,8 19,7 5,7 5 2,8 0,3 4,2 1,4 2,6

   لحضخم

  لسىو ت 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

 معدو 3,6 1,6 2,5 4,5 4,86 5,73 3,91 4,52 8,89 3,3 2,9   

  لحضخم

 

  .2013 – 2008 – 1998 -1993ثقارير بىك  لجز ئر :  اصدر 

 

 

 
                                                           

ت ،حامٗت -  1 نالح جىمى اإلاإزغاث الؿاب٣ت واإلاىاحهت في جدضًض في جدضًض اإلاؿاع الخطخم في الجؼائغ ، مجلـ ٖلى ئ٢خهاصًت وججاٍع

, 17الجؼائغ ، الٗضص الشالث ، م 
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  ( .2014 – 1990 )جُىع مٗضالث للخطخم في الجؼائغ في 

  (.2014 – 1990) جُىع مٗضالث الخطخم م٘ الجؼائغ في  (  10 -2 : ) 9الك٩ل ع٢م 
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  .2013 – 2008 – 1998 – 1993ثقارير بىك  لجز ئر :  اصدر  

 ألاولى مً  خُث 3ًخطح مً الجضو٫ أٖاله أن مٗض٫ الخطخم ٖٝغ اعجٟاٖا مُغصا زال٫ الؿىىاث 

 و ًغح٘ %  31,7 وطل٪ بيؿبت ٢ضعث ب  1992الضعاؾت خُث بلٜ أ٢ص ي خض له في نهاًت %ًغح٘ طل٪ 

طل٪ لٗضة أؾباب منها مً هى مخٗل٤ باإلحغاءاث التي اجسظتها الؿلُاث الى٣ضًت في ئَاع بغهامج 

 باإلياٞت ئلى أن الؿلُاث أ٢ضمذ في بضاًت هظه اإلاغخلت ٖلى جسٌُٟ 2الاؾخٗضاص الائخماوي ألاو٫ و 

ىُت التي أصث ئلى جؼاًض مٗضالث الخطخم ئياٞت ئلى اعجٟإ ج٩لٟت الىاعصاث وج٩لٟت زضمت  الٗملت الَى

ل هظا العجؼ مً زال٫ ئنضاع  الضًىن الخاعحُت ما هخج ٖىه اعجٟإ في أوازغ اإلاحزاهُت خُث جم جمٍى

 الى٣ضي ما أصي ئلى اعجٟإ مٗض٫ الخطخم ٦ما أن هىا٥ الٗضًض مً ؤلاحغاءاث التي َاب٣ذ مً و٢ذ
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٘ مً مٗض٫ ئٖاصة الخهم مً  الى 1990 ؾىت %  10 ئلى ألزغ للخض مً الخطخم وهسٌ بالظ٦غ الٞغ

ل 1994 في15% ت هٓغا العجٟإ ج٩لٟت  الخمٍى وطل٪ بُٛت الخ٣لُل مً ال٣غوى اإلا٣ضمت مً البىى٥ الخجاٍع

 .ئال أن هظه الؿُاؾت لم ج٨ً طاث ٞٗالُت ٦بحرة خُث لم جسٌٟ مً مٗضالث الخطخم بك٩ل ٦بحر 

 ٖلى   الخىالي  %29.8 و %29 خُث بلٜ 1995 ، 1994 ٦ما أن مٗض٫ الخطخم ٖاوص الاعجٟإ زال٫ ؾىت 

لى عأؾها جسٌُٟ   غح٘ طل٪ بالخهىم ئلى ؤلاحغاءاث التي َب٣تها الؿلُاث الى٣ضًت ٖو أما زال٫ .  . ٍو

  18,7 مً ٣ٞ1996ض قاهضث مٗضالث الخطخم هسٟاّ ٦بحرا خُث ئهخ٣لذ في  ( 2000 – 1996 )الٟترة 

غح٘ طل٪ ئلى ٖضة 2000 في %0.3 الى % خُث ٌٗخبر هظا الاهسٟاى ٢ُاؾُا م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت ٍو

خماص ٖلى بغهامج الخٗضًل اله٨ُلي ئياٞت ئلى  أؾباب والتي مً بُنها ئعاصة الخ٩ىمت مىاحهت الخطخم بااٖل

اصة  ٣ِٞ مٗضالث البُالت باإلياٞت ئلى اٖخماص آلُاث الؿى١ و %جغاح٘ مؿخىي للُلب ال٨لي بؿبب ٍػ

غ ألاؾٗاع خُث ب٣ي أ٢ل مً    15جدٍغ

 وباإلياٞت ئلى هظه 1996مً اإلاىاص اإلا٩ىهت إلاإقغ  أؾٗاع ؤلاؾتهال٥ زايٗت لىٓام الخىحُه بضاًت مً 

ما ًٟؿغ 3ؤلاحغاءاث هظ٦غ ٦ظل٪ ما ٢امذ به الؿلُاث الى٣ضًت مً زال٫ لجىئها ئلى ألاصواث الٛحر مباقغ 

٘ مٗضالث الٟائضة ابخضاء مً  ت الىصائ٘ 1993ٞع  باإلياٞت ئلى ٞغى اخخُاَي احباعي ًُل٤ ٖلى مجمٖى

ىُت مهما ٧اهذ َب٣ُتها   .بالٗملت الَى

غح٘ طل٪ ئلى همى ال٨خلت الى٣ضًت %  4,2 ٖاص مٗض٫ الخطخم لحرجٟ٘ مغة أزغي ٞبلٜ وؿبت 2001 وفي   ٍو

  .2004 – 2001هدُجت لبرهامج ؤلاوٗاف ائ٢خهاصي 

 ٖٝغ مٗض٫ الخطخم ئهسٟايا وؿبُا م٣اعهت بالؿىىاث ألازغي وطل٪ عاح٘ 2006 ، ٦2002ما أهه بحن 

٘ مً  في   2006أؾاؾا ئلى الهغامت في جُب٤ُ الؿُاؾت الى٣ضًت بسٌٟ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت والٞغ
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غح٘ طل٪ ئلى ئعجٟإ  .2012 في %8.89 و 3.5زم ئعجٟ٘ مٗض٫ الخطخم بٗض طل٪ خُث جتراوح ما بحن  ٍو

  3,91جغاوح مابحن % 8,89و %الخطخم اإلاؿخىعص الىاجج ًٖ ئعجٟإ 

 2014 و 2013أؾٗاع اإلاىاص اإلاىلُت وزانت منها اإلاىاص الٛظائُت و٦ظل٪ ئهسٟاى ٢ُمت الضًىاع  وفي ؾىتي 

 ٖلى الخىالي وهظا عاح٘ ئلى الؿُاؾت الخ٣كُٟت التي ٢امذ بها 2,9 و 3,3أهسٌٟ مٗض٫ الخطخم 

 1.الخ٩ىمت والخٌٟ مً ألاهٟا١ الخ٩ىمي وحظب ألامىا٫ الخاعجي ًٖ الجهاػ اإلاهغفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 18نالح جىمي ، اإلاإقغاث الؿاب٣ت واإلاىاحهت في جدضًض اإلاؿاع الخطخم في الجؼائغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1



  (2014-2000 )مسار السياسة النقدية لتحقيق اإلستقرار النقدي في الجزائر خالل : الفصل الثاني 

 

94 
 

 .هدف  لخشغيل ألاثبقيق  لحو ان  لخارجي  : 3  املطل

 .هدف  لخشغيل  : 1  لفرع

جمغ م٩اٞدت البُالت ٖبر ئوٗاف الاؾخٗماع والىمى لظا ٞان ٖضم جد٤ُ٣ هظا ألازحر ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى هظا 

 .الدكُٛل ألامغ الظي ًدمل الؿُاؾت الى٣ضًت اهخ٩اؾا ٦بحرا ًٓهغ مً زال٫ جؼاًض مٗضالث البُالت 

وججض ؤلاقاعة ئلى أن اهخٗاف الاؾدشماعاث ال ًم٨ً أن ًخم ئال في ئَاع ا٢خهاصي لي ًٓهغ بك٩ل ٦بحر 

ت لخد٤ُ٣  لآللُاث واإلاإقغاث الا٢خهاصًت صوعها هٟي جد٤ُ٣ الٗضالت في صٞ٘ وخغؾه اإلاىاعص الًغوٍع

٤ ئوكاء ؾى١  ُت أهمُت ٦بحرة وطل٪ ٞو جىُٟظ مؿخضامت وهظا ًخُلب ئُٖاء ؤلانالخاث اإلاالُت واإلاهٞغ

ً لخل٤ مىانب ئياُٞت الكٛل  مالُت ٢اصعة ٖلى حٗبئت الاصزاع الضازلي وجىحيهُه بٟٗالُت هدى اإلاؿدشمٍغ

  .2014 – 1990والجضو٫ أصهاه ًىضح جُىع مٗضالث البُالت في الجؼائغ 

 .مإقغاث مٗضالث البُالت  : ( 11 – 2 )حضو٫ ع٢م 

  لسىو ت  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 معدو 8, 19 20,6 21,35 23 23,2 24,2 27,9 25,4 28,04 25, 29 29,8 27,3 25,9 23,7

  لململالة

  لسىو ت 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

 معدو  20,1 3, 15 12,3 13,8 11,3 10,2 11,4 9,97 11 9,8 10,1   

  لململالة 

  .مؤشر ت  لملىك  لدألالي:  اصدر 

غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ للخُىع الا٢خهاصي للجؼائغ    . 2014الخ٣ٍغ

ذ جؼاًض  لُهل -  مً زال٫ جدلُلىا للمُُٗاث الجضو٫ أٖاله ًىطح أن مٗضالث البُالت في الجؼائغ ٖٞغ

   وبٗض 19,8 %خُث بلٜ مٗض٫ البُالت زال٫ بُالت مغخلت ما ٣ًاعب  (2000 – 1990 )مُغصا في   
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 وحىص % 29,8 أًً بلٛذ 2000أٖلى مؿخىي نهاًت %ئعجٟإ هظه اإلاٗضالث مى٣ُُا وطل٪ عاح٘ لٗضم 

داث الٗما٫ ٖلى أزغ  اؾدشماعاث حضًضة هامذ مً حاهب اإلاإؾؿاث الٗامت و الخانت ئلى حاهب حؿٍغ

 ٖملُاث ئٖاصة اله٩ُلت 

 وطل٪ ما 2000وخل اإلاإؾؿاث اإلاٟلؿت ئياٞت لؿُاؾت الاه٨ماقُت اإلاُب٣ت مً الؿلُاث الى٣ضًت ئلى 

ًل٣ي بسالله ؾلبا ٖلى الُلب ال٨لي والاؾدشماع ومً زم الٗمالت ئياٞت لىحىص جٟاوث بحن الىمى الؿ٩اوي 

 .والا٢خهاصي واإلاخظبظب 

ذ مٗضالث البُالت جغاحٗا مدؿىؾا خُث بلٛذ في هظه الؿىت ما ٣ًاعب 2001أما ابخضاء مً   ٣ٞض ٖٞغ

   2009 زم اهسًٟذ بٗض طل٪ ؾىت ألازغي لخهل في % 27,3

 و ًغح٘ الؿبب ئلى جُب٤ُ بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي باإلياٞت ئلى الٗضًض مً الخضابحر % 10,2ئلى 

٘ مىحت ئلى ٖضة ٞئاث مً البُالُىا وهي  4التي مً قأنها م٩اٞدت البُالت واإلاخمشلت في    مكاَع

 Esil   الدكُٛل اإلاأحىع إلاباصعة مدلُت . 

Iuhimo -ألاقٛا٫ طاث اإلاىٟٗت وطاث ال٨شاٞت الٗاإلاُت مً الُض الٗاملت . 

 ٣ٖىص الدكُٛل اإلاؿب٤  - 

 .بغامج مؿاٖضة ٖلى ئوكاء اإلا٣اوالث الهٛغي - 

غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ ، الخُىع الا٢خهاصي للجؼائغ -    .2014الخ٣ٍغ

 .مؤشر ت  لملىك  لدألالي :  اصدر 
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م أنها لم جخٗضي   ما ًىحب 2008 مً % ٦12سالنت إلاا ؾب٤ ٞان مٗضالث البُالت جب٣ي مغجٟٗت ٚع

ال٣ى٫ أن الؿُاؾت الى٣ضًت لم ٌؿخُُ٘ جد٤ُ٣ هضٝ الدكُٛل ألؾباب ٖضًضة منها ه٣و الاؾدشماعاث 

حر اإلاىار اإلاىاؾب الؾخ٣ُاب  ضم جٞى ئياٞت لُى٫ اإلاغخلت ؤلاهخ٣الُت لخهىنُت اإلاإؾؿاث الٗمىمُت ٖو

الاؾدشماع ألاحىبي اإلاباقغ ، مًاٝ ئليها ٖضم الدصجُ٘ الاؾدشماع الخام بالك٩ل الظي ٌؿاٖض ٖلى 

حر مىانب الكٛل   .جد٤ُ٣ همى والخض مً البُالت بخٞى

 .ثبقيق  لحو ان  لخارجي  : 2 لفرع 

ج٣ىم الؿُاؾت الى٣ضًت بضوع مهم في جهمُم وجىُٟظ بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي وبك٩ل اإلاىهج الى٣ضي 

خمحز  اث ٖىهغا مهما في ألاؾاؽ الىٓغي ل٩اٞت بغامج الخصخُذ الا٢خهاصي ٍو لخدلُل محزان اإلاضٖٞى

ُما ًخٗل٤ باال٢خهاص الجؼائغي ٣ٞض  اث باٖخباعه ْاهغة ه٣ضًت ٞو اإلاىهج الى٣ضي بأهه ًدلل محزان اإلاضٖٞى

اث وجدضًض اإلاحزان الخجاعي   .ٖان مً ازخال٫ الخىاػن الخاعجي الىاجج ًٖ ازخال٫ م٩ىهاث محزان اإلاضٖٞى

اث ؾى٣ىم أو٫ بخدلُل جُىع اإلاضًىهُت  ومً زال٫ جدلُلىا لهظا اإلاُلب و٢بل الخُغ١ ئلى محزان اإلاضٖٞى

 .الخاعحُت ؾٗغ الهٝغ الجؼائغي 

 1ثملور اديوهية  لخارجية : أألاال 

أهه وبالىٓغ ئلى الايُغاباث التي ٧اهذ حٗاوي منها ألاؾىا١ الٗاإلاُت حغاء الخٛحراث التي ٧اهذ حكهضها 

أؾٗاع الىِٟ ٞان الجؼائغ لجأث ئلى الٗضًض مً ؤلاحغاءاث وؤلانالخاث الكاملت وطل٪ م٘ نىضو١ الى٣ض 

ت الؾخمغاع ٖملُت الخىمُت ومىاحهت العجؼ في محزان  الضولي ٢هض الخهى٫ ٖلى اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الًغوٍع

اث   .اإلاضٖٞى

                                                           
 . 70 ، م 2014الى٣ض الؿىىي لبى٪ الجؼائغ ، الخُىع ؤلا٢خهاصي للجؼائغ -  1
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  .2014 إلى 1990يمثل ثملور  اديوهية  لخارجية للجز ئر مً  ( 12 -2 )ألا لجدألاو 

  لسىو ت 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

  لديون  38; 28 27,28 8 26,6 25,72 29,48 31,57 33,65 31,32 30,47 28,31 25,26 22,57 22,64 23,35

  لخارجية

  لسىو ت 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

  لديون  82, 21 17,19 5,61 6,60 5,58 3,413 5,457 4,405 3,676 3,3962 3,735   

  لخارجية

  .2014 – 2008 – 2006 -2002 لحقارير  لسىوية لملىك  لجز ئر 

 بلٜ مخىؾِ 1998 ئلى 1994مً الجضو٫ أٖاله هالخٔ أهه زال٫ مغخلت الخٗضًل اله٨ُلي واإلامخضة مً 

غح٘ الؿبب الغئِس ي لظل٪ ئوٗضام  الؿلُاث الى٣ضًت في 30حجم الضًىن الخاعحُت خىالي   ملُاع صوالع ٍو

  مً الضًىن الخاعحُت م٘   ٧ل مً هاصي %50الجؼائغ ٖلى ئٖاصة الجضولت وطل٪ ئزغ جأحُل ؾضاص خىالي 

٤ ما جىو ٖلُه الاجٟا٢ُت اإلابرمت م٘ مإؾؿاث الى٣ض الضولُت   (1).باَعـ وهاصي لىضن وطل٪ ٞو

 ملُاع صوالع مد٣٣ت بظل٪ 22,5 ما ٣ًاعب 2001زم بٗض طل٪ ج٣لُو الضًىن الخاعحُت خُث بلٛذ في 

 ملُاع صوالع خُث ًغح٘ التراح٘ في اإلاضًىهُت البدبىخت 7,9 ٢ضع خىالي 1998جغاح٘ ٢ُاؾُا م٣اعهت ب 

 ٣ٞض بضأث الضًىان الخاعحُت في 2004اإلاالُت الىاججت ًٖ اعجٟإ أؾٗاع اإلادغو٢اث آهظا٥ أما ابخضاء مً 

 ئلى 1 ملُاع صوالع آًا  وهظا عاح٘ بالضعحت 5,612 ما ٣ًاعب 2006الخىا٢و بمٗضالث ٦بحرة أًً بلٛذ في 

   .2014ملُاع صوالع في % 3,735ٖملُت الدؿضًض اإلاؿب٣ت التي ٢امذ بها الجؼائغ أن ونلذ ب 

ذ جدؿىا ٦بحرا ئبخضاءا مً   خُث لم حٗض وؿبت 2006و٦سالنت إلاا ؾب٤ ٞان اإلاضًىهُت الخاعحُت ٖٞغ

 1 . 2014  مً  ناصعاث الؿل٘ والخضماث في %0.76زضمت الضًً جمشل ؾىي 
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  : ثملور سعر  لصرف: ثاهيا 

 والظي ٢ضع ب 1994ٖٝغ ؾٗغ الهٝغ جضهىعا مؿخمغا زانت م٘ الخسٌُٟ ال٨بحر للضًىاع الجؼائغي في 

٩ي،وهظا ؾبب قغوٍ التي ٞغيها نىضو١ الى٣ض 35  خُث ونل ئلى ما ٣ًاعب % 50  صًىاع صوالع أمٍغ

 .الضولي والخدى٫ مً ؾٗغ الهٝغ الشابذ ئلى هٓام الخىحُه اإلاىحه 

 .بخُىع مٗضالث الهٝغ للضوالع م٣ابل الضًىاع الجؼائغي  ( 13 -2 )والجضو٫ 

  لسىو ت 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

 معدو  لصرف 95, 8 18,47 21,83 23,34 35,05 47,66 54,74 57,70

  لسىو ت 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 معدو  لصرف 58,73 66,57 75,25 77,21 79,68 77,39 72,06 73,27

  لسىو ت 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 معدو  لصرف 72,64 69,29 64,58 72,64 40, 74 72,85 77,55 

  لسىو ت 2013 2014      

 معدو  لصرف 79,38 80,56      

 . ثملور  قحصادر للجز ئر – لحقرير  لسىور :  اصدر 

 وهظا هدُجت حٛحر 1996 ئلى 1994هالخٔ مً الجضو٫ أٖاله أن ٢ُمت الضًىاع ٧اهذ في اهسٟاى مؿخمغ مً 

ذ ٞيها ٢ُمت الضًىاع 2003 و 2001ؾُاؾت الهٝغ الشابذ ئلى نٝغ اإلاىحه زم حاءث مً   الظي ٖٞغ

ا زم ٖاص ئلى مؿخىاه الخىاػن ابخضءا مً   الؿىت التي بضء ٞيها ًدؿً الىيُٗت 2004اهسٟاى حاٞع

 هدُجت جٟا٢م ألاػمت اإلاالُت 2009والظي اؾخمغ ئلى ٚاًت مجيء الهُئت الخاعحُت لؿىت 1الٗالُت الهاٞت 
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 خُث أصي اهسٟاى في ٢ُمت 2012الٗاإلاُت وبضأث جٓهغ هخائج هظه ألاػمت ٖلى ؾٗغ الهغ ٝ مً ؾىت 

ىُت بك٩ل ٦بحر خُث بلٛذ في  ٩ي 80,56 ٢ُمت نٝغ الضًىاع 2014الٗملت الَى  1. م٣ابل الضوالع ألامٍغ

 .ثالثا ثملور ميز ن  ادفوعات 

اث مً ؾىت  ت مً الازخالالث والتي ٧اهذ هدُجت 1999 ئلى ٚاًت 1990ل٣ض جمحزث محزان اإلاضٖٞى  بمجمٖى

اصة الا٢تراى 1991ًٖ اهسٟاى أؾٗاع الىِٟ زال٫  ما هخج ٖىه ٦ظل٪ اهسٟاى في الاخخُاَاث م٘ ٍػ

اث مً    .2014 – 1990ولخىيُذ أ٦ثر حٗخمض ٖلى الجضو٫ الخالي الظي ًمشل جُىع عنُض محزان اإلاضٖٞى
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اث  ( 14 – 2 )الجضو٫   .جُىع عنُض محزان اإلاضٖٞى

   (مطيار دألاالر  ) لوحدة 

  لسىو ت  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ميز ن  22, 0- 0,52- 0,23 0,01- 4,38- 6,32- 2,06-

  ادفوعات

  لسىو ت 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 ميز ن 16, 1 1,74- 2,38- 5,57 6,19 3,66 

  ادفوعات 

  لسىو ت 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ميز ن  7,47 9,25 16,94 17,73 29,55 36,99 

  ادفوعات

  لسىو ت 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ميز ن  3,86 15,6 2014 12,06 0,13 5,88- 

  ادفوعات

ذ اعجٟإ الضًً الخاعجي 1999 ئلى ٦1990ما أن مغخلت  ما هخج ٖىه وؿبت زضمت  (أهٓغ الجضو٫ ) ٖٞغ

 1.الضًً 

اث ٣ٞض ٢امذ باجساط ئحغاءاث  وبدشا مً الؿلُاث الى٣ضًت ًٖ مسغج مً أػمت ازخال٫ محزان اإلاضٖٞى

 وطل٪ باالجٟا١ م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي ٖلى 1994ٖضًضة لخٗم٤ُ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بضاًت مً 

اصة حضولت الضًىن   .بغهامج قامل إٖل
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 خُث جمحز الجؼء الخام بانالح ال٣ُإ الخاعجي 1998 ئلى 1995باإلياٞت ئلى اجٟا١ أزغ ًمخض مً 

اث والبدث ٖلى الخىاػهاث الخاعحُت مً أحبر  ٖى ًسٌٟ زضمت الضًً وجدؿحن ويُٗت محزان اإلاٞغ

  .1994الؿلُاث الى٣ضًت ٖلى خٟٔ ٢ُمت الضًىاع مغجحن زال٫ ؾىت 

اث ئال أهه خضر ال٨ٗـ ئلى ٚاًت  ٖى و٧ان مً اإلاٟغوى بٗض هظه ؤلانالخاث جد٤ُ٣ جىاػن في محزان اإلاٞغ

ذ مإقغاث الخىاػن 2000ؾىت  ٣ض ٖٞغ  وباإلاىاػاة م٘ اعجٟإ ناصعاث اإلادغو٢اث بالدجم والؿٗغ ٞو

اث ٌكهض جظبظبا و  الا٢خهاصي ال٨لي هخائج مغيُت ابخضءا مً هظه الؿىت ول٨ً ًب٣ي صائما محزان اإلاضٖٞى

 2014طل٪ عاح٘ للهضماث الخاعحُت حغاء اعجٟإ واهسٟاى أؾٗاع البترو٫ في الضولُت و ًبضو حلُا في 

اث بؿبب الهسٟاى أؾٗاع الىِٟ وجغاح٘ هظه الخظبظباث ٦ظل٪ ئلى  خُث سجل عجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 1.ج٣لباث في أؾٗاع الهٝغ 
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 :أالصة 

        ل٣ض خاولىا في هظا الٟهل أن جخٗغى ئلى ئَاع ال٣اهىوي والخىُٓم للؿُاؾت الى٣ضًت والخٗضًالث 

التي َغأث ٖلى ٢اهىن الى٣ض وال٣غى باإلياٞت ئلى صعاؾت الؿُاؾت الى٣ضًت اإلاىخهجت في الجؼائغ زال٫ 

باإلياٞت ئلى صعاؾت جُىع م٩ىهاث ال٨خلت الى٣ضًت وم٣ابالتها ، وصوع الؿُاؾت  ( 2014 – 2000 )ٞترة 

ت  الى٣ضًت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الضازلي والخاعجي ومداعبت الخطخم وجد٤ُ٣ الىمى جُغ٢ىا أًًا ئلى مٗٞغ

 .هضٝ الدكُٛل وجد٤ُ٣ الخىاػن الخاعجي ومىه 

  : أهم  لىحائج  احوصل إليها ما يلي

اع ال٣اهىوي للؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼائغ ئلى ٢اهىن الى٣ض وال٣غى والخٗضًالث التي مؿه بٗض -  ٌؿخمض ؤلَا

 .طل٪ 

اٖخماص الؿُاؾت الى٣ضًت في جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاخمشلت في هضٝ اؾخ٣غاع ألاؾٗاع وهضٝ الىمى الا٢خهاصي - 

 .ٖلى ألاصواث الٛحر مباقغة مً بُنها مٗض٫ ئٖاصة الخهم ب٣هض جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي 

غه للبرهامج -  مً أحل يمان ٞٗالُت أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت الٛحر مباقغة وانل طل٪ بى٪ الجؼائغ جٍُى

 .الى٣ضي وحؿُحر الؿُىلت 

اٖخماص أؾالُب مغا٢بت جُىع ال٨خلت الى٣ضًت في الجؼائغ وم٣ابالتها التي حٗخبر جخمشل في ألانى٫ الخاعحُت - 

 .، ال٣غوى اإلا٣ضمت لال٢خهاص وال٣غوى اإلا٣ضمت للضولت 

 .ئٖاصة الخالنت البض أن ج٩ىن ٣ٞغة وهخائج ختى زاجمت الٗامت 
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 : الخاثمة 

أخرث السُاست الىلدًت في ألاوكاث  الساهىت  مكاهه هامت بين أدواث السُاست الاكخصادًت ألاخسي - 

وأصبذ دوزها مهما مً خالل الخأثير على مخخلف املخغيراث الاكخصادًت ومً خالل هره الدزاست سىف 

هداول معالجت إلاشكالُت املطسوخت املخمثلت في هل حعخبر السُاست الىلدًت املخبعت في الجصائس فعالُت في 

 :جدلُم الاسخلساز الىلدًت ؟ أو كد جطسكىا جلسُم هره الدزاست إلى فصلين كما ًلي 

ت للسُاست الىلدًت ومً خُث مفهىمها وأهمُتها وعالكتها  في الفصل ألاول جطسكىا إلى إلاطاز الىغٍس

اث وأدواتها   .بالسُاست الاكخصادًت وأهدافها ودزاست الىغٍس

أما الفصل الثاوي فلد كمىا بخدلُل جطىز السُاست الىلدًت مً الجصائس مً خالل إلاطاز اللاهىوي وأدواث 

وجطىزاث الكخلت الىلدًت وحمُع املؤشساث السُاست الىلدًت بدُث زكص جاجي دزاسدىا على الفترة املمخدة 

  .2014 – 2000مً 

وكد مكىدىا هره الدزاست مً إلاحابت على ألاسئلت املطسوخت واخخُاز الفسطُاث املخبىاث وكرا الخىصل إلى 

 .مجمىعت مً هخائج 
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 :نتائج اختبار الفرضيات - 2

اث إلاكخصادًت هي فسطُت -  باليسبت للفسطُت ألاولى واملخعللت بفعالُت السُاست الىلدًت وفم الىغٍس

مدللت بدُث ٌعخبر الكالسُك أن السُاست الىلدًت ، سُاست مداًدة ، ًمكً دوزها في خلم وسائل 

الدفع لظمان املبادالث وجدلُم إلاسخلساز الىلدًت وبهرا فهي فعالُت جماما في حغُير مسخىي الدخل أما 

ت مً خالل هغستها الغير خُادًت فالسُاست الىلدًت غير فعالت في حغُير مسخىي  ت الكنًز باليسبت للىغٍس

الدخل فالخغير في عسض الىلىد ال ٌغير بالظسوزة إلى حغُير ألاسعاز طاملا لم ًصل الاكخصاد إلى مسخىي 

عخبر  الىلدًىن أن السُاست الىلدًت أثس فعالت فهي جؤثس في الدخل ألنها جلىم بخغير  الدشغُل الخام َو

 .ألاصىل التي ًسغب ألافساد باالخخفاظ بها 

باليسبت إلى الفسطُت الثاهُت املخعللت باستهداف الخضخم مً طسف السلطت الىلدًت هي مدللت خُث - 

خطلب  حعخبر السُاست الىلدًت  مً بين السُاساث املخخرة في عالج عاهسة الخضخم ودعم الىمى ٍو

سُاست استهداف الخضخم أن ًكىن للبىك حصائس آلُاث فىُت مخلدمت للخيبؤ بمعدل الخضخم لرا 

ٌسخدعي مىه حشكُل بىك معلىماث ًدخىي على معطُاث عً املخغيراث جمكىه مً زصد معدل الخضخم 

 .على املدي البعُد 
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  : نتائج الدراسة- 3

 :مً خالل الدزاست جمكىه مً الخىاصل إلى مجمىعت مً الىخائج مً أهمها 

حعخبر السُاست الىلدًت مً أهم مكىهاث مكىهاث السُاست الاكخصادًت بدُث حسخخدم مً طسف - 

 .السلطت الىلدًت مً أحل جدلُم الاسخلساز 

جغهس إلاستراجُجُت السُاست الىلدًت بخددًد ألادواث الىلدًت السخخدامها للخأثير على ألاهداف ألاولُت - 

التي اخخازتها السلطت الىلدًت ومً ثم الخأثير على ألاهداف الىسُطت وذلك مً أحل الىصل إلى ألاهداف 

 .النهائُت 

لت -  جخكىن أدواث السُاست الىلدًت مً أدواث مباشسة وأخسي غير مباشسة ًمكً الفسق بُنها مع طٍس

 جأمسها خُث أن ألادواث الغير املباشسة هي التي حعمل مً خالل السىق الىلدي 

 الرًً 04 – 10 وألاخس 11 – 03مً أهمها كاهىن 10 – 90صدوز حعدًالث بعد كاهىن الىلد واللسض - 

 " .اسخلساز ألاسعاز"كاما بئشالت الغمىض خىل الهدف النهائي للسُاست الىلدًت 

حعمل السُاست الىلدًت على الخدكم في املعسوض الىلدي خُث جسي الدزاست أن الكخلت الىلدًت قي - 

 2014 – 2000الجصائس جخكىن مً الىلىد الىزكُت والكخابُت وأشباه الىلىد التي عسفذ جطىزا خالل فترة 

وفُما ًخص ملابالث الكخلت الىلدًت في الجصائس فهي جخكىن مً ألاصىل الخازحُت ، اللسوض امللدمت 

 أًً 2003لالكخصاد و للدولت حعخبر مساكبت وثيرة الخضخم الهدف ألاساس ي للسُاست الىلدًت التي  مىر

 خُث 2008 مً 3خددها بىك الجصائس خُث ثم أستهدف معدل الخضخم ب %شهد اهخفاطا إلى غاًت

ازجفع وسبت كبيرة إن أسباب ازجفاع معدل الخضخم في اكخصاد الجصائس لِس هلدًت بالكامل إهما بسبب 
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الخضخم املسخىزد وهرا الىطع الري كُد فعالُت السُاست الىلدًت فهى ٌعبر عً مدي الشعبُت 

 الخازحُت وطعف الاكخصاد الىطني لكي مع وسبت الستهداف الخضخم طمً مجال 

 إسترحعت السُاست الىلدًت مكاهتها في الخدكم في معدالث الخضخم (4% ، 3%)

 . و اهخفاطها مسة أخسي 
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  :اقتراحات وثوصيات – 4

 :مً خالل هره الدزاست و بىاءا على الىخائج التي جىصلىا اليها ًمكً اعطا ء الخىصُاث الخالُت 

جفعُل السُاست الكلُت و خاصت السُاست الىلدًت مً خالل وطعها على اسس مىطىعُت و اكخصادًت _

الى طسف مخخصصين و خبراء اكخصادًين و مالُين دون ادخال الحساباث السُاسُت و ذلك الخدكم في 

 .معدالث الخضخم مً حهت و جىفير الكخلت الىلدًت الالشمت لخيشُط الاكخصاد مً حهت اخسي 

اث و _  هدف الىمى الاكخصادي ًخدلم بأخر بعين الاعخباز العىامل املؤثسة فُه لرلك وحب دزاست هغٍس

هماذج الىمى الاكخصادي كبل وطع اي اسس لخدلُم هرا الهدف خاصت فُما حعلم بىماذج الىمى 

 .الداخلي

طسوزة اسخكمال اصالح املىغىمت و املصسفُت و املالُت و كرا مخابعت جطىز كل مً السىكين الىلدي و _

 .املالي بىصفهم اخد اهم زكائص جطبُم سُاست هلدًت فاعلت 

العمل على دعم اللطاعاث الاستراجُجُت خازج املدسوكاث مً خالل اسخخدام الادواث الاهخلالُت _ 

 .للسُاست الىلدًت

طسوزة  الخيسُم بين السُاسخين الىلدًت و املالُت و ان ًكىن هرا الاوسجام عامال ًدلم الاسخلساز _

 .الىلدي و املالي و ًدفع باججاه جدلُم اعلى معدالث الىمى الاكخصادي

بُت مع العلم الخازجي_  .على ان ًدعم ذلك جيسُم السُاست الظٍس
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