
ور م ـــــا زائرــ ا ــــة الديمقراطيـ الشعبيــــة   ةـــة

ال ـــتعلـــوزارة ـــيـ ــ الـ ــــالـــعـــم ــ والـ ــــحـــبـــي الـ ــــلمـــعـــث ـــ   يـ

مستغانم س باد بن ميد ا عبد   جامعة

سي ال وعلوم ــة والتجار قتصاديــة العلوم   رــيـليـــة

العلوم   قتصاديـــةقسم

  
  

اديمي أ ماس ادة ش نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج   مذكرة

اقتصاديـــة: الشعبة ــيو  نقدياقتصاد: التخصص                                                       علوم   نكـ

  

  

  

  

  

  

الطالبة طرف من ستاذة                           :                                              مقدمة إشراف   :تحت

باي س ةإدر رزادبرواينخ   ش

 

  

املناقشة نة   :أعضاء

واللقب  الصفة امعة  الرتبة  سم ا   عن

سا شة  رئ عا محاضرةأستاذ  سليمان   مستغانمجامعة  -ب-ة

رزادبرواين  مقررا محاضرةأستاذ  ش  مستغانمجامعة  -ب-ة

ة  مناقشا خ حليمة مساعدةأستاذ  بن  مستغانمجامعة  -أ-ة

  

  

امعية ا   .2018/  2017:  السنة

السياس املاليــــدور والنقديــــات النمــــة تحقيق   اديـــقتصو ـــة

زائر ا حالـــة   .دراســـة

 



  :شكروتقدير

  

وفضلھ بنعمھ علينا عم أ الذي العزة لرب ء ل وقبل أوال متنان الشكرو ل بجز أتقدم

سلطانھ وعظيم ھ وج بجالل يليق كما مد ا فلھ   .والعظيم،

من ل ل ا كب وتقديرا ال جز شكرا وسلم، عليھ هللا ص محمد ب ب ا ية، ال الشكر

ّ أجلمد من العون برواينإيد مة املح ستاذة بالذكر وأخص املتواضع العمل ذا تمام

رزاد، أثمرش ح ورعتھ العمل ذا ع أشرفت   .وال

ل الطور إ من حرفا ولو علمنا لمن ب أتقدم أن يفوت ال كما امعة، ا إ ي بتدا

وعرفا ي يامتنا تر ع م ل شاكرا ن، م الكر الوالدين إ يفوتي ال كما ، م ميل ا م وص م

قارب و ل ل وإ ي وأصدقا لعائل ي وامتنا شكري أقدم   .أن

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

باي إدرس ة   خ



  

داء   :إ

  

إلـــى ــــع املتواضـ العمـــل ذا دي   :أ

صادي محمد نا وحبي سيدنا القيامة يوم هللا بإذن لنا شفع والذي الظلمة من مة

خرةهللا يوم بھ يجمعنا أن هللا سأل والذي وسلم،   .عليھ

وجل عز هللا ما ف قال الذين ما: "إ احم رب وقل الرحمة من الذل جناح ما ل واخفض

ا صغ ي يا ر ا" كما هللا ما حفظ يوالداي تر ع را س طاملا   .للذان

ي مال إ ا، بحق تو ال لمات ال أجد لم ال نان،إ وا ب ا مع ،إ ياة إا

بايب ا أغ إ ، جرا بلسم ا وحنا نجا سر ا دعا ان من إ الوجود وسر ياة ا سمة

الغالية هللاأمي ا   .حفظ

ياة ا أن علم الذي بالعطفإ وشمل الفضيلة ع ي ا ر الذي إ ونضال، كفاح

افتخار ل ب اسمھ أحصل نان هللا... وا حفظھ الغا ي   .أ

عمري يمد أن هللا من طول كأرجو عد ا قطاف حان قد ثمار يا ل لماما بقى وس انتظار

بد وع الغد و اليوم ا تدي أ   .نجوما

جميع ت أنوارالب يإ   .إخو

ل إ حرفا، علم من ل إ ، الدرا مشواري عيد أو ب قر من ي ساعد من ل إ

التعليمية طوار جميع ن واملعلم   .ساتذة

ي وأصدقا ي وأقار أ جميع م، وح م بمساعد ي أحاطو الذين   .إ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رس  الف
   

II 
 

رس   الف

رس الف   الصفحة  محتوى

وتقدير     شكر

داء     إ

رس  II  الف

داول  وا ال ش   VI  قائمة

  2  قدمةامل

ول  قتصادي: الفصل والنمو والنقدية املالية السياسة حول     عموميات

يد   7  تم

ول  قتصادي:املبحث النمو ية   8  ما

ميتھ: ول املطلب وأ قتصادي النمو وم   8  مف

ول  قتصادي: الفرع النمو وم   8  مف

ي الثا قتصادي: الفرع النمو مية   9  أ

ي الثا قتصادي: املطلب النمو وقياس   9  تقدير

ول  الدخل:  الفرع قة   9  طر

ي الثا املضافة:  الفرع القيمة قة   10  طر

نفاق: الثالثالفرع قة   10  طر

الثالث اتھ: املطلب ونظر قتصادي النمو   10  عوامل

ول  قتصادي: الفرع النمو   11  عوامل

ي الثا قتصادي: الفرع النمو ات   11  نظر

ي الثا والنقدية:املبحث املالية السياسة ية   19  ما

ا: ول املطلب وأدوا والنقدية املالية السياسة وم   19  مف

ول  املالية: الفرع السياسة وم   19  مف

ي الثا النقدية: الفرع السياسة وم   20  مف

الثالث املالية: الفرع السياسة   21  أدوات

ع الرا النقدية: الفرع السياسة   21  أدوات

ياملطلب والنقدية: الثا املالية السياسة مية وأ داف   24  أ

ول  املالية: الفرع السياسة داف   24  أ

ي الثا املالية: الفرع السياسة مية   25  أ

الثالث النقدية: الفرع السياسة داف   25  أ

ع الرا النقدية: الفرع السياسة مية   26  أ

الثالث قتصادية: املطلب ختالالت ة معا ا ودور املالية السياسة   26  فعالية



رس  الف
   

III 
 

ول  املالية: الفرع السياسة   26  فعالية

ي الثا قتصادية: الفرع ختالالت ة معا املالية السياسة   29  دور

ع الرا قتصادية: املطلب ات النظر النقدية السياسة ودور   30  أسس

ول  النقدية: الفرع السياسة   30  أسس

ي الثا قتصادية: الفرع ات النظر النقدية السياسة   31  دور

الثالث والنقدية:املبحث املالية السياسة ن ب   36  العالقة

ول  مااأس: املطلب دور تفعيل وعوامل والنقدية املالية السياسة ن ب العالقة   36  س

ول  والنقديةساأس: الفرع املالية السياسة ن ب   36  العالقة

ي الثا والنقدية: الفرع املالية السياسة دور تفعيل   38  عوامل

ي الثا والنقدية: املطلب املالية السياسة ن ب   39  املقارنة

الثالث والنقدية: املطلب املالية ن السياست ن ب مع   40  ا

  42  خالصة

ي الثا املالية: الفصل السياسة زائردور ا قتصادي النمو تحقيق     .والنقدية

يد   44  تم

ول  زائر:املبحث ا النقدية السياسة   45  تطور

ول  املخطط: املطلب قتصاد   45  1989  - 1962مرحلة

ي الثا إصالحات: املطلب ظل النقدية   47  1998  - 1990السياسة

عد: الثالثاملطلب النقدية زائر1999السياسة   51  ا

ع الرا قتصادي: املطلب ستقرار تحقيق النقدية السياسة   52  )2014 – 1990(دور

ول  قتصادي:  الفرع النمو   53  تحقيق

ي الثا م:  الفرع الت ة ومحار سعار   54  استقرار

الثالث شغيل:الفرع ال   56  دف

ع الرا ار:الفرع ا التوازن   58  تحقيق

ي الثا زائر:املبحث ا املالية السياسة   62  تطور

ول  املالية  :املطلب املخطط السياسة قتصاد   62  1989  - 1962مرحلة

ول  قتصادية:الفرع ا داف وأ ة التنمو للمخططات العام   63  تجاه

يالفرع التنمية: الثا مخططا ضمن ثماري س ومي ا نفاق انة   64  م

ي الثا صالحات: املطلب ظل املالية   67  1998  - 1990السياسة

ول  زائر :الفرع ا العامة نفاقية   67  1998 -1990السياسة

ي الثا زائر: الفرع ا العامة يرادات   68  1998 -1990سياسة

الثالث زائر: املطلب ا املالية السياسة   70    2014  – 1999واقع

  73  خالصة



رس  الف
   

IV 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  75  اتمةا

املراجع   78  قائمة



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



و قائمة ال داول ش ا  

 

VI 
 

ال ش   :قائمة

داول قائمة   :ا
  

دول  ا دول   رقم ا   الصفحة  عنوان

 )II – 1(  زائرمتطور ا النقدية ةالكتلة الف   46  )1989 – 1970(خالل

 )II - 2( زائر ا م والت النقدية الكتلة م   48  )1993 – 1990(خاللتطور

 )II - 3( النقدية الوضعية ع يك ال التعديل برنامج   50  نتائج

 )II – 4( جباري حتياطي   51  2014 – 2000معدل

 )II - 5( زائري ا قتصادي النمو   53  )2014 – 1990(معدل

 )II - 6( ة الف زائر ا م الت معدالت   54  )2014 – 1990(تطور

 )II - 7( زائر ا البطالة معدالت   56  )2014 – 1990(تطور

 )II - 8(  زائري تطور ا الدينار مقابل للدوالر الصرف   58  معدل

 )II – 9( من زائر ل ارجية ا املديونية   59  )2014 – 1990(يمثل

 )II - 10( املدفوعات ان م رصيد   60  تطور

 )II - 11( ة الف خالل ثماري س ومي ا نفاق ل تمو   64  )1977 – 1970(مصادر

 )II – 12(  الر انة وعم اكيةقتصادالب ش املرحلة خالل زائري   65  ا

 )II - 13( 
ة الف خالل زائر ا املالية السياسة كفاءة مؤشرات  – 1980(تطور

1989(  
66  

 )II – 14( ة الف خالل العامة النفقات   67  )1998  - 1990(تطور

ل الصفحة الش ال عنوان لشرقم  

الناتج 27 ادة ز ع العام نفاق ادة ز  )I - 1(  أثر

منح 27 ع نفاق انخفاض  )IS  )I - 2أثر

لنموذج 28 وفقا املالية السياسة  )I - 3(   (IS – LM)فعالية

حتياطي 51   )II – 4(   2014  -2000جباري معدل

زائر 53 ا قتصادي النمو  )II - 5(  )2014 – 1990(معدل

ة 55 الف زائر ا م الت معدالت  )II – 6(  )2014 – 1990(تطور

زائر 57 ا البطالة معدالت  )II - 7(  )2014 – 1990(تطور

مقابل 58 للدوالر الصرف معدل زائري تطور ا   )II - 8(   الدينار

زائرمعدالت 59 ل ارجية ا   )II - 9(   .املديونية

زائر 61 ل املدفوعات ان م رصيد  )II - 10(  تطور

ة 64 الف خالل ثماري س ومي ا نفاق ل تمو   )II - 11(   )1977 -1970(مصادر

ول 69 الب أسعار   )II - 12(   1998 - 1990تطور



و قائمة ال داول ش ا  

 

VII 
 

 )II - 15( ة الف خالل العامة املوازنة إيرادات   68  )1998 – 1990(تطور

 )II - 16( ول الب أسعار   69  1998 – 1990تطور

 )II - 17( العامة النفقات زائرتطور ةا الف   71  2014 – 1999خالل

 )II – 18( ةيراداتتطور الف خالل زائر ا   72  2014 – 1999العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



مقدمةال  
 

2 
 

للتحوالت   للمبادالتنظرا الكب التوسع يجة ن العال قتصاد ا عرف ال واملكثفة عة السر

عرف ما ور وظ ائلالدولية، ال التطور ومع القومية، الكيانات بذلك متجاوزة عامليا املفتوحة بالسوق

تصال و عالم وتكنولوجيات قتصادوسائل ع يفرض مما املختلفةيالعاملية سياساتات إتباع

ا، م املرجوة داف لتحقيق ا أدوا مختلف ن ب سيق بالت تتم النقديةاقتصادية السياسات أن ما و

أي من املرجوة داف لتحقيق ما بي سيق الت من بد فال قتصادية السياسة أدوات ن ب من واملالية

اقت قتصاديسياسة النمو عت حيث دافصادية، ذه ن ب من أسا دف   .ك

جانب   إ ل ش ا و ل وذلك قتصادية السياسة أدوات م أ ن ب من النقدية السياسة عت و

، الوط قتصاد ماية فعالة آليات خرى تقومالسياسات فاظحيث املستوىبا استقرار ع

أنلألسعارالعام كما املتاحة، والوسائل دوات خالل من قتصادي شاط ال تفعيل ع والعمل

ا خالل من تؤثر ال املباشرة الوسيلة ف لية ال قتصادية السياسة من ما م جزءا املالية السياسة

وطبيعة كب حد إ لنا و املالية السياسة تحليل أن حيث قتصادي، شاط ال ع الدورالدولة

العامة يرادات و العامة النفقات ي أدا خالل من وذلك للدولة   .قتصادي

املالية   والسياسة النقدية السياسة ن ب أخرى أحيانا امل واملت أحيانا املتبادل الدور خالل فمن

قتصادي، شاط ال ع ما م ل مية وأ تأث مدى قتصادي الفكر نظر ة وج لنا مرتوقدعكس

ء م قبل عشر التاسع القرن ففي مراحل، ع بأر العالقة كي"ذه مينارد السياسة"جون احتلت

جاء ثم لية، ال قتصادية للسياسة كمحدد الصدارة انة م القرن"كي" النقدية من نات الثالث

أ ليؤد ن فاعلالعشر ك املالية السياسة النقديةية،ن السياسة أخذت يات مسي ا مرحلة و

ي مر قتصادي يد ع لية، ال قتصادية السياسات ن ب الطليعة ا ا فردمان"م " ميلتون

واملالية، النقدية السياسة أنصار ن ب الفة ا من صعد الذي النقدية املدرسة أدىزعيم الف ا ذا إو

بزعامة  ثالث ب مذ ور يظ يللر"مر من"وال ل خلط أو املزدوج العمل بضرورة طالب الذي

قتصادي شاط ال ع للتأث فاعلية أك تحقيق قصد معينة سب ب املالية دوات و النقدية   .دوات

سبة   بال التوازن شرط من الكانطالقا الطلب ن ب التعادل تحقيق املتمثل الوط لالقتصاد

لتوازناتوالعر  محصلة عت ذا الك التوازن أن كما املتاحة، قتصادية الضغوطات ضوء الك ض

ن ب سيق والت ط الر من والعمالية النقدية السلعية، سواق واملتمثلة ا بي فيما تتفاعل جزئية

لية ال قتصادية السياسة إطار املالية والسياسة النقدية   .السياسة

قا   ستقالل عد زائر افا املدى لة طو ة تنمو خطط بوضع سنةمت من غاية1965بتداءا إ

بحيث1980 الواسع، بالتدخل يتم والذي املرحلة، ذه املوجھ قتصاد نظام ب ت الدولة انت

ع الدولة اعتمدت املرحلة ذه ففي املركزي، والتخطيط قتصادي شاط ال املخططاتللدولة

استد مما الفعالية، وقليلة بالفشل خ ا عل حكم ال ة السياسةالتنمو رسم إعادة ضرورة

وذلك اص ا للقطاع املجال وف قتصادي شاط ال الدولة تدخل تقليص خالل من قتصادية

ابإ ومع صالحات، من حزمة عامتباع ول الب أسعار ذل1986يار ودفعأدى التنمية لة عرقلة إ ك

مرحل الدخول ثم ومن الدولية، والنقدية املالية للمؤسسات وء ال إ ابالدولة منجديدة بتداءا

ام1998إ1989سنة م صالحات، من مجموعة و السوق اقتصاد نحو بالتوجھ سمت ا وال ،
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سنة املصرفية املنظومة قانون م199ّ0إصالح خالل والقرضمن وإصالح10 -90النقد الضر، النظام

قتصادي1992سنة ستقرار برنامج ثم ةم1995 -1994، الف يك ال التعديل رنامج و ،1995 - 

سنةم1998 من جديدة مرحلة جاءت ثم ام1999، كب ارتفاعا النفط أسعار عرفت حيث ذا يومنا إ

قتصا ستقرار مؤشرات الكوتحسن   .دي

الدراسة الية   :إش

الدراسة   محل ة الف خالل زائر ا السياسةم2014 – م1990استخدمت أدوات مختلف

ذه واختلفت املالية، والسياسة النقدية السياسة ا ف بما وضاعقتصادية باختالف السياسات

ا مر ال املراحل من مرحلة ل ل السائدة اقتصادية مجمل دفت اس وال زائري، ا قتصاد

الية ش طرح إ نخلص نا ومن قتصادي، النمو معدل ادة ز تحقيق إ   :الس

دور -  قتصادي؟ما النمو تحقيق والنقدية املالية   السياسة

أخرى و  فرعية أسئلة الرئ السؤال ذا من الدراسةشتق وتتمحور املوضوع، لب تصب

وتتمثل ا ع جابة وتحليال ومضمونا   :شكال

 املالية؟ والسياسة النقدية السياسة ن ب العالقة   ما

 قتصادي؟ بالنمو املقصود   ما

الدراسة ذه ل منطلقا ون ست ال الفرضيات من جملة طرح إ سئلة ذه ع جابة   .تقودنا

الدراسة   :فرضيات

الدراسة   ذه متقوم العديد اختبع ع ستعمل وال الفرضيات عدمھ، ارن من ا مدى

الفرضيات ذه   :وتتمثل

من - املنتجة دمات وا السلع كمية املستمرة ادة الز و قتصادي محيطالنمو الفرد طرف

ن مع   .اقتصادي

وأك - أقوى املالية السياسة النقديةقدرة السياسة قدرة   .من

واملالية - النقدية السياسة م زائراملطبقةسا ا اقتصادي نمو تحقيق دوات   .بمختلف

إطارالدراسة   :تحديد

سنة   من فتعتمد الدراسة ة ف أما زائري، ا قتصاد حول التطبيقية الدراسة ون ت أن ارتأينا

سنة1990 ا2014إ مر ال املراحل ل شمل ف زائري م، ا إقتصاد املوجھ قتصاد من ،

عرفتھ الذي املحسوس رتفاع و الدولية والنقدية املالية املؤسسات إ التوجھ ا ف بما السوق اقتصاد

ن ب ما ة خ ة الف ول الب   .م2014 – 1999أسعار
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مية   :الدراسةأ

السياسة   إطار واملالية النقدية السياسة ن ب سيق الت مية أ من الدراسة ذه مية أ بع ت

ة، خ ذه داف أ لتحقيق ميةقتصادية أ تت كما اقتصادي، نمو لتحقيق الس ا بي من وال

رفع إطار حات مق من تقدمھ وما نتائج من عنھ ستفسر مما الدراسة قتصاديةذه السياسة كفاءة

ة وا أسس السائدة،،وفق قتصادية وضاع مع م ت ال املناسبة دوات و داف لتحديد

م س ما الوطو قتصاد ر   .تطو

الدراسة داف   :أ

الدراس     ذه داف أ يمن ما   :ة

ميةتوضيح - السياسةأ داف أ تحقيق النقدية   قتصادية؛السياسة

قتصادية؛ - السياسة داف أ تحقيق املالية السياسة مية أ   توضيح

قتصادية؛ - السياسة أدوات ن ب من ا تأث ك داة   تحديد

والنقدية - املالية املؤسسات لوصفات زائري ا لالقتصاد لية ال قتصادية املؤشرات استجابة مدى

  الدولية؛

اقتصاديإبراز  - نمو تحقيق زائر ا واملالية النقدية السياسة  .دور

الدراسة وأدوات   :من

جابة   ستطيع وح وفروضھ، يمھ ومفا ميتھ وأ طبيعتھ ضوء و الدراسة داف أل تحقيقا

املنا عض ع اعتمدنا فقد الفرضيات ة واختبار جوانبھ ل ب ملام و الدراسة أسئلة عن

فيمو  ياملتمثلة   :ا

ي ستقرا ية: املن جن و ية العر باللغة ات والدور والكتب بحاث و الدراسات استقراء ق طر عن

منھ جانب أو املوضوع ت عا ال ونية لك املواقع   .وتصفح

الوصفيا التحلي إطار : ملن و الدراسة، لة مش عن تتوافر ال البيانات تحليل تطوردف إ شارة

زائر، ا بنك عن الصادرة الرسمية الرقمية البيانات ع سنعتمد زائر، ا واملالية النقدية السياسة

جتما و قتصادي الوط املجلس لإلحصائيات، الوط   .الديوان

السابقة   :الدراسات

املوضوع ذا ت أجر ال السابقة الدرسات ن ب   :من

عنوان - القطابري هللا ضيف محمد الدكتور ا قام ال النقدية"الدراسة السياسة دور

سنة قتصادية والتنمية اليم2009ستقرار لإلقتصاد الدراسة ذه انت   "و

الدراسة ات   :محتو

ب   ي عامة مقدمة الدراسة ذه فصتتضمن ن فصل ا خصصع حيث تطبيقي، وفصل نظري ل

انبالف ا يخص فيما أما قتصادي، والنمو والنقدية املالية للسياسة النظري انب ل ول صل

ي–التحلي الثا ة-الفصل للف زائر ا والنقدية املالية السياسة تطور فيھ نا عا  – 1990حيث

  .م2014
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والنقدية   املالية السياسة حول عموميات إ نتطرق ول الفصل خالل قتصادي، من والنمو

ونظر قتصادي النمو ية ما ناول ي ول فاملبحث مباحث، ثالثة إ قسم فھبالتطرق تھاحيث عر إ

ومن وعواملھ، ميتھ إوأ بالتطرق وذلك والنقدية املالية السياسة ية ما تناولنا ي الثا املبحث خالل

و  ن وم ماملف م ل مية وأ ما وأدوا ما داف نأ ب العالقة إ نتطرق سوف الثالث املبحث ثم ا،

النقدية والسياسة املالية   .السياسة

قتصادي   النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة دور إ نتطرق ي الثا الفصل خالل من

ن ب ما ة الف خالل زائر السيا2014 – 1990ا تطور إ ول املبحث بالتطرق وذلك النقديةم، سة

ي الثا املبحث و ، زائر قتصادا ا مر ال املراحل ملختلف زائر ا املالية السياسة تطور إ

سنة غاية إ ستقالل ة ف منذ زائري   .م2014ا

  

  

  

  

   



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 

والنقدية املالية السياسة حول عموميات

قتصادي  والنمو
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يد   :تم
  

من أنھ كم با اقتصادية سياسة أي دف و قتصادية املؤشرات م أ قتصادي النمو عت

حقيقة عكس ة يمكنج الذي مر قتصادية، الوضعية ز ي ثم ومن عامة، بصفة قتصادي داء

توضي امن أي ز و قتصادية الرؤى ذاح من قتصادي فالنمو التا و قتصاد، س تجاه

تماشاملنطق ن قتصادي من العديد تمامات ا صدر النمو ي أ و ، واجتما اقتصادي مدلول يالھ

حول  يدور تمام ان و قتصادي، الفكر قتصاديةوتطور ع الوقا تطور حكم و لھ، املفسرة العوامل

ان م سا ذلك أفإن ال طر و يم املفا عديد تفسقالب قبل من ات النظر عض ا عل سندت

جعل و قتصادي النمو ومتنوعةعملية عديدة عوامل يجة ن   .لذلك

تأ   املواضيععد من قتصادي شاط ال والنقدية املالية السياسات دواتث م أ ومن امة ال

سياسة بع ت ا فإ قتصادية داف من مجموعة الدولة تحقق ي ول ستقرار، بتحقيق اصة ا

الدولة، اقتصاد ل ي ع عتمد ارتباطااقتصادية والنقدية املالية السياسات ترتبط اكما عزز و ا كب

السياسة قتصادي، النمو من ل يم مفا ناول ن ذلك ع وللوقوف حيان، معظم البعض ا عض

ا وأدوا ا داف أ بمختلف والنقدية   .املالية

وكذا   تقديره وطرق قتصادي النمو يم مفا إ ول املبحث نتطرق ساس ذا وع

املحدثة الكالسيكية الكالسيكية، ات النظر م وأ يةعواملھ املبحثوالكي و ديدة، ا النمو ة ونظر

ا وأدوا ا داف أ والنقدية، املالية السياسة وم مف إ نتطرق ي ا الثا ستقرارودور تحقيق

ا السياسة ن ب العالقة إ إ نتطرق الثالث املبحث أما والنقديةقتصادي،  .ملالية
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ول  قتصادي: املبحث النمو ية   .ما

مع   قتصادي التحليل انتقال مع خاصة قتصادية املواضيع م أ كأحد قتصادي النمو ز ي

مستوى ع والتفاعالت العالقات مختلف بدراسة تمام زاد أين ، الك املستوى إ ي ز ا املستوى

لية ال قتصادية ات م،التغي لف يل الس و ذلك أن نباعتبار تحس ثم ومن قتصادية وضاع س

قتصادي   .داء

ول  ميتھ: املطلب وأ قتصادي النمو وم   .مف

وذلك   العالم، أنحاء مختلف من الدول من للكث سبة بال ة كب مية أ قتصادي النمو ل ش

م ساعد خاللألنھ ومن البطالة، لة مش عالج مة واملسا الدخل مستوى ادة وز م اقتصاد دعم

ميتھ وأ قتصادي النمو وم مف ع نتعرف سوف   .ذلك

ول  قتصادي: الفرع النمو وم   .مف

ا م نذكر قتصادي للنمو ف عار عدة   :توجد

ول  ف السل)1( :التعر كمية املستمرة ادة الز محيطو الفرد طرف من املنتجة دمات وا ع

ن مع   .اقتصادي

ي الثا ف من:التعر الفرد ب نص ادة ز من يحققھ ما ل مع للبلد الداخ الدخل إجما ادة الز و

قيقي ا   .الدخل

الثالث ف رتفاع)2(:التعر أي الثابتة باألسعار ا محسو العام لإلنتاج ة املئو سبة ال ارتفاع بأنھ عرف و

القومي للدخل قيقي وتصديرNational Incomeا إنتاج ع اقتصاده عتمد الذي للبلد يمكن إذ ،

ال أن طة شر املواد ذه إنتاج رفع ق طر عن اقتصاديا نموا يحقق أن ديد وا وة والق تنخفضالنفط

العاملية سواق املواد ذه   .أسعار

ع الرا ف أو)3:(التعر سنة ون ت ما عادة زمنية ة ف خالل من ل امل رتفاع و بأنھ و ب فيليب عرفھ و

قيقي ا الصا الناتج و توس اقتصادي ملتغ متالحقة زمنية ات   .ف

امس ا ف توسع)4(:التعر عملية عن عبارة أيضا و حادثةو كمية ات بتغ تقاس   .اقتصادية،

قتصادي   للنمو التا ف التعر تج ست أن يمكن السابقة، ف التعار خالل رتفاع: "ومن و

قيقي ا املح الناتج سبة ك ل امل   ".السنوي

و قتصادي النمو أن خرى السابقة ف والتعار ف التعر ذا من لنا ز   :و

 ك قيقيمتغ ا الناتج م س ال التغ س اميق   ؛ا

 عن فعال ع الذي ام ا قيقي ا بالناتج فھ عر ارتبط ذا ول قتصادي، التوسع عن ع متغ

قتصادي والتوسع قتصادية   .املقدرة

                                                             
1 -، و الطبعة ع، والتوز شر لل الراية دار قتصادي، والنمو املا النظام تطور قدور، بن ص2013عمان،أشواق ،63.  

عمان،- 2 ، و الطبعة ع، شروالتوز لل غيداء دار الواقع، وتحديات قتصادي النمو الشرقاوي، ع ص2016محمود ،46.  

مصر،- 3 الفنية، شعاع ومطبعة مكتبة قتصادية، والتنمية للتخطيط اضية الر النماذج أحمد، ر الظا عبد س مصطفى، مدحت محمد

ص1999 ،39.  

امعي- 4 ا الدار العالم، والتنمية النمو ود ج دعم ا ودور قتصادية العوملة آليات من كآلية التنافسية رضوان، حامد أحمد ةمصطفى

مصر، شر، ص2011لل ،156.  
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ي الثا قتصادي: الفرع النمو مية   .أ

يتتمث فيما قتصادي النمو مية أ   )1(:ل

 فراد؛ دخل مستوى ن تحس إ يؤدي مما الدخل، قيمة ادة   ز

 القدرة مع ناسب ةت معقولة، بأسعار الغذائية املواد وخصوصا ساسية، حتياطات افة توف

الناس؛ افة ل   قتصادية

 العمل؛ وفرص الوظائف، من مجموعة تقديم   املساعدة

 ن تحس ع رص املجتمع؛ا ألفراد جتماعية و والتعليمية ية، ال ات   املستو

 املالية؛ انية امل املا ز ال سب من   التقليل

 نھ؛ تحس م سا اقتصادية خطط وضع خالل من املدفوعات ان م ومساندة   دعم

 قتصادي ستقرار   .تحقيق

ي الثا قتصادي: املطلب النمو   .تقديروقياس

مؤشعت   قتصادي حاالنمو صر العالقةرا خاللھ من وتتو قتصادي، داء حقيقة عن

قتصادي النمو قياس مية أ تكمن املنطلق ذا ومن قتصاد، واملخرجات املدخالت من ل ن ب

البيانات بتوفر تتعلق عديدة ألسباب الدول من العديد ن ب تختلف بناءوال كيفية وكذا حصائيات، و

ذلك املعتمد ساس و   .املؤشرات

النمو   أن بحكم قتصاد الناتج م لتقديرات اس ع ا قتصادي النمو وتقديرات

الناتج، م السنوي س ال التغ عن عبارة و مقتصادي لتقدير طرق ثالثة ز ت التا و

باألسا ترجع ساويالناتج ال إ معس الناتج م م و الدخل   )2(.نفاقم

ول  الدخل: الفرع قة   .طر

ام   ا الداخ الناتج س خيق ذا أن حيث ، املح قتصاد عليھ املحصل الدخل إجما

يجةو ن إ نخلص التا و ، املح قتصاد العاملة نتاج عوامل دخول أنإجما ا   :مفاد

ام     ا الداخ الوط= الناتج   .الدخل

  :حيث

ام ا الداخ نتاج: الناتج عوامل لفة بت مقدر   .و

الوط جور= الدخل الفوائد+ مجموع اح+ مجموع ر   .عو الر مجموع+ مجموع

التا   معو بالضرورة يتعادل نتاج عوامل عوائد مجموع من ون املت الوط الدخل مقدار فإن

شاطات وال املؤسسات املتولدة املضافة للقيم كمجموع يحسب والذي الوط جيةنتاالناتج

تقدير  ع صول ول نجداملختلفة، السوق سعر الوط الناتج   :إجما

سعر  ام ا الوط امالناتج= السوقالناتج ا نتاجالداخ عوامل لفة مباشرة+ بت غ + ضرائب

  .الكت قيمة

                                                             
خليفة،-1 نا قتصادي"محمد وم_ النمو واملف ة رة،"النظر القا شر، لل رة دارالقا ص2001، ،10.  
زائر-2 ا حالة قتصادي النمو ع النقدية السياسة أثر ي، علوا اقتصاد2014 – 1990عمر تخصص ، املاس ادة ش لنيل تخرج ،مذكرة

تلمسان بلقايد بكر ي أ جامعة ي، ن و ص2016 – 2015نقدي ص ،56 – 58.  
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ي الثا املضافة: الفرع القيمة قة   .طر

ا   أ ع املضافة القيمة عملية" :عرف ما سلع استعمال عن الناتج قيمة رتفاع ذلك

القيمة"نتاج فتقدر حسابيا أما ي، كما   :املضافة

ما ملنتوج املضافة ي= القيمة ا ال املنتوج الوسيطية–قيمة املنتجات   .قيمة

أن   :حيث

ائية ال انت: املنتجات إذا املؤسسات أو العائالت قبل من سواء ي ا ال الك لالس ة املوج املنتجات

ات وتج معدات ل   .ش

الوسيطية املنتجات: املنتجات نتاجو عملية ا استخدام عند لكة   .املس

من   عليھ املحصل الناتج م عن ا عب و داللة الطرق أك من املضافة القيمة قة طر عت و

ام، ا الداخ الناتج قيمة حساب املنتجات عض قيم تكرار لة مش تتفادى ا و نتاج، عملية

ون  ي قة الطر ذه ل تبعا أنھ   :حيث

امالنا ا الداخ الداخل= تج الناتج أن أي ، املح قتصاد قطاعات ل املضافة القيمة مجموع

القيم إجما إ س ول ، املح قتصاد دمات وا السلع ل ل املضافة القيمة إجما و ام ا

امل قيم تكرار إ يؤدي ذلك ألن ، املح قتصاد دمات وا للسلع ائية حسابال الوسيطية نتجات

ن مرت ام ا الداخ ب: الناتج الس ذا ول أخرى، ائية سلعة وسيطة كقيمة ومرة ائية، كقيمة مرة

ام ا الداخ الناتج حساب القيم ازدواج لة مش لتجنب املضافة القيمة قة طر   .جاءت

الثالث نفاق: الفرع قة   .طر

بال   نفاق إجما ساوى منضرورةي ينطبق ذلك وتفس ، املح قتصاد الدخل إجما مع

عملية أي دخلأن بالضرورة ا ع يتولد ن، مع طرف ا يقوم معينة خدمات أو السلع شراء أي إنفاق

الدخل، ساوي نفاق أن فيما التا و دخل، نفسھ و نفاق ذا ون ي حيث ع البا و آخر لطرف

ساوي فإنوالدخل ام ا الداخ ام: الناتج ا الداخ الك= الناتج   . نفاق

الك   نفاق أن   )1( :حيث

           )01(    Y = C + I + G + (X – M)…… 

Y:الوط الدخل   .يمثل

C :إنفاق العائيمثل الك(القطاع   ).س

I:عمال قطاع إنفاق اص(يمثل ا ثمار   ).س

G:ومي ا القطاع إنفاق   .يمثل

(X – M) :ار ا القطاع إنفاق  .يمثل

الثالث اتھ: املطلب ونظر قتصادي النمو   .عوامل

تحو    بمثابة نتاجية العملية العوامل،لعت من تركيبة ق طر عن استخدامات إ للموارد

قتصادي النمو عرف كما ا، بي فيما العوامل ذه مة مسا ناتج عن عبارة العملية ذه حصيلة ون و

طرفباعتباره من ا كب تماما ا قتصادي داء ع ا عب و داللة ا وأك قتصادية ات التغ م أ

                                                             
1- GREGORY Manki W : Macro économie : 3ème édition de bock ; Belgique, 2003 ; p21. 
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الذ ن، منقتصادي قتصادي النمو رة لظا ا مجمل مفسرة ات نظر عدة طار ذا طوروا ين

عواملھ إبراز   .خالل

ول  النمو : الفرع   )1(.قتصاديعوامل

أم   ة قص انت أ سواء تنمية أو عملية بأي املباشرة عند ا بح يجب عناصر ناك عامة بصورة

املخ ستالزم العناصر ذه و جل، لة باستمرارطو ة التنمو العملية ومنفذي ن   .طط

املال _1 إن :رأس ا، م ستفادة مستلزمات ذلك بما ونوعا كما املناسبة نتاج وسائل نا والقصد

ع عتمد املال رأس فالبلدةعرض نفاق، و الدخل ن ب الفرق ل ش دخار ذا و دخار مستوى

الك س ع م دخول معظم ينفقون الناس ألن ذلك موال رؤوس قلة من ي عا ة   .الفق

الطبيعية_ 2 ا :املوارد لك الطبيعية وات ال تمتلك ال ال الدول من ناك ف مساعدا العنصر ذا عد و

لكنقعمال  الطبيعية وات ال من ائلة كميات تضم ية العر الدول معظم نما ب اليابان، ذهاقتصادي

نامية مازالت   .البلدان

والتنظيم_ 3 املجتمع: دارة ومعتقدات وأعراف وتقاليد وعادات يتفق ما مع التنظيم يتما أن   .يجب

ل:العمالة_ 4 ما م بد ال شرطان ة وا الكفاءة طرق يإن مع التعامل العمالة نتاجستطيع ووسائل

غ ة املدر غ العمالة من ائلة ال عداد إن أخرى عبارة و ديثة، قدرةالكفوءةا ال ال أي رة املا غ ،

ماكنة مع التعامل ع ا ذال ر ظ و قتصادية التنمية أمام عائقا ل ش قد معقد، حاسوب أو حديثة

افة العمل قطاعات رة ما ية أجن عمالة وتوظف البطالة ي عا ال البلدان من كث ا وا

طباء و املصارف ومدراء امعات ا كأساتذة الكفاءات اب أ عن يك نا الصناعة،   .خصوصا

دور :التكنولوجيا_ 5 نا ر ظ و وخدمات، سلع إ امات ا ل بتحو الكفيلة السبل معرفة أي

ور  ظ من أك فإنالتكنولوجيا أخرى عبارة و ا، م املوجود ر تطو أو السلع من جديدة أنواع اع اخ ه

العدي تج ت ال التكنولوجيا من عديدة أنواع إ بحاجة املال ورأس والعمل رض نتاج منعناصر د

دمات وا   .السلع

ي الثا قتصادي: الفرع النمو ات   )2(.نظر

قتصاديون   ان فقد ذاتھ، قتصاد قدم قديمة قتصادي النمو بخصوص الكتابات إن

يكتبون عشر والتاسع عشر الثامن ن القرن للشعوبالتقليديون التقدم تحدد ال معالقوى وذلك

يعبداي التص عملية وسوفة قتصادي، النمو مجال ومختلفة عديدة ات نظر رت ظ وقد ا، أورو

ة الفكر واملدارس ات النظر إ الفصل ذا مننتعرض ابتداءا النمو، عملية ع ركزت ال

نموذج ا قدم كما ية الكي النمو ة نظر ثم املحدثون الكالسيك ثم الكالسيك ن _ اورد(قتصادي

دف )دومار ال ذا ولتحقيق أخرى، ات نظر من ا تال تيةوما ات النظر ناول ن  :سوف

 

 

  

                                                             
ص- 1 ص ذكره، سبق مرجع الشرقاوي، ع   .48 – 47محمود

عمان،- 2 ، و الطبعة ع، والتوز شر لل داروائل قتصادية، التنمية ، القر ص2007مدحت ،55.  
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الكالسيكية-1 النمو ة   )1(:نظر

من   ل آراء الكالسيك عند النمو ة نظر سميث"تتضمن اردواد"و" آدم ر بالنمو،" فيد املتعلقة

ارجية ا التجارة من وة ال مصدر حول ن التجار أراء إ منباإلضافة ل آراء مل"ثم يوارت حول" س

مالتوس"وسواق ت قتصادي،" رو الفائض لنمو ا كب تماما ا الكالسيك أبدى كما ان، الس حول

مد ع قتصادي النمو وعملية زمنية ة ف أي قتصادي از ا عمل ن ب ما ط بالر فقاموا

املدىالبعيد، النمو تحديد ع الكب ا تأث تصوروا ال العوامل جميع ع م بح انصب ذلك و

  .البعيد

ي   فيما النمو الكالسيكية ة النظر عناصر حصر لنا أمكن ذلك   :جراء

سميث  -1 -1   )2( :آدم

آراء   سميث"تمثل عملية" آدم منھ واملتصل املنظم قتصادي التفك قتصاديبداية النمو

عت و خاصة، مة،) Smith(بصورة وة ل مصدر العمل إنتاجيةبأن ادة لز وسيلة و العمل وتقسيم

تمالعمل ا وقد مة، ثروة التا ماتھ" سميث"و مسا أك ومن النمو، تحقق ال العوامل بتحديد

ا تقسيم رة ظا إ ندة املس نتاج عوائد ادة ز  والتخصص(Division of labour)لعملفكرة

(Specialization) ،ا م أ العمل تقسيم جراء من عديدة مزايا  :وتتحقق

 ن؛ العامل ارة م ادة ز عن الناجمة العمل إنتاجية ادة   ز

 التخصص؛ عن الناجمة ارات بت ادة   ز

 نتاجية العمليات إلتمام الالزم العمل وقت   .تناقص

ؤكد   ثمار(Smith)و س ع عتمدان شة املع ات ومستو نتاج نمو وتراكم(Investment)أن

املال و Capital Accumulationرأس ع ، عتمد بدوره ثمار س احدخار أن ر عن ينجم الذي

م ع عتمد العمل تقسيم وإن العمل، تخصص ومن والزرا الصنا شاط ال من املتولدة

و  تحسنالسوق، النقودمع وتحل تخصصا أك العمل صبح و يزداد السوق م فإن النقل، وسائط

العمل تقسيم ع جزئيا عتمد بدوره السوق م فإن أخرى ة ج ومن نتاجية، وتزداد املقايضة محل

الفرد دخل معدل يحدد   .الذي

عت   العوائد(Smith)و انخفاض أن نما ب الصناعية، شاطات ال معظم سود العوائد ادة ز أن

مثل را ع املعتمدة شاطات ال نتاج: يخص عوامل من ثابت عامل رض ألن واملناجم،   .الزراعة

مالثوس-2 -1 رت   :رو

وطروحات   ار أف ان" مالثوس"إن الس تھ نظر ما ن جانب ع ميةركزت أ ع وتأكيده

للتنمية سبة بال الفعال عت،الطلب مية" مالثوس"و أ ع يؤكد الذي الوحيد ي الكالسي قتصادي

نتاج، م تحديد قانونالطلب إ نادا اس العرض ع خرون يؤكد أن(Say)فيما يقول الذي

الطلب يخلق   .العرض

                                                             
ص- 1 ذكره، سبق مرجع قدور، بن   .70أشواق
ص- 2 ذكره، سبق مرجع ، القر   .59 – 56مدحت
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رى   الفع" مالثوس"و الطلب ع إذبأنھ نتاج انيات إم مع بالتناسب ينمو أن فاظال ا د أر ا

حية، الر مستوى ذلكع يضمن ما ناك س ل ركز،لكنھ وعدم" مالثوس"وقد را مالك ادخار ع

السلع ع الطلب يقلل أن يمكن والذي ن، للرأسمالي املخطط ثمار س ن و املدخرات عرض ن ب التوازن

م انخفاض التنمية،وأن عيق الك راس مالك لدى املدخرات م ادة ز حالة عنو

ح فيق اض، لالق ن الرأسمالي را" مالثوس"حاجة مالك ع ضرائب فرض ا   .حي

اردو-3 -1 ر   :دافيد

اردو"عت   ار" ر ف و راء من بالعديد اسمھ ارتبط وقد الكالسيكية، املدرسة كتاب أبرز من

ا عم ارجيةالر ا والتجارة جور   .و

رى   اردو"و ا" ر لك ان، للس الغذاء توف م سا ا أل قتصادية القطاعات م أ الزراعة أن

وأنھ املتناقصة، الغلة لقانون أثرتخضع من التقليل التكنولو التقدم لدور تذكر مية أ عطي لم

والثبات ود الر حالة إ ت ت سوف الرأسمالية قتصادات بأن بأ ت فقد ذا ول (Stationary)ذلك،

الزراعة العوائد تناقص ب   .س

عند   قتصادي النمو لطبيعة املحدد اسم ا العام الدخل ع توز عت يحلل(Ricardo)و والذي ،

مجموعات ثالث إ املجتمع تقسيم خالل من النمو ومالك: عملية الزراعيون والعمال الرأسماليون

لإلنتاج الثابت املال رأس يوفرون إذ والنمو التنمية عملية مركزي م دور فالرأسماليون ، را

ان خالل ومن العمل، مستلزمات وفرون و العمال أجور دفعون عملونو ح الر أق لتحقيق م دفاع

من غلبية م فأ الزراعيون العمال أما النمو، تحقيق يضمن نا و فيھ والتوسع املال رأس ن و ت ع

جور ملستوى تبعا يتقرر م عدد وأن جور، ع عتمدون و ان الكفاف(الس جور)أجر ادة ز ألن ،

الع عرض ادة وز ان الس ادة ز إ راتؤدي مالك أما الكفاف، مستوى إ جور يخفض مما مل

ق طر عن م دخول ع عفيحصلون مالر ل اململوكة را استخدام   .لقاء

يو ما الكالسيكية ة للنظر ة املوج نتقادات   )1( :من

العام؛ .1 القطاع مال   إ

للتكنولوجيا؛ .2 أقل مية أ  إعطاء

الوسطى .3 الطبقة ل ض: تجا بالتاتف ل وتتجا العمال ن الرأسمالي ن ب طبقي تقسيم وجود ة النظر

قتصادي؛ النمو عملية أساسية امات إس تقدم ال الوسطى الطبقة   دور

الدول .4 أن كما الكفاف مستوى نحو جور آلة أن يحدث لم الواقع و اح، ر و لألجور النظرة خطأ

الكساد مستوى إ تصل لم   الدائم؛املتقدمة

قيقية .5 ا غ ن أمثال: القوان الكالسيك ن لالقتصادي شاؤمية ال النظرة اردو"تقوم " مالثوس"و" ر

الكساد؛ املال رأس للتطور تمية ا يجة الن أن   ع

غعدم .6 وجود مع ون الس من حالة الكالسيكية ة النظر ضت اف حيث النمو عملية وم مف واقعية

الساكنة التوازن نقطة حول  .يدور

  

                                                             
ص- 1 ذكره، سبق مرجع قدور، بن   .73أشواق
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املحدثة -2 الكالسيكية ة   )1(: النظر

عشر   التاسع القرن من خ وة) م1870(الثلث ال نمو من لالقتصاد املركزي املوضوع غ

ع التوز دي ا التغ دور إ ل الطو املنفعةللموارد،ءالكفمد وم مف ديةوأصبح وما املف و

منالرئ ل طوره والذي املحدث ي الكالسي عرفت(Walras)و(Menger)و(Jevons)لالقتصاد وقد ،

دية ا باملدرسة ار ف ند(Marginalist school) ذه املس الطلب دور ع قتصاديون ؤالء ركز وقد ،

زعم كما نتاج، نفقة إ ند املس العرض دور من بدال السلع قيمة تحديد دية ا املنفعة إ

الكالسيك   .قتصاديون

شافا   لالك ان كبو أثر ميالدي عشر التاسع القرن الطبيعية واملوارد نتاجية الفنون ت

مالمحھ رت ظ والذي قتصادي الفكر يع يأ   :بما

اح؛ .1 ر معدالت ارتفاع   استمرار

قتصادي .2 ود الر فرص  ؛تضاءل

مرتفع؛ .3 نمو معدل   تحقيق

الكفاف .4 مستوى فوق جور   .ارتفاع

خصوص ةو النظر فإن قتصادي والنمو سية رئ ار أف ثالثة   :تتضمن

نمو_ أ بمعدل أي الكفوءة، الوحدات العمل قوة نمو بمعدل نتاج نمو معدل يتحدد ل الطو مد

إنت نمو معدل زائدا العمل النموذقوة خارج واملحددة العمل، النمو(Exogenous)جاجية معدل مثل

عند ثمار"HARROD"الطبي س ومعدل دخار معدل عن مستقل النمو معدل وإن ،.  

إيجابيا_ ب يتغ الفرد دخل معدل ألن ذلك ثمار، س و دخار معدل ع عتمد الفرد دخل مستوى إن

ان الس نمو معدل مع وسلبيا ثمار س و دخار معدل   .مع

وجود_ ج لالدخارتفضيالت عند الك(معطاة لالس سبة نتاج(والتكنولوجيا) بال البلدان،) دالة لدى

ال الغنية البلدان من أسرع تنمو للفرد املال رأس من قليلة كميات تملك ال ة الفق البلدان بحيث

تال إ يقود الذي مر للفرد، املال رأس من ة كب كميات معدال (Convergence)تملك ن دخلب ت

املختلفة العالم بلدان ن ب فيما شة املع ات ومستو   .الفرد

مبي-1 -2 شو ة   )2(: نظر

ة   نظر يم مبي"ما خالل"شو من بھ يقوم الذي والدور بالنظم اص ا تمامھ ا و ا غ عن

توازن حالة التامة املنافسة ه تم اقتصادي وجود فرض من ة النظر ذه تنطلق حيث ارات، بت

أي قة الطر نفس و سنة ل املنتجات نفس إنتاج يتم الة ا ذه حيث منأنھراكد، غذيتھ يتم تيار

جديدة فرص ثمة أنھ أيضا ض ف و رض، و العاملة القوة من مستمرة للمندوماتيارات ر نتظ ظم

نتاج،إلدخال عوامل مزج ا يتم ال الطرق تحليل عديالت أساسيا دورا ار بت لعب شو"و

ار " مبي بت و جديدة موارد شاف اك أو الف التقدم ارات بت ذه تتمثل حيث قتصادي للنمو

ا م أصناف خمسة   :يتضمن

                                                             
ص- 1 ذكره، سبق مرجع ، القر   .67 – 66مدحت
ص- 2 ص ذكره، سبق مرجع قدور، بن   .74 -.73أشواق
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أولي )1 موارد ع صول جديدة؛ا   ة

الصناعة؛ )2 جديد تنظيم  إقامة

نتاج؛ )3 جديدة وسيلة   إدخال

جديدة؛ )4 سلعة   إنتاج

جديدةا )5 أسواق إدراج ق طر عن   .لتوسع

ي-3 الكي النمو ة دومار(ةنظر   )1( ):ارود  –نموذج

ن   العشر القرن من نات الثالث قبل ومنتظما عا سر قتصادي النمو ان أي،لقد تتخللھ ولم

ة الف خالل العظيم بالكساد س والذي قتصادي ود الر جاء ح ة) م1939 – 1930(مشكالت والف

الثانية، العاملية رب ا تلت بمسألةال تمام بدأ يةلذلك الكي الثورة ب س وذلك قتصادي النمو

يركز ص ي الكي والنموذج أخرى، ة ج من واسع ل ش الفقر لة مش روز و ة ج من الدخل ة نظر

ستخدام مستوى من أقل مستوى عند اقتصادي توازن حصول احتمال ؤشر و الطلب القصور ع

ركز وقد امل، بالنمو"كي"ال تمامھ ا من أك قتصادي ستقرار ع تمامھ   .ا

دومار -1 - 3   )2( :نموذج

عت" دومار"عت   ة" كي"كما النظر وتقول البطالة أزمة أساسا يتمثل الرأسمالية ل مش أن

عند الدخل عل اف ثمار س ون ي ملا يتحقق امل ال شغيل ال فإن ة القص ة الف بأنھ ية الكي

ولكنمستوى  ، و ثمار س مستوى عند جما دخار ادة ز إ تؤدي الدخل ادة ز امل، ال شغيل ال

ن أثر ثمارات لالس ألن النمو، توازن يضمن ال القص املدى ع للتوازن الشرط   :ذا

للمضاعف مية أ يؤدي ي الكي ثر أو الدخل DI =  1              : أثر
S

    

لالدخار دي ا للمعدل عكسية دالة الدخل أن ع ثمارات« S »ذا س لتغ مباشرة   .ودالة

السعة ولتكن )( حيث )( أثر ديد ا املال لرأس دية ا    :نتاجية

                                                                                                   
Y
K

=      

ضرب حاصل فإن التا املحقق )(و ثمار ادة )I( و )I(س ز س السلعة يق أثر أو نتاج   .سعة

الن ديد ا الدخل غطي ملا و السوق التوازن املواد شرط ثمار اس ادة ز عن املنتجةاتج ضافية

أثر مع السلعة أثر ساوي ع ذا و السعة، ادة ز يجة           :الدخلن

   I
S

   = I       I
I

 = S                                                                
ي كما كتابتھ يمكن الشرط ذا   :و

                                                                 
1


  =     V =  k
y

s = مع 
v
   I

i
  

v :املالاملعامل لرأس دي   .ا

ون  ي أن بد ال التوازن يتحقق   :وح

                                                                                         
S
V
    S  =  

                                                             
ص- 1 ذكره، سبق مرجع ، القر   .73مدحت

ص- 2 ص ذكره، سبق مرجع قدور، بن   .80 -.79أشواق



ول  ا                               :               الفصل السياسة حول قتصادعموميات والنمو والنقدية  ملالية

16 
 

ي كما توازن ال يحدث أن مكن   : و

                                                                                                        S       
I
I

  

الدخل_  أثر ان إذا تأي توازن ال ناك السلعة أثر من   .أك

انكما_  توازن الدخل: عدم أثر من أك السلعة أثر ون ي عندما   .و

ارود-2 - 3   )1(: نموذج

تم   الرأسمابكيفية"  ارود"ا قتصاد أن عتقد حيث ي، حر مجتمع املتوازن النمو تحقيق

ملدة استقراره ع يحافظ أن املستحيل فمن حدث إن وح بالصدفة إال مستقرا نموا يحقق ال املتقدم

قام وقد لة، التالية" ارود"طو الفرضيات من جملة   :بوضع

  عادلدخار الفع دخار عليھ يطلق الذي دخار ذا وأن الدخل، من ثانية سبة يمثل الصا

صورة الفع ثمار س د يز الفع دخار زاد إذا ذلك وع التوازن، وضع عند الفع ثمار س

املال؛ رأس مخزون  تراكم

 ال ادة الز بمعدل تتأثر ثمر املس الدخل سبة الناتج؛أن ا ينمو ال السرعة أو  دخل،

 وأن الدخل، ادة الز ملعدل دالة املدخرات ع الطلب ون و للدخل، دالة املدخرات ون ت ذلك ع

العرض ساوي  .الطلب

ا" اورد"يقوم م نقاط ثالث خالل من النمو معدل   :بتصور

الفع_أ النمو   :معدل

الفع النمو خ ذا سبةيتمثل من ل ق طر عن يتحدد والذي الوط الدخل أو الناتج من ل

سبة أي املال رأس متوسط ومعامل املال(دخار ي)الناتج/ رأس ما اض باف ،:  

جما الوط  Sدخار للدخل                                    K = S yكدالة

لرأس املتوسط ثابتKاملعامل
K
Y

 =   K =  K
Y

    

التالية املساواة اعتبار ع   I = K و  I = S: و   : نحصل

                                                                SY = S  =  K Y     =I = K     

العالقة من لديناSY    K Y =وانطالقا   :يصبح

           G  =   Y
Y

   = S
K

                                                                                

املال رأس معامل ع املتوسط دخار من ل سبة ساوي الفع النمو معدل   .ومنھ

املضمون _ب النمو   :معدل

املسار   ذا املؤسسات وتقوم التوازن، نحو مسار بع ي أن لالقتصاد سمح الذي املعدل و

الدخل سبة مع ناسب ي والذي مستمرة بصفة ثمارات س من ن مع مبلغ لSبتخصيص امل ومبدأ

دي ا املساواةCاملعامل عتبار ن ع خذ مع نت، دخار و ثمار س ن ب التوازن عأو    :حصل

SYO = C (Y1 – Y0) ………….. (1)                                                        
ثابتة سبة عت والذي فيھ املرغوب ثمار س املحقق:حيث    C (Y1 – Y0)     :يمثل   .SYOدخار

                                                             
ص- 1 ص ذكره، سبق مرجع قدور، بن   .78 -.77أشواق
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السابقة العالقة ع  (1) ومن          GW = (Y1 – Y0) /  Y0 = S/ C  :نتحصل

واملستخدم   فيھ املرغوب النمو بمعدل املضمون، النمو معدل تفس يمكن فإنھ املعادلة ذه ومن

مثل و املال، رأس مخزون امل وCلل ي، ال س فيھSالسلوك املرغوب أو دف املس   .النمو

الطبي_ج النمو   :معدل

نتاجية   نمو معدل عبارةnو و و العاملة القوة نمو معدل ن ب مع ا املعدل ذا يتمثل

التطورات، من ل بھ سمح للنمو معدل أق بـ،gnعن لھ رمز ان،aو الس م الفنية، العاملة

يتطلب مما الفراغ، ووقت العمل ن ب التفضيل ودرجة الرأسما اكم امل،gnال ال شغيل ال استمرار

ينمو  بمعدلأن النمو gنتاج ومعدل النمو gW = S/ C طبي معدل من ل ساوي أن لالقتصاد

  .gاملضمون

ارود  -3 - 3 ن( دومار–نموذج النموذج ن ب   ):مقارنة

ارود ل ي الدينامي التحليل تقارب يجة نموذجودو  ن س يدومار  – مار كما عرض   :و

التالية نتاج دالة y = min ( Kt                                :               عطي
V

  ,  Lt
U

  ) 
  :حيث

L:العمل.  

K:املال   .رأس

U:العمل   .وحدة

V:املال رأس   .وحدة

دخار  SYt St =                                                                          : ودالة

السلع سوق   SYt St =               :                                                                                  وتوازن

I =  dKt                                                                             :                          ولدينا
dt

 

أي نفرض بأكملھ مستخدم املال رأس مخزون   : أن

                                                                              It 
1
V
   =   

dKt
dt

    
1
V
  =                        dyt

dt
   

الطلب ادة  :وز
dit
sdt

                                                                                                           
1
S
  =   dyt

dt
      It Yt = 

1
S

 

الضروري النمو     ):الطلب= العرض(معدل

It  = 
1
S

    
dI
dt

      
1
It

  . 
dIt
dt

  = 
S
V

                                                                                            . 
1
V

 

  . 
dyt
dt

    = 
S
V

                                                                                                                                                                                                  1
Yt

 gw =   

العمل عرض   :نمو

   n =  
1
N

  
dNt
dt

                                                                                                     Nt = Noent   

  :حيث

Nt :ة الف العمل   ).t(عرض

No :ة الف العمل   .t = oعرض
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n :ارود الطبيعرفھ النمو معدل أنھ   .ع

ارود شرط تمثل ساوي : دومار-و يتحققوجوب ح العمل وعرض نتاج نمو معدل

امل ال شغيل   .ال

  
dNt
dt

  = n                                                                                                              
1
Nt
 =   

dyt
dt

   
1
Y

  

 

ون  ي أن يجب نتاج و العمل سوق التوازن يتحقق  :وح

                                                                                                                                           
S
V

 n =  

n :الطبي النمو   .معدل

S :لالدخار املتوسط   .امليل

V :املال رأس   .معامل

ديدة -4 ا النمو ة   )1( ):الداخلية(نظر

إطارا   توفر ديدة ا النمو ة نظر قبلإن من يتحدد الذي للناتج املستمر النمو لتحليل ا نظر

نتاج، عملية اص ا ختالفاتالنظام تفس ديدة ا النمو ة لنظر ساسية الدوافع وأن

ا من عظم زء ا تفس وكذلك املختلفة البلدان ن ب فيما النمو معدالت اصلة املحقق،ا لنمو

فإن اختصار الداخو النمو المنظري نمو ملعدل املحددة العوامل تفس لميحاولون والذي املح ناتج

لدى النمو معادلة خارجيا يتحدد والذي ه، تفس بمتبقي) Solow(يتم عرف ،)Solow(والذي

بأن م اض اف وتحسنو خارجية وفرات تولد وال شري ال املال رأس والعامة اصة ا ثمارات س

العوائد لتناقص الطبي التوجھ عوض   .نتاجية،

إنتاجية   يمنعان ر والتطو البحث وكذلك التعليم بأن وجدنا إذا ديدة ا ة النظر موقف تعزز و

نخفاض، من دية ا املال عنرأس تج ي املختلفةمما البلدان اقتصادات أداء ن ب فيما حقيقي اق اف   .ھ

ديثة ا ة النظر   ):الداخلية(نقد

ت ديثة واج ا ة ا) الداخلية(النظر م وأ نتقادات   :عض

التقليديةإ الفرضيات من عدد ع عتمد ا أ ا عيو م أ أحد عتالنيوكالسيكيةن وال

عدم خالل من عاق ما غالبا النامية البلدان قتصادي النمو وأن النامية، للبلدان مالئمة غ

الضعيفة، ة از رت الب عن الناجمة لالكفاءة يا والسلعاملؤسسيةوال املال رأس وأسواق افية ال غ

ال إغ ب س و ااملة، العوامل ذه ل ة النظر ذه التنميةمال لدراسة ا تطبيق انية إم فإن ملؤثرة

الداخلي النمو ات لنظر ة بؤ الت وواسعةللقيمة كب تأييد ع تحصل   .لم

ية و الت ا مراحل تزال ال ة النظر ذه أن رغم م،وختاما ف توف م سا ذلك مع ا فإ

الختالالت والناميةأفضل املتقدمة البلدان ة تجر مد لة طو املصادرالنمو ع ك ال خالل من

الداخ قتصادي للنمو سية  .الرئ

  

                                                             
القر - 1 صمدحت ص ذكره، سبق مرجع ،78.- 79.  



ول  ا                               :               الفصل السياسة حول قتصادعموميات والنمو والنقدية  ملالية

19 
 

ي الثا والنقدية: املبحث املالية السياسة ية   .ما

ية   ما ع الضوء سليط تم س املبحث ذا خالل منمن عد ال والنقدية املالية السياسة

م قتصاديأ والتوازن ستقرار بتحقيق اصة ا وم دوات مف ناول ن ذلك ع وللوقوف العام،

لألسعار، العام املستوى ستقرار تحقيق املتمثلة ا داف وأ ا وأدوا والنقدية املالية السياسة

امل ال شغيل ال مستوى   .وتحقيق

ول  والنق: املطلب املالية السياسة وم امف وأدوا   .دية

وإضافة و تخدم ة خ ذه أن إذ النقدية، السياسة مع كب ل ش املالية السياسة ترتبط

البداية منا و ما، بي فيما التبادلية العالقات جزءإ عت ال والنقدية املالية السياسة عرف أن

قتصادية السياسة   .من

املالية: ول الفرع السياسة وم   .مف

التالية ف التعار املالية السياسة ف عر إيجاز   :يمكن

ف  املالية)1( :ول التعر شاطالسياسة ال إلدارة الدولة ا ستخدم ال املالية دوات من مجموعة

واجتماعيا وسياسيا اقتصاديا املجتمع داف أ وتحقيق   .قتصادي

ال ف يالتعر والتداب)2(: ثا جراءات و ساليب و القواعد من مجموعة ا بأ املالية السياسة عرف

قتصادية داف من مجموعة لتحقيق ممكنة كفاءة بأك ا ل املا شاط ال إلدارة الدولة ا تتخذ ال

ستقرار ص تت داف وتلك معينة، ة ف خالل والسياسية جتماعية والتنمية،و قتصادي

والكساد م الت وعالج قتصادي شاط ال وتوجيھ ع، التوز   .العدالة

الثالث ف تحقيق)3( :التعر إ دف ال املعتمدة ود ا تلك ا بأ املالية السياسة التوظيفعرف

العامة اض ق و والضرائب نفاق سياسات خالل من م ت حدوث دون   .مثل

ال ف عالتعر سية)4(: را الفر لمة ال من مشتق خية التار الناحية من املالية السياسة مصط ) Fisc(إن

ومختلف أوسع مع ا ل املالية السياسة فإن ديث ا ستخدام ولكن زانة، ا أو املال ت ب ع و

شاط ال ات مستو يع أو استقرار لتحقيق ومة ا ود بج   .قتصاديمرتبط

ع   آثار من عنھ تج ي وما دولة أو ومة املا شاط لل تحليلية دراسة املالية فالسياسة

القومي   .قتصاد

تكمن   حيث املالية للسياسة شامل ف عر إ ف التعار ذه ن ص ن أن يمكن الدور وكما

الضرائب فرض الدولة بھ تقوم االذي و وتحصيل العامةلإليرادات، دمات ا مجال ا إنفاق تتم   .ال

التا و داف من مجموعة لتحقيق دف املالية   :فالسياسة

 امل؛ ال شغيل ال مستوى إ   الوصول

 نمو معدالت إ   اقتصادية؛الوصول

 لألسعار؛ العام املستوى ستقرار   تحقيق

                                                             
1 - ، و الطبعة العامة، املالية عالم، السميع عبد ص2012أحمد ،301.  

قتصادية - 2 ة النظر ميد، ا عبد املطلب ة،_عبد سكندر ع، شروالتوز لل امعية الدارا للمبادئ، وك ي جز ص2000تحليل ،426.  

3 - ، و الطبعة ة، سكندر امعية، الدارا والبنوك، النقود اقتصاديات عامر، دي م ص2010وحيد ،203.  

رة، - 4 القا ية، العر ضة ال دار العامة، املالية واقتصاديات مبادئ الواحد، عبد ص2000عطية ،17.  
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 ل ش الدخل ع توز وإعادة املجتمع ية رفا ع   .عادلالعمل

ي الثا النقدية: الفرع السياسة وم   :مف

يم   مفا فعدد التعار ذه ن ب ومن قتصادية ات النظر واختالف بتعدد النقدية السياسة

ا م   :نذكر

ف  مباشرة)1(: ول التعر النقدي املجال ومة ا ا تتخذ ال جراءات و القرارات   .مجموعة

ي الثا ف ا)2( :التعر ونت"عرف بار ا" جورج املركزي: بأ البنك ا يتخذ ال جراءات و التداب مجموعة

الصرف أسعار استقرار ضمان أجل ومن قتصاد ع أثر إحداث أجل من النقدية السلطات   .أو

ال ف جراءات )3(: ثالثالتعر أوتلك التوسع إليجاد النقود، عرض للتأث الدولة ا ستخدم ال

للمجتمع الشرائية القوة م  .نكماش

ال ف عالتعر ا )4( :را عرف اع" Kent"و ا : أ بع ت ال الوسائل عرضمجموعة ملراقبة النقدية دارة

اقتصاديالنقد دف بلوغ املدف ال   .لالستخدام

مجموعة   ا بأ النقدية، للسياسة شامل ف عر إعطاء يمكن السابقة ف التعار خالل ومن

عوان وسلوك النقدية ات املتغ ع للتأث النقدية، السلطات ا تقوم ال والقرارات جراءات

املسطرة قتصادية داف لتحقيق ن  .قتصادي

أن نجد ورة املذ ف التعار من سبق ماومما و النقدية السياسة من ن نوع   :ناك

مية_ 1 الت   ):التوسعية(السياسة

من   املعروض ادة ز ق طر عن نكماش رة ظا ة ملحار ة املركز البنوك ا بع ت ال جراءات و

ي بما ذلك جراء وتقدم النقدية    :السيولة

لزامي؛ تخفيض_أ حتياطي   سبة

إعادة_ب سعر صم؛تخفيض   ا

املا_ج السوق املتداولة لألوراق يا مش املركزي البنك   .دخول

نكماشية_ 2   )5(: السياسة

تخفيف   و السياسة ذه من دف ال ون و م الت رة بظا ا اقتصاد مر إذا الدول ا بع وت

النقدية، السياسة أدوات إحدى إتباع خالل من السوق املتداولة السيولة إم الدولة أ ت التا و

التالية جراءات   :إحدى

إ_أ سعر إعادةرفع ع ة التجار البنوك إقبال يقل سوف التا و املركزي، البنك قبل من صم ا عادة

تقليل إ ذلك يؤدي مما صم، ا سعر برفع ة التجار البنوك تقوم ا دور و ة التجار وراق خصم

                                                             
مصطفى، - 1 د فر ة،س أحمد سكندر امعة، ا شباب مؤسسة لليورو، الدو البعد النقدية السياسة ن، حس السيد ،2000محمد

  .39ص

امعية، - 2 ا املطبوعات ديوان ي، والبن النقدي قتصاد لطرش، ر ص2013الطا ،138.  

الثاني - 3 الطبعة النقدية، والسياسات ات النظر محاضرات ، ع بن عكنون،بلعزوز بن ص2006ة، ،112.  

مصر،- 4 ع، والتوز شر لل الفجر دار النقدية، والسياسة النقود مفتاح، ص2005صا ،98.  

5 - ، و الطبعة ع، والتوز شر لل املستقبل دار والبنوك، النقود ، صا وليد البكري، س ص2009أ ص ،180،181.  
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خ من قتصادية املتداولةالقطاعات السيولة م تقليل إ يؤدي جراء ذا و ة، التجار ا أوراق صم

  السوق؛

مقابل_ب ة التجار وراق من د املز ي سوف التا و املفتوحة، للسوق عا با املركزي البنك دخول

السوق؛ املتداولة السيولة م من د املز   امتصاصھ

لزامي،_ج حتياطي سبة املركزيرفع البنك رفع مقدارسإذا تقل سوف لزامي، حتياطي عر

قراض ع ا مقدر تقل سوف التا و ة، التجار البنوك لدى املتوفرة   .  السيولة

الثالثالفر  املالية: ع السياسة   :أدوات

ما   ن نوع إ ا تقسيم مكن و العامة، يرادات و العام، نفاق و العامة، املوازنة أدوات: شمل

عمدية، وأدوات يتلقائية كما ما إل نتطرق   )1( :وسوف

تلقائية_ 1 ذاتية:أدوات قة بطر املالية السياسة داف أ تحقيق ي)تلقائية(ع ما شمل و ،:  

التصا_أ الضرائب الدخل؛ضرائب: عديةنظام ادة ز مع طرديا ا سب د   تز

لية_ب التحو ع: املدفوعات توز إعادة ع ساعد و ، العائ للقطاع ومي ا القطاع من الت تحو

املجتمع؛ أفراد ن ب   الدخل

نتاج_ج نتا: إعانات للقطاع ومة ا من مقدم ما دعم عن   .عبارة

عمدية_ 2 تدخل):مقصودة( أدوات إ منتحتاج ومة، ا من   :خاللدائم

ة_أ اليدو شغال دمات: برامج با تتعلق بمشروعات ومة ا صيانة(العامةقيام الطرق، إنارة

املياه، قنوات مد ود؛...)الطرق، الر افحة م ا ع نجم و العمل، فرص خلق إ يؤدي ما و و ،  

شاء_ب التوظيفإ إيجاد: العامةمشروعات انتظار البطالة لة ملش ومة ا طرف من مؤقتا حال عت

ا؛ ل اقتصادي   حل

الضرائب_ج معدالت   .غي

التا ل الش ع داة ذه استخدام   )2(: يتم

كساد )1 وجود لإلنفاق،،حالة القابل الدخل ادة ز إ يؤدي مما الضرائب بتخفيض ومة ا تقوم

ا الطلب د يز الذي قتصادمر انتعاش ع ساعد و   .لك

لإلنفاق، )2 القابل الدخل نقصان إ يؤدي مما الضرائب ادة بز ومة ا تقوم م، الت وجود حالة

المر من يقلل ساعدالذي و الك استقرار طلب  .سعارع

عالفر  الرا النقدية: ع السياسة   :أدوات

السياسة   وسائل س دوات من مجموعة النقدية السياسة إلدارة املركزي البنك ستعمل

م نذكر وال يالنقدية ما  )3( :ا

 

  

                                                             
قتصاد - 1 مبادئ خليل، القادر صعبد الثانية، الطبعة امعية، ا املطبوعات ديوان ، واملصر   .191النقدي

عمان، - 2 ، و الطبعة ع، شروالتوز وال للطباعة الفكر دار ، الك قتصاد ومبادئ أسس ت، الز أبو حسن ، الزع ص2000يثم ،204.  

3 -، الك قتصاد قطف، سليمان يم إبرا ، الع الدين سعد ،نزار و الطبعة وتطبيقات، ص2006مبادئ ،290.  
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الكمية_ 1   :دوات

صم_أ ا إعادة معدل   :سياسة

صم   ا سعر سعراملقصود مقابلو ة التجار البنوك من املركزي البنك ا يتقاضا الذي الفائدة

القروض، ا عمنح صول ل ة التجار البنوك ا تقدم مالية أوراق من خصمھ عيد ما لقاء أو

ا قبل من املمنوحة القروض م ادة ز ع ساعد أك   .احتياطات

بتخفيض   املركزي البنك يقوم والكساد ود الر حالة البنوكففي تحف ع مما صم ا سعر

تخفيض ألن ن ثمر املس وخاصة القروض منح ع ة التجار البنوك تزداد التا و اض، ق ع ة التجار

ع الفائدة سعر تخفيض ع نعكس س املركزي البنك قبل من ة التجار البنوك ع صم ا سعر

ذا و ور، م ل املمنوحة إالقروض يؤدي الكبدوره الطلب مستوى دعم ع قتصاد   .انتعاش

نقدية   سياسة ستخدم ف م الت حالة رفعأما خالل من البنوكانكماشية ع صم ا سعر

ينعكس معا اض ق البنوك ذه رغبة تقل التا و ة، سعر التجار رفع القروضع ع الفائدة

ع الطلب تقليل إ يؤدي ذا و ور، م ل النقوداملمنوحة كمية انخفاض التا و قتصادالنقود

م الت ة معا ساعد   .مما

املفتوحة_ب السوق   )1( :سياسة

امل   البنك دخول املفتوحة السوق سياسة تخفيضع أجل من النقدية للسوق ادةركزي ز أو

الكتل النقديةم كة الوسيلة ذه عت و وسندات، م أس من املالية وراق شراء أو بيع ق طر عن

املتقدمة للدول خاصة واستعماال   .شيوعا

دعم   دف قتصاد النقود عرض ادة ز إ املركزي البنك س والكساد ود الر حالة ففي

توسعية نقدية سياسة يقوم نا و الشرائية،   .القوة

ستخدمحالةأما   التا و املتداولة، النقود م تقليل إ س املركزي البنك فإن م الت

انكماشية نقدية   .سياسة

ي_ج القانو النقدي حتياطي معدل   )2(: سياسة

ألجل،و    ع وودا الطلب تحت ع وودا املصر غ ور م ا ع ودا ع قانونية سبة عن عبارة

حساب ا حتفاظ تم و ع الودا ذه ل ا استالم عند ة التجار البنوك ع املركزي البنك ا يفرض

فوائدمفتوح الغالب تج ي ال البنوك، ذه باسم   .لديھ،

و    والكساد ود الر حالة حتياطيففي سبة بتخفيض املركزي البنك يقوم توسعية سياسة إتباع

النقود عرض ادة ز التا و ة، التجار البنوك قدرة ادة ز ع مما   .لزامي

فت   م الت حالة البنأما يقوم حيث انكماشية سياسة حتياطي كبع سبة برفع املركزي

يلزامي قدرةل من ممنحعالبنوكيحد الت من د ا التا و  .القروض،

 

  

                                                             
ص- 1 ذكره، سبق مرجع ، ع بن   .125بلعزوز

ص - 2 ذكره، سبق مرجع لطرش، ر   .157الطا
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النوعية_ 2   ): الكيفية(دوات

القرض_ أ تأط   :سياسة

للتأث   مباشرة بالتدخل املركزي للبنك سمح بامتياز مباشرة وسيلة القرض تأط سياسة عت

تأط  سياسة وتقوم القرض، منح ع ة التجار البنوك للقروضقدرة مباشرة سقيف فكرة ع القرض

تأط عملية عادة وتتخذ لالقتصاد، الصيغةالقروض) سقيف(املمنوحة ذه املباشر(وفق سقيف ال

ن) للقروض ل الش   :أحد

يتم_  ثم لالقتصاد، ا بمنح ة التجار للبنوك املسموح للقروض إجما سقف املبلغتحديد ذا ع توز

ال  ع مسبقابنوكجما تحدد معاي أساس   .ع

ة_  املعت ة الف خالل يتعداه ال بنك ل حسب للقروض ع السقف   .تحديد

نتقائ_ب للقروضالسياسة   )1( :ية

انتقائ   سياسة املركزي البنك ت اي عت ال القطاعات ببعض فقط تتعلق القرارات تجعل ية

الوط لالقتصاد مردودية بإعطاءأك كفيلة قراراتھ ون ت بحيث ا إل القروض بتوجيھ فيقوم ،

القطاعات، ذه إ القروض منح يالت س نتقائوالغرض ال السياسة استخدام من يةسا

أن مكن و ة، املرغو ستخدامات و قتصادية القطاعات نحو القروض توجيھ ع التأث و للقروض

السياسة ذه اتأخذ م ال أش   :عدة

 مفضل؛ خصم معدل   قرار

 العملية؛ ذه ل ة الضرور الشروط ا ف تتوفر ال ة التجار وراق إعادة انية   إم

 السقف؛ مستوى فوق وراق خصم   إعادة

 ا فوائد ومعدل القروض استحقاق مدة  .غي

ي_ج د   )2( :قناع

بھ   ةيقصد التجار واملصارف عموما واملصرفية املالية املؤسسات إقناع املركزي البنك محاولة

معينة، نقدية سياسة إتباع حالةخاصة ففي اقتصادية، حالة لعالج ا إتباع املركزي البنك يرغب

أم ئتمان، والتوسع الفائدة سعر تخفيض ع ة التجار املصارف يحث والكساد ود حالةالر

ئتمان وتقليل الفائدة سعر رفع ع املركزي البنك يحث سعار وارتفاع م   .الت

الصرف_د   )3(: سعر

الت   م ع التأث دف املركزي البنك طرف من الصرف سعر حيثستخدم ارجية، ا جارة

بتخفيض انيقوم م ن تحس ألجل الصادرات ادة ز دفھ ان إذا املحلية العملة الصرف سعر

ارج، ا من اد ست ادة لز املحلية العملة صرف برفع قوم و الاملدفوعات، الصرف عت بو رئالس

ارجية ا التجارة  .نمو

  

                                                             
نة - 1 الرا صالحات ظل قتصادي ستقرار تحقيق النقدية السياسة فعالية مدوخ، زائر_ماجدة ا س _ دراسة ماج غرسالة

سكرة، جامعة قتصادية، العلوم د مع شورة، ص2003م ،21.  

ز - 2 يةأحمد عمان،شا شر، لل ران ز دار واملصارف، النقود ص1993، ،337.  

ص - 3 ذكره، سبق مرجع ، ع بن   .130بلعزوز
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ي الثا والنقدية: املطلب املالية السياسة مية وأ داف   .أ

ا   دف شاطس من تجعل متعددة داف أ لتحقيق املعاصر الفكر والنقدية املالية لسياسة

داف ذه وتتمثل مية أ توجد ما م ل ول م، مع م وت فراد شاط مع متناسقا عمال ومة ا

ي فيما سياسة ل ل مية   :و

ول  املالية: الفرع السياسة داف   :أ

فيما داف ذه   )1( :يتتمثل

املا_ أ جوانب :التوازن ثالثة فيھ يرا ل ش الدولة موارد استخدام بذلك ع   :و

والوفرة؛: ول  املرونة حيث من العامة زانة ا حاجات يالءم الضر النظام   أن

ي باي: الثا ا ومواعيد الدخل ع توز عدالة من باملمول، ومالئيتعلق املحددة؛مة، سب ال حيث من   ا

استخدا: الثالث إنتاجيةيخص ألغراض العامة القروض    .م

ؤدي اقتصاديو استقرار حدوث إ املا   .التوازن

قتصادي_ ب مثب )2( :التوازن نتاج م إ الوصول توازنمع أن ومة ا ع ن يتع نا و ل

أق إ للوصول والعام اص ا القطاع شاط ن ممكن،ب عإنتاج أقدر املشروعات انت لما ف

وجب لما العامة املشروعات من عنتاج ا شاط وتقصر املباشر التدخل عن تمتنع أن ومة ا ع

مجموع يصل عندما اص وا العام ن القطاع ن ب التوازن تحقق و والضرائب، عانات بواسطة التوجيھ

، ق حده إ القومي أنھالدخل ديةيتحققأي ا املنافع أن نجد عندما عنالتوازن الناتجة

ومة ل قتصادي شاط اال إيرادا بتحصيل ومة ا ا تقتطع ال دية ا املنافع مع منيتعادل

أمثل إنتاج م إ للوصول وجھ أحسن ع املجتمع انيات إم استغالل ع نا فالتوازن   .فراد،

جتما_ ج إطار)3( :التوازن و انياتھ إم حدود املجتمع ألفراد ية الرفا تحقيق العدالةع

ق طر عن وذلك للمداخيل العادل ع التوز بضمان ومة ا تدخل يتجسد أن ضرورة أي   :جتماعية،

ية؛_  الضر   السياسة

العامة_  املنح(النفقات   ؛)تقديم

العام_  الدين ا(تأث وفوائد مھ حيث   ).من

العام_ د باألسعار:التوازن الوط الناتج مجموع ن و الوط نفاق مجموع ن ب التوازن ذا يحدث

شغيلالثابتة، ب سمح مستوى حيثضمن املتاحة، نتاج عناصر تحققجميع أن ومة ل يمكن

ا م أ آليات، عدة دف وحسب: ال ا، وغ عفاءات عانات، وظيفةإن" بيفردج"الضرائب، م أ

ماية اف إنفاق ضمان املستقبل وافقللدولة و ماعية، ا البطالة ضد ا ذامواطن ألفن"ع

سن الشرائية،"ا القوة ادة ز أن ون الك(ب ء) الطلب ال التوظيفنفس ادة ز   .مثل

 

  

                                                             
ص- 1 ص ذكره، سبق مرجع خليل، القادر   .190_ 189عبد

ميد، - 2 ا عبد املطلب صعبد ذكره، سبق   427مرجع

خليل، - 3 القادر املرجععبد صنفس ،190.  
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ي الثا املالية: الفرع السياسة مية   )1(: أ

املعروف   الدولمن أو النامية الدول ان سواء املالية السياسة تطبيق منأن أك ا ل املتقدمة

عالج،تأث تحقق الضرائب قتصادية،ل افسياسة السلبيات من حققتكث لو م،كما للت عالجا

شرائية قوة ناك ون ي مفعندما تلبية ع نتا از ا قدرة عدم التا و املجتمع، زائدة

الزائ الشرائية القوة ذه يجة ن الزائد ال الطلب ية الضر السياسة تدخل فإن الزائددة، زء ا متصاص

التوازن  إعادة يحقق الشرائية القوة جديدمن   .من

أن   وجو كما عدم أي الطبقات، ن ب ة كب فوارق الشرائحوجود ن ب توازن املجتمع،خليةالد د

شرائح وجود ةخليةديجعل كب حة شر شة مع مستوى انخفاض التا و الكفاف، حد تحت ة كب

تتداملجتمع، ذهلذا شة مع مستوى ن تحس ملحاولة ية الضر السياسة خاللخل من استخدامفراد،

ع نفاق بواسطة املنخفضة الدخول ذوي ض ولتعو املرتفعة الدخول ع التصاعدية الضرائب

ذوي ا ستفيد ال املرافق ع نفاق كذا الدعم، سعر ا لوصول ة الضرور املحدودة،السلع الدخول

ااكمر  وغ والتعليم العام والنقل ة ال   .فق

بنجا   الك الطلب كساداإدارة حدوث أن حيث التاعح، و ، الك الطلب م انخفاض

قتصادي، شاط ال م ادة ز التا و ثمار، س ع الطلب م للتأث نفاق سياسة تتدخل

البطالة معدل انخفاض عنھ تج ي مما العمالة، ع الطلب م ادة ز يتم   .وعليھ

أجل   من ثماري س نفاق عملية الدولة نطاق ساع نفاقا ودور الدخول، ع توز إعادة

قتصادي شاط وال للدولة قتصادي شاط ال ن ب املتبادل التأث خالل من جتما الناتج التأث

ن أن كما اص، ا للقطاع مدمر س ول تناف الدولة دور ون ي بحيث اص، والتأثاكا املباشر التأث

، جتما الناتج ع وأثره ومي ا الك س ترشيد مدى حيث من نفاق لسياسة املباشر أوغ

نفاق زاد فإذا خرى، العناصر أحد ع وانخفاضھ الك الطلب عناصر إحدى ع نفاق ادة ز مدى

ع الك س انخفاض ذلك مع فإن ومي الناتجا لصا ون سي فالفارق التا و فراد،

  .جتما

الثالث النقدية: الفرع السياسة داف   )2(: أ

ي ما النقدية السياسة داف أ  :من

واقتصادي - نقدي استقرار عتحقيق يؤثر الذي لألسعار العام املستوى التغ ة مواج خالل من

الوطنية؛   العملة

ممحاولة - ادة ز ع ينعكس مما قتصادية، القطاعات ل مستوى ع اقتصادية تنمية تحقيق

؛ املح الناتج ونمو القومي الدخل من   ل

خاصة؛ - ة تنمو اقتصادية برامج خالل من التنمية عملية ع سر   محاولة

املدفوعات؛ - ان م التوازن تحقيق   محاولة

                                                             
صأح - 1 ص ذكره، سبق مرجع عالم، السميع عبد   .303 -302مد

دار - 2 ودي، الر م الت ة معا والنقدية املالية السياسة دور ، ي الر عمان،آمنةرجاء ع، شروالتوز ص2013لل ،84.  
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املعدل  - قتصاتحقيق للنمو املة؛مثل ال بالعمالة وب امل   دي

ة؛ - ثمار س امج ال ل لتمو الالزمة املالية واملوارد املدخرات   عبئة

وة؛ - لل العادل ع التوز ع   العمل

قتصاد - ر وتطو خدمة مة للمسا وذلك ا أنواع بجميع املالية املؤسسات ر تطو مة املسا

  .الوط

عالفرع النقدية: الرا السياسة مية   )1(: أ

ي فيما النقدية السياسة مية أ   :تكمن

املتاحة؛تنظيم - الدفع بوسائل ا ع ع ما أو املجتمع النقود   كمية

لية؛ - ال قتصادية السياسة من   جزء

النقدية؛ - زمات   حل

مناخ - لتوف لألسعار، العام املستوى استقرار عدم ع قتصادي؛القضاء شاط لل   مالئم

اقتصادية - تنمية وتحقيق البطالة ع املدفوعات والقضاء ان م توازن   .تحقيق

الثالث قتصادية: املطلب ختالالت ة معا ا ودور املالية السياسة   .فعالية

لضمان   وسيلة إال ما العام نفاق و الضرائب مع تتعامل ال املالية السياسة النموإن

س واستقرار شغيل معدالت تحقيق إ النقدية والسياسة جنب إ جنبا ا ل يؤ بما قتصادي

ناسعار وسن فعا، املطلب ذا قتصاديةول ختالالت ة معا ا ودور املالية السياسة   .لية

ول  املالية :الفرع السياسة   )2( :فعالية

شاطنقصد   ال مجمل التأث ع املالية السياسة قدرة مدى املالية السياسة بفعالية

املالية السياسة أدوات باستخدام وذلك قتصادية، زمات و املشكالت ة ومواج   .قتصادي

منح_ 1 انتقال ع املالية السياسة   : ISأثر

التأث   يمكن قتصاد ودية ر فجوة أو مية ت فجوة وجود ة ملعا مالية سياسة تطبيق إن

منح ية)IS( ع الضر صيلة ا غي أو ومية، ا النفقات ات التغ خالل   .من

ومة_ أ ا بع ت الكساد ة معا حالة تقليلففي أو نفاق ادة ز أن حيث توسعية، مالية سياسة

والناتج الك الطلب ادة ز إ ستؤدي منحالضرائب انتقال إ يؤدي ذا و ، جما عنيمينا ISاملح

ول ديد ISOوضعھ ا الوضع املنح ، IS1 إ مع تقاطعھ نقطة نقل النقطةLMو النقطة A من إ

B،ذا ؤدي الناتجو ادة ز الفائدة Y1 إYO  إ معدل ادة انخفاض،i1إi0 من وز عنھ تج ي ذا و

و كما ثمار رقمس ل الش  ):01(مو
 
 
  

                                                             
صعبد - 1 ذكره، سبق مرجع خليل،   .148القادر

شقر - 2 عمان،أحمد ، و الطبعة شر، لل الثقافة دار ، شر لل الدولية العاملية الدار ، الك قتصاد   .338ص،2002،
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رقم ل الناتج):I - 1(الش ادة ز ع العام نفاق ادة ز   .أثر

  
شقر، :املصدر الدوليةأحمد الدارالعاملية ، الك عمان،قتصاد ، و الطبعة شر، لل الثقافة دار ، شر   .338ص،2002لل

معدل   ادة ز إ أيضا يؤدي وإنما الناتج، ادة ز إ فقط يؤدي ال ومي ا نفاق ادة ز إن

الناتج بدوره يخفض ذا و ثمار س الرغبة يقلل مما   .الفائدة،

املستو _ب ارتفاع ب س قتصاد م ت وجود لألسعار،حالة العام املاليةى السياسة دور فإن

إتباعنا ق طر عن املجتمع الشرائية القدرة وخفض الطلب مستوى تخفيض محاولة سو ما

ي فيما نكماشية املالية السياسة وتتخلص نكماشية، املالية   )1(: بالسياسة

نفاق - مستوى الذيتخفيض تخفيضالعام إ املضاعف آلية بفعل ممايؤدي الك، س م

سعار؛ ادة الز مستوى وكبح الطلب حدة من   يقلل

الشرائية - القدرة يخفض مما الضرائب ات مستو الكرفع نفاق تخفيض إ أيضا ؤدي و لألفراد

مضاعفة؛ سبة   ب

ت - أي ن، الت ا من ج الضرائبمز ادة وز نفاق  .خفيض

منح تقل سارISو ال من  IS1إ ISOمن: إ الدخل مستوى ينخفض ذا والذيY1 إYO  و ،

إ أسعار يؤدي انخفاض عنھ تج ي نا املبادالت، لغرض النقود ع الطلب منانخفاض I0الفائدة

ن،I1إ مب و كما ثمار، س ارتفاع التا رقمو ل   ):02(الش
  

رقم ل   .ISمنحعنفاقانخفاضأثر):I - 2(الش

  
إ :املصدر ل الكماي قتصاد والسياسة_ بدجمان، ة دار _ النظر منصور، يم إبرا منصور السعودية،ترجمة ية العر اململكة شر، لل خ املر

ص1999 ،195.  

                                                             
عمان، - 1 الثالثة، الطبعة شر، لل داروائل ، الك قتصاد مبادئ ، الرفا ن حس أحمد ي، الوزا واصف ص2000 خالد ،29.  
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وفق_ 2 املالية السياسة   )LM - IS:( )1(لنموذج افعالية

مس   عند التوازن تحقق اض قتصادباف أي امل ال للتوظيف املقابل الدخل من أقل توى

نا انكماشية، فجوة ماليةيواجھ سياسة بإتباع ومة ا بمقدارتقوم نفاق ادة بز تقل( Gتوسعية ي

ا ومي ISمنح  خالل ا لإلنفاق املضاعف بمقدار ن اليم   ).إ

املنح_  مع رقمLMيتقاطع ل الش ن مب ذا و ديد، ا التوازن الوضع تحدد   ):03(نقطة

رقم ل النموذج ):I - 3(الش وفق املالية السياسة   .)LM - IS(فعالية

  
وآخرون، :املصدر نجيب، هللا النقودعمة اقتصاديات فةمقدمة ة،والص سكندر امعية، ا الدار النقدية،   .362صوالسياسات

تقاطع_  إالتوازن  AالنقطةLMمع ISاملنح إذا يؤدي نفاق ادة ز فإن ن ISانتقالص اليم إ

بمقدار ’ISليصبح الدخل ادة ز س ،)’Y1 Y1(أي ظل عندو ثابتا الفائدة ون)i1’ =  i1( عر ت نا و السياسة،

املضاعف بمقدار الدخل ادة ز ثمة ومن الفعالية، املة السياسة)Gمضروب( املالية أن ع ذا و ،

الفعالية املة املنطقة ذه ون ت   .املالية

منح_  انتقال فإن الوسطى املنطقة يتحقق التوازن ان إذا من  ISإما التوازن نقطة غ إ  سيؤدي

B إ B’بمقدار الدخل ادة ادة’Y2 Y2وز الز ذه ولكن الدخل، م ادة الز من أقل ون ت

ارتفاع إ راجع ذا و ية، الكي مناملنطقة الفائدة إ’i2 إ i2سعر يؤدي ثمارالذي س تخفيض

الدخل من التقليل التا ذهو املالية السياسة تأث فإن وعليھ عنھ، جزئياالناتج ون ي املنطقة

املة غ ا فعالي التا   .و

ومي_  ا نفاق مضاعف أن ساوي   KGورمزهحيث          : و
1

1−b
  KG =  

الك bو لالس دي ا  .امليل
 ×KG × G ;  Gاملضاعف_ 

1
1−b

   =KG × Y= G،الدخل ادة الز مقدار تمثل   .و

  

                                                             
وآخرون، - 1 نجيب، هللا ذكرهعمة سبق   .364ص. مرجع
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منح_  انتقال فإن الكالسيكية، املنطقة يتحقق التوازن ان إذا نقطة )IS ‘،)1إ ISأما غ إ يؤدي

من الدخل  ’CإCالتوازن مستوى غ إ يؤدي لن ذا الفائدة ،)’Y3 = Y3(و سعر رفع ع سيعمل بل

ثمار’i3 إ i3من س تخفيض ع عمل رتفاع ذا و نفاق، ادة الز تماما ساوي بمقدار

ي الكالسي الفكر د يؤ ذا و ومي، ت: ا أي أيإن ومي، ا نفاق ادةوسع ز إ يؤدي لن أنھ

املنطقة الفعالية عديمة املالية السياسة أي نتاج م ثم ومن املستخدمة املوارد م حقيقية

  .الكالسيكية

ي الثا قتصادية: الفرع ختالالت ة معا املالية السياسة   )2( :دور

امل   ال شغيل ال مستوى إ الوصول ص تت ال املالية السياسة داف أ عن ديث ا ظل

املجتمع ية رفا ع والعمل لألسعار، العام املعدل ستقرار تحقيق قتصادية، النمو معدالت

عوإعادة ل ش الدخل ع إتوز بحاجة أنفسنا نجد ةادل معا املالية السياسة دور وتوضيح إبراز

قتصادية   .ختالالت

ي_1 عا حينما قتصاد الكساد ر زيظ ن واملق الك الطلب مستوى انخفاض حالة من

فإن الة ا ذه مثل و تباطؤ، بحالة يمر اقتصادي شاط أي بطالة وجود ع مما املنتجات، ف تصر

التا ستخدم املالية   :السياسة

د_ أ ي يأ نا ف الكب الكساد ات ف حدث ما ذا و العام، ومي ا نفاق مستوى ادة الو ز الدولة ر

ادة  ز ع قتصاد،عمل لة ك تحر التا و وعندنفاق لألفراد دخول بمثابة و الدولة فإنفاق

توظيف إ التا و ا، إنتاج ادة ز إ املؤسسات أ ت عندما الك الطلب مستوى يرتفع م دخول ادة ز

عا و فراد دخول من أخرى مرة يرفع مما جدد، مام؛البطالةعمال إ قتصاد لة دفع   و

ناحية_ب من الدخول تزداد نا ية، ضر إعفاءات أو الضرائب بتخفيض الدولة تقوم امليلقد يزداد كما

أخرى، ناحية من ثمار س انحو ز ع ن مر الشوكال القوة ارتفاع يجة ن الدخول املجتمعدة رائية

من د بمز قتصاد عوحقن مما العمل، وفرص وحلموال قتصاد لة البطالةدوران ل مشا

الكساد؛ من   والتخلص

إ_ج شاط ال إعادة دف يخدم بما الضرائب وتخفيض نفاق ادة ز أي ن ليت من ج مز استخدام

قتصاد الك الطلب   .مستوى

س   املالية بالسياسة الكساد ة معا حالة التوسعيةو املالية بالسياسة الة ا   .ذه

و_2 املالية السياسة دور فإن لألسعار، العام املستوى ارتفاع ب س قتصاد م ت وجود حالة

بالسياسة س ما إتباع ق طر عن املجتمع الشرائية القدرة وخفض الطلب مستوى تقليص محاولة

التالية العناصر ص وتت نكماشية،   :املالية

العام_أ نفاق مستوى مماتخفيض الك س م تخفيض إ املضاعف آلية بفعل يؤدي الذي

كبح و الطلب، حدة من سعار؛مستوىيخفف ادة   الز

                                                             
صةماجد - 1 ص ذكره، سبق مرجع   .76 -75مدوخ،

ص - 2 ص ذكره، سبق مرجع ، الرفا ن حس أحمد ي، الوزا واصف   .329 - 327خالد



ول  ا                               :               الفصل السياسة حول قتصادعموميات والنمو والنقدية  ملالية

30 
 

سبة_ب ب الك نفاق تخفيض إ ؤدي و لألفراد الشرائية القدرة يخفض مما الضرائب، ات مستو رفع

  مضاعفة؛

الضر  _ج ادة وز نفاق خفض أي ن السياست من ج   .ائبمز

ع   والسيطرة املجتمع نفاق مستوى كبح إ س نكماشية املالية السياسة فإن ذا و

سعار وتزداد الك الطلب ات   .مستو

ع الرا قتصادية: املطلب ات النظر النقدية السياسة ودور   .أسس

لت   اش شأ من إجراءات وجود إ اجة ا إبراز اما دورا قتصادية والتقلبات العوامل

أصبحت ال النقدية السياسة ات والتوج جراءات تجسدت ا، م يجابية وانب ا ع السيطرة

العامة قتصادية السياسة من ما م املطلبجزءا ذا ناول وسن السأ للدولة، ودور ياسةسس

قتصاديالنقدية ستقرار   ,تحقيق

ول  النقدية: الفرع السياسة   )1( :أسس

جتما  و قتصادي للتطور تبعا وذلك والزمان، ان امل حسب النقدية السياسة أسس تختلف

ي كما سس ذه نوع ت التا و بلد، ل ل   :والسيا

سياسية_ 1 عن: أسس السياسة ذه ل وء يال النقدية، السلطات ق معطر النقاش ات متا الدولة ب ّ جن

اء ملان(الشر ال العمل، اب أر تدخلھ)النقابات، أو جباري حتياطي املركزي البنك رفع أن حيث ،

ثارة عدم تتصف النقدية السياسة أن أي مباشر، ل ش الفرد حساسية يث ال النقدية، السوق

س لألحاس وقراطيةاملباشرة والب العمومية و ،.  

علمية_ 2 العامة: أسس تھ نظر يخص فيما لكي العلمية بالثورة فردمان،« TEIM »تتعلق أفعال وردود

ما ن تيار تأصل من ا تبع وما املعاصرة، الكمية تھ ن(نظر النقدي وتيار دد، ا يون ما،) الكي وغ

يون  الكي يركز نحيث بالسياست الدولة تدخل وجوب ع دد واملالية(ا الضرورة،) النقدية حسب

معدل ال فقط، النقدية الكتلة الدولة تدخل ووجوب املالية، السياسة جدوى عدم النقديون رى و

التدخلالفائدة ذا ألن القروض، مراقبة النقدية_أو الكتلة ع_ عدا وخيمة عواقب إ م حس يؤدي

يتم ح م، الت ة محار ألجل جيا تدر النقود كمية تخفيض ون ي أن يجب م وحس قتصاد،

ل الطو املدى ع لھ أضعف ملستوى   .الوصول

ن   للنقدي ثانية ة نظر رت ظ دمان فر عد جدد(و ن ،)نقدي التدر التخفيض فكرة ترفض ،

باسم عرف الرشيدة"و التوقعات ة سيطة" نظر ا قص: وفكر وقت م الت ة محار يمكن أنھ

عن م في سعار، انخفاض الحقا يتوقع النقدية الكتلة خفضت إذا بحيث للفرد، الرشيد بالتوقيع

بالسيولة احتفاظھ زداد و التدرجنفاق دون دف ال يتحقق   .ومنھ

س   ما الدول عض لدى تتداول أنھ شطة"ش ال النقدية التدخلال" بالسياسة تتطلب

دد ا النقديون أو النقدي تجاه يرفضھ ما و و قتصادية، ياة ا للدول   .املباشر

إحصائية_ 3 ب:أسس ط تر أن حاولت ميدانية دراسات ذا PIB ; M2نوجود وجود والحظت رتباط،

غيفارق مع عد ر أش  .M2 ستة

                                                             
ص - 1 ص ذكره، سبق مرجع خليل، القادر   .152 -151عبد
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يالفرع قتصادية: الثا ات النظر النقدية السياسات   :دور

التأث   النقدية والسياسة النقود تلعبھ الذي الدور ا بي فيما قتصادية املدارس اختلفت

دور ي فيما وسنو مباشر، غ أو مباشر ل ش التأث ذا ان إذا وما قتصادي، شاط ال ع

النقدية قتصاديةالسياسة املدارس من مدرسة   .ل

النق: أوال والنيوكالسياسة ي الكالسي التحليل يدية   )1( :السي

النقدي_ 1 التحليل قتصادي ستقرار تحقيق النقدية السياسة   :دور

ي_ أ الكالسي التحليل النقدية مبدأ:السياسة ع التقليدية النقدية ة النظر اب أ ينيؤكد

املرونة ول ن ياديةأساسي ا ي والثا سعار و لألجور أيالتامة ك ي لم املبدأين ذان و للنقود، التامة

مر ، القص جل وتحديد النقود كمية غ جراء قيقي وا النقدي ن القطاع ن ب نقدية ات تأث

ستقرار تحقيق كز ي التقليدية النقدية ة النظر النقدية للسياسة ي ا ال دف ال جعل الذي

ع رص ا خالل من قتصادتوازنالنقدي، النقدي املفتوحةالعرض السوق آلية ع باالعتماد

بيع ستقراراملتمثلة يحقق الذي ل بالش النقدي العرض التحكم إ يؤدي بما السندات وشراء

امل ال شغيل وال   .قتصادي

النيو ا_ب التحليل النقدية يلسياسة دمان(أدخل:كالسي ا) فر ع نا النقديةتحس ة التقليديةلنظر

النقدية، السياسة تأث حيث من ل والطو القص الزمن ن ب فرق ونھ السياسةمن أن ن ب حيث

القص جل قتصادي شاط ال ع تأث ا ل ون ي قد االنقدية ل س ل فإنھ ل الطو جل أما ،

التأث تأث وأن قتصادي شاط ال النقديةع ات واملتغ لألسعار العام املستوى ع ون ي ا ل سا

فيقف قيقي، وا النقدي ن القطاع ن ب العالقة حيث ومن دمان(خرى، بأن) فر وائل الرواد مع

أوالعالقة وقد قيقي، ا القطاع إ النقدي القطاع من مباشر ل ش دمان(تتم السلطات) فر أن

سوف تخفيضالنقدية دف س انت إذا توسعية نقدية سياسة ت املعدلت عن البطالة معدل

النقديالطبي العرض ادة ز ألن نتاج، ادة ز إ يؤدي مما الفائدة سعر انخفاض إ البداية يؤدي

عوامل من أسرع ل ش املنتجات أسعار أن إال الوقت، لبعض مستقرة سعار ون وت قيقي ا والدخل

انخفاضنتاج إ ذلك فيؤدي م، فيدفع ن للعامل قيقية ا إجور أعذلك نقدية أجور طلب

من أقل السوق البطالة معدل فيصبح العمال ع الطلب بالتا فينخفض سعار، ارتفاع لتفادي

مستو  ثم ومن والبطالة م الت ن ب تبادل عالقة ناك فإن ذلك و ، الطبي قيقي،املعدل ا الناتج ى

يو ما و النقديةو السياسة ات التغ النقدي(أن العرض مستوى ) م ع تأث ا الدخلل

سعار مستوى ع ا تأث فيقتصر ل الطو جل أما ، القص جل سعار و قيقي وا النقدي

قيقي ا الدخل ع ثم   .ومن

النقدية_  2 السياسة قتصاديةدور النقديالتنمية ي( التحليل   :)الكالسي

ة   النظر تؤكد النقدية للسياسة التنموي الدور عوحول التقليدية دخارالنقدية ضرورة

مسبق النقديكشرط التوسع وأن ثمار، س نلعملية ائز ا من قيقية ا املوارد لنقل وسيلة إال و ما

                                                             
هللا- 1 ضيف عمان،محمد ، و الطبعة ع، والتوز شر لل غيداء دار قتصادية، والتنمية ستقرار النقدية السياسة دور القطابري،

ص2009 ص ،67- 69.  
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فراديالسلب إ ا ل الذينن ثمرة املس نتاجيةواملؤسسات املجاالت ا فإنستخدمو ذلك و ،

عملية الرئ العامل عت اكمدخار ال ل لتمو سا املصدر باعتباره قتصادي النمو

ل الطو املدى ع قتصادي والنمو التنمية عملية ساس عت الذي   .الرأسما

الدور   كمن الفائدة،و سعر يؤديھ الذي الدور النقدي التحليل النقدية للسياسة سا

رفعحيث ع النقديون قتصاديون يركز لذلك دخار، معدل ادة ز ع الفائدة سعر ادة ز عمل

م، مدخرا ادة ز ع فراد ث ادةالفائدة للز املالئم بالقدر النقدي العرض ادة ز ضرورة عرضمع

مضاعفة إ يؤدي م رأ حسب ألن التنمية عملية لھ دور فال املصر ئتمان أما قيقي، ا الناتج

قيقي، ا نتاج ارتفاع يصاحبھ أن دون فقط النقدي ميةمماالدخل ت ضغوط خلق ب س ي

ة   .كب

ي : ثانيا الكي التحليل النقدية   )1(: السياسة

السياسة_ 1 قتصاديدور ستقرار    :النقدية

ن   الكالسيكي عكس مستقر غ قتصادي النظام أن املدرسة ذه اب أ ن(يرى ،)النقدي

إليھ ب يذ ما دون يؤ ال م أ كما ا ضرور ومي ا التدخل أن يرون م ف النقود لذلك أن من النقديون

ير  بل م، الت حدوث ب س امل الرئ سعار،العامل ارتفاع تؤثر أخرى عوامل ناك أن ون

عكس ع مباشرة غ عالقة ا أ يرون م ف قيقي ا والقطاع النقدي القطاع ن ب العالقة حيث ومن

دية ا الكفاية جدول خالل من قيقي ا والقطاع النقدي القطاع ن ب تصال يتم حيث ن، النقدي

س نفاق ترجع وال ثمار الفائدةلالس سعر مستوى إ   .ثماري

أن   إال للدخل، املحددة ف ن، ي الكي لدى امة غ النقود أن ذلك مع س ثريرى) كي(ول

يكم النقد عرض ات لتغ سائلسا ل ش الدخل من فراد ا يحتفظ ال سبة ال تتأثرن وال

الفائدة، سعر ا م أ عوامل تفضيلعدة ة نظر خالل من املالية م محفظ بتغي فراد يقوم حيث

ستقرار لتحقيق ا لوحد افية ست ل النقدية السياسة أن ترى ية الكي ة النظر فإن ذلك و السيولة،

غالنقدي، للعوامل املستقر غ السلوك ب س ذلك لتحقيق ة مطلو شطة ال املالية السياسة وأن

وال الكالنقدية الطلب تحديد امة   .عت

ي _ 2 الكي التحليل قتصادية التنمية النقدية السياسة   :دور

املسبقة   املدخرات ط ش ال ي الكي التحليل فإن النقدية للسياسة التنموي الدور حيث من

لعملية أسا يرى كشرط بل الكالسيك، يرى كما الالتنمية عت ثمار س عمليةأن سا عنصر

مقارنة السائدة الفائدة سعر خفض ع عمل ي الكي التحليل النقدية السياسة فإن ذلك و التنمية،

عباملعدل ثماري س نفاق التوسع ن ثمر املس ع مما ثمار، س ع للمردود س

ا م سا النقدية السياسة فإن ذلك و م، خاللمنتجا من قتصادية الفائدة،لتنمية سعر ات غ

يرى م) كي(حيث ح و ن ثمر املس ع مما منخفضة، لفة ب موال توف ل س ل تخفيضھ ضرورة

قتصادي النمو عملية دفع ثم ومن ثمار س   .ع

  

                                                             
رة،- 1 القا رام، ع مطا ، الك قتصاد ات نظر خليل، ص1994سامي ،93.  
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دد: ثالثا ا يون الكي عند النقدية   )1(: السياسة

ي  الكي الفكر ماإن ن ت أساس ن ت بم ص ي الكي الفكر عن يتم ديد   :ا

العمل_1 أسواق جور تحديد ن ب الالتمي أسواق سعار ي سلعوتحديد الكي النموذج أيد وقد ،

ا ف شرح ة نظر وضع عنھ اختلف أنھ إال ، ص النموذج ضھ اف الذي جور جمود فرض ديد ا

مود ا ذلك   .أسباب

و _2 النقدي مود ا ن ب قيقي،التمي ا مود سعار ا أو جور فجوة أن دد ا يون الكي يرى حيث

يجة ن مثإنما لفة م سعار موائمة تجعل غلعوامل العقود وتجاوز سعار قائمة اليف ت ل

ال تفسر املتوافقة العوامل ذه و سعار، و جور من ل مرونة لألجورتحدد النقدي مود ا

سبة بال جور جمود بأنھ لألجور قيقي ا مود ا تو كما سعار، سعرو جمود أو ن آخر ألجور

سبة توبال ال ات والنظر آخر، وأجورلسعر الضمنية العقود نماذج شمل العمل سوق ذلك

قيقية ا   .الكفاءة

ع   ركزوا الذين ن الكالسيكي عكس املا انب ا ع م تحليل دد ا يون الكي ركز وقد

لتفضيالتھ وفقا متنوعة مالية محفظة لديھ الفرد أن من ذلك ن منطلق النقدي انب للعائدا

ناز  ي حيث العائد،واملخاطر، ادة ز مقابل مان عن الفرد عدة ل ن ب من أصل م رأ حسب والنقود

ونات م ات غ إ يؤدي صول ذه كميات ات والتغ شعر أصول نا ومن يوناملحفظة، الكي

مح تجعل النقد عرض ادة فز مستقر، غ النقود ع الطلب أن دد متوازنة،ا غ حالة فراد فظة

الفائدة سعر انخفاض منألن العائد صبح و املالية، صول من فراد ا يحتفظ ال سبة ال ع يؤثر

من الوحدات عدد ادة لز يميلون فراد يجعل مما السندات، ع العائد من أع العي املال رأس

ع يتطلب الذي مر املالية، يمثلصول ذا و ديدة، ا ثمارات س من د ومز الوقت عمليةض

دد، ا ن ي الكي نظر ة وج من العي إ النقدي القطاع من تأثنتقال أن يرون م فإ ذلك و

عكس قيقي، ا القطاع إ مباشر غ ل ش تقل ي املا والقطاع النقدي العرض ع النقدية السياسة

ي الذين ن مباشرالنقدي ل ش تتم العالقة ذه أن ضون   .ف

عا دد: را ا ن الكالسيكي عند النقدية   )2( :السياسة

د ا ي الكالسي النموذج التاليةييرتكز الفروض ع   :د

السلطات؛_ ا ت ت ال السياسات اتجاه رشيدة توقعات م لد فراد   إن

جور _ سعارإن مستوى املتوقعة ات للتغ سبة بال تامة مرونة ذات سعار   .و

أو   التوقعات) Sargent" (سارجنت"وقد أثر توضيح عليھ اعتمد الذي النموذج خالل من

النقدي العرض ادة ز ب س لألسعار العام املستوى رتفاع إن التوظف، ومستوى الناتج ع الرشيدة

عنھ تج ،ي الك العرض ملنح فوري ورفع و فعليا وتحقق فراد طرف من متوقعا رتفاع ذا ان إذا

إ ادفة ال النقدية السلطات قبل من املفاجئة التوسعية النقدية فالسياسة السياسات، أثر يبطل ما

ادة للز فراد توقع عدم حال بالفعل دف ال تؤدي البطالة معدل وتخفيض الناتج مستوى ادة ز

                                                             
ص- 1 ص ذكره، سبق مرجع القطابري، هللا ضيف   .71،72محمد

ص- 2 ص ذكره، سبق مرجع خليل،   .917،920سامي
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الع الاملفاجئة فإن التوسعية ادة الز تلك فراد توقع حال أما النقدي، ونرض ست النقدية سياسة

ادة  ز دوى ا سعارعديمة ارتفاع ع ا دور وسيقتصر البطالة وتخفيض   .نتاج

حول   ا عدم من لألفراد الرشيدة التوقعات دقة ع تتوقف النقدية السياسة فعالية فإن ذلك و

  .املتبعةالسياسات

ديد_  ا ي الكالسي التحليل النقدية للسياسة التنموي   :الدور

ركز   ي الكالسي التحليل أن الحظنا فقد قتصادية، التنمية النقدية السياسة لدور سبة ال و

اب أ أما ثمار، س ع ي الكي التحليل ركز ن ح التنمية لعملية مسبق كشرط دخار ع

ة خر،النظر دون ين املتغ أحد ع ك ال طأ ا من أنھ وا اعت فقد ديثة ستمرار ا يمكن ال إذ

ثماري  س شاط ثمارال س ألغراض يكرس ادخار ناك ون ي أن دون الرأسما اكم ال وتحقيق

ح ع ثمار س و باالدخار تمام يتطلب الذي مر النمو، لتحقيق يلعبانالضروري ما و سواء د

حاس التنميةمدورا عملية   .ا

جمع   النامية البلدان النقدية السياسة دف س أن ضرورة تؤكد ديثة ا ة النظر فإن ولذلك

ثمار  س سبة ادة ز إ يؤدي ملا القومي، الدخل إ ا سب رفع ومحاولة دخارات عبئة الدخلو إ

اب أ يرى كما التنمية، عملية تخدم ال القطاعات نحو دخارات توجيھ خالل من أيضا، القومي

ل بالش النقدية صدارات و املصر ئتمان خالل من النقود كمية تنظيم ضرورة ة النظر الذيذه

الفائدة أسعار خالل من النقدي دخار ع   .ع

السياس   دور متد ثمارو س معدل ع والتأث لالدخار مرتفع معدل تحقيق نحو النقدية ة

النمو ق طر ع النامية قتصاديات وضع م سا الذي ي ئتما التوسع خالل من الرأسمالية السلع

ع السر ي   .الذا

ي : خامسا والكي النقدي ن التحليل النقدية السياسة ن ب   )1( :مقارنة

شاط   وال النقود ن ب العالقة حيث من ي الكي والتحليل النقدي التحليل ن ب الفرق ع للتعرف

خالل من ذلك يت ن، التحليل كال النقدية السياسة ا خالل من عمل ال لية وما قتصادي،

  :ي

قتصادي_ 1 شاط بال النقود   :عالقة

ذهالنقديون يرى    عمل حيث قتصادي، شاط ال مباشر ل ش تؤثر النقد عرض ات غ أن

ات غ أن إ فينظرون يون الكي أما ، الك نتاج ثم ومن الك نفاق ات غ إحداث ع ات  التغ

خالل من قتصادي شاط ال تؤثر النقد نعرض كمية من غ الذي الفائدة سعر ات فاقغ

الك نتاج و نفاق ع يؤثر خاللھ من حيتھ ور ثماري املضاعف(س خالل   ).من

خرى _ 2 صول مع النقود إحالل   :مدى

عد   النقود أن يون الكي يرى ن ح خرى صول افة ل بديال عد النقود إن النقديون يرى

فقط، املالية لألصول كميبديال غ أن يرون م املاليةف وراق محفظة ع توز إعادة إ يؤدي النقود ة

                                                             
رة،- 1 القا اللبنانية، ة املصر الدار النقدية، والسياسات ات النظر معتوق، محمود ص1989س ص ،179- 180.  
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الفائدة، سعر ات غ خالل من ا دائل و النقود من ونة اامل لذا تطلب ال النقود أن ون ف النقديون أما

فقط املالية لألصول س ول صول افة ل بديال عد ف ولذلك للتبادل، وسيطا ا بصف ل   .و

النقود_ 3 كمية املاليةتوازن وراق   :ومحفظة

النقدي   التحليل لدى ساس املالية وراق ومحفظة النقود كمية توازن ع املحافظة عت

لالقتصاد، قيقي ا انب ا إ النقدية السياسة أثر انتقال كيفية ىتحليل ف ي الكي التحليل أما

الطلب ات التغ ن ب ة الزاو ر الفائدة قتصاديسعر شاط ال   .والتقلبات
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الثالث والنقدية: املبحث املالية السياسة ن ب   .العالقة

السياسات   ق طر عن أو العامة قتصادية السياسة عن بمعزل عمل النقدية السياسة إن

والنقدية،قتصادية املالية ن السياست من ل ن ب داء سيق ت ناك ف املالية، السياسة خرى

ما بي فيما ن السياست عالقة خالل من ذلك ت   .و

ول  ما: املطلب دور تفعيل وعوامل والنقدية املالية السياسة ن ب العالقة   .أساس

املال   ن السياست ن ب ما ا وقو اما امال ت لناك ش قتصادية داف لتحقيق والنقدية ية

توافر  ب ي لذلك خاص وجھ ع قتصادي ستقرار و ذلكعام ع ساعد وعوامل أسس   .عدة

ول  والنقدية: الفرع املالية السياسة ن ب العالقة   )1( :أساس

ن   السياست كال أن من والنقدية املالية السياسة ن ب العالقة أساس ثق الطلبين تؤثران

قتصادي، شاط ال مستوى والتحكم للتأث والنقدية املالية السياسة ستخدم أن يمكن حيث ، الك

ان فإذا لالقتصاد لية ال داف تحقيق دف و وذلك جدا منخفضا الك الناتج مستوىامستوى ن

ومة ل التقليدية الوضعية ون ت فسوف جدا، مرتفعا السلعالبطالة ع الك الطلب مستوى رفع

والعمالة الناتج شيط ت ع ذا ساعد وسوف توسعية، مالية أو نقدية سياسات ق طر عن دمات   .وا

املحتمل   فمن لة املش و م الت ان الوإذا ون ي الكأن الطلب ارتفاع ذلك ب ارتفاعاس

ستجابة الناتج معدل ستطيع وال جدا، ا وسوفكب ثابتة، أسعار و املوجودة الدولة بموارد الطلب ذا ل

إتباع ق طر عن الك الطلب مستوى من ومة ا تخفض أن الة ا ذه التقليدية الوصفة ون ت

التصاعدي الضغط تخفيض ذا ساعد و انكماشية، ومالية نقدية عنسياسة الناتج سعار ع

الك الطلب   .فائض

ذ   ض إنونف املواصفات من سيطة ال املجموعة أوه م الت لة مش إما يواجھ قتصاد

مسار  عدل أن ساطة و ومة ا ع بد ال ذلك يح ولت يحالبطالة، ال تجاه الك الطلب

مقبولة غ ات مستو الدولة تواجھ عندما عقيدا أك الوضع صبح و املالئم، املقدار مو الت من

الوقتوالب نفس  .طالة

قتصادي_ 1 شاط وال النقدية السياسة ن ب   )2( :العالقة

الفائدة   وأسعار النقدي املعروض امة ال ات التغ أن قتصاد علماء ن ب عليھ املتفق من

السياسة استخدام انية إم حول خالف ناك ان وإن قتصاد، ع ة كب آثار ا ل ون ي أن يمكن

سعارالنقدية الرتفاع املؤقتة زمات مع والتوافق قتصادي ستقرار لتحقيق   .كأداة

رى   دمان"و فر ومعدل" ميلتون النقدي الدخل ع قوي تأث لھ نموه ومعدل النقود عرض أن

الدورة خالل قتصادي شاط وال النقود عرض ن ب قائمة ية سب عالقة بوجود عتقد كما نموه،

  .ةقتصادي

نقطة   ى أد فإن املثل و قتصادية، الدورة الذروة سبق النقود نمو معدل الذروة إن

الدورة قتصادي شاط لل نقطة ى أد سبق النقود نمو خلصقتصادية،معدل دمان"وقد " فر

                                                             
1_ Lipsey (Richard G) ; steiner (peter O) ; piovis (Douglus D) : E conomics ; Harper & Row ; publishing, New york, 1984, p 659.  

رة،_  2 القا ية، العر ضة ال دار والنقدية، املالية السياسة ن ب العالقة ديثة ا ات تجا الوحيد، عبد ص2003عطية ص ،59 - 50. 



ول  ا                               :               الفصل السياسة حول قتصادعموميات والنمو والنقدية  ملالية

37 
 

ش" شوارتز"و وال النقود عرض ن ب ة وا ة قو عالقة ناك أن من الرغم ع أنھ قتصاديإ اط

الدورة املة،خالل ست ل العالقة فإن مؤشراتقتصادية، كفاية عدم من الكمال عدم تج ي وقد

يؤدي قد النقص بأن أيضا سلما وقد النقود، عرض قياس حصائية خطاء أو قتصادي شاط ال

الدلي أن مع قتصادي شاط وال النقود عرض ن ب ضعيفة عالقة وجود لعالقةإ يو التار ل

لعر وا الدوري السلوك ن ب ومحكمة الة الض الدليل ذا فإن لالقتصاد، الدوري والسلوك نقود

ية سب عالقة وجود بالضرورة ت   .يث

سلوك   فإن أخرى ناحية ومن لالقتصاد، الدوري ب س النقود عرض نمو معدل ات التغ

ون  ي قد النقود للسلوكعرض يجة فحصن فقد ية السب العالقة اتجاه يحدد ولكن لالقتصاد، الدوري

دمان" الظروف" شوارتز"و" فر من يتحقق ي ل التار ل وقدال النقود، عرض ات للتغ بة املس

عامة بصفة النقود عرض ات التغ أن إ شاطخلصا ال التغ إ يرجع   .قتصاديال

ذه  فإن ذلك من دال خيةو تار لظروف يجة ن انت ات مثلالتغ شافمعينة، ب،اك الذ

عتقد لذلك قتصادي، شاط ال ع عتمد ال و دمان"و عرض" فر من يجة ن ية السب عالقة أن

قتصادي شاط ال إ   .النقود

دراسة   دمان"و للدليل" شوارتز"و" فر املفصلة بالدراسة فقط تتأكد ية السب قضية فإن

، مستوىالتار ع ام تأث ا ل النقود عرض ات التغ بأن القائل الرأي خرى دلة تدعم حيث

النقود أثر عن إضا دليل وثم قتصادي، شاط النطاقال الواسعة القياسية النماذج ع ند س

املعادلة، وحيدة نتائجوالنماذج أشارت العرض" جوردان"و" أندرسون "كما ن ب ة قو عالقة ناك أن إ

النقدي، جما القومي والناتج ما ل أو النقدية القاعدة أو للنقود وكس مش النتائج ذه ولكن

دراسة قتصاديون كرر فقد ذلك ورغم ا، بديلة"جوردان"_ " أندرسون "ف فروضا ن مستخدم ،

السيا فعالية عن ة مشا نتائج ع الدليلوحصلوا فإن كذا و النقدية، وحيدةسة النماذج من املستمد

املستمدة دلة فإن وكذلك قتصاد، ع ام تأث ا ل السياسة بأن القائلة النظر ة وج بدعم املعادلة

ا أعد ال النطاق الواسعة القياسية النماذج فروم"من ن"و" جاري ل النظر" لورس ة وج أيضا تدعم

بفع النقديةالقائلة السياسة   .الية

قتصادي_ 2 شاط بال املالية السياسة   )1( :عالقة

وا   النفقات مع تتعامل أن يجب قتصاد لعلم السليمة ة املعا والديونإن والرسوم لضرائب

املالئمة ة املعا فإن كذلك ومية، قتصاديةا وضاع كنف تتم أن ب ي املالية للسياسة

الالسائدة، م أ املحتمل من لالقتصاد العام القطاع مع يتعاملون الذين قتصاد رجال م سا وقد

م تاجا است ن واقع غ وقات أغلب ونون ي قد التا و جرائية، للمسائل افيا وزنا   .عطون

إج   أو إنفاق أو بة ضر ل أن بمع مالية، سياسة آثار لھ ومي ح شاط ل ل أن دينكما راء

ل ون امجسي ال من معينة أنواع ناك و والتوظيف، القومي الدخل مستوى ع أم ا صغ ان م م تأث ھ

نظرا عديلھ يتم خر والبعض والتوظيف، الدخل مستوى ع ا تأث دف ا القيام يتم ومية ا

فقط الظروف تلك و والتوظيف، الدخل مستوى ع ه تصمو ،لتأث عدلحيث أو ومية ا امج ال م

                                                             
1_ Burkhead (Jesse) : Govermment Budgeting , Now york , John Wiley & Sans Inc , London , 1961, p 73- 74. 
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التجمعات تلك ع ا آلثار امجوفقا ال صياغة يتم حيث املالية، السياسة من جزءا ا عل أطلق إذا

النفقات حالة و سع، ت املالية السياسة حدود فإن عتبارات لتلك سبة بال ايد م ل ش ومية ا

ومية سا انت املالية السياسة نتائج حيان فإن العملية(عض املنتج) بآثار ثر عن ا لتمي

ق ر ا من والوقاية سور وا والسدود الشوارع حيث من ائيا ناتجا عت خ و املدافعلإلنفاق، أو

العملية آثار عت و عوالطائرات، والتوظيف الدخل الناتجة ادات الز ضوء ومي ا لإلنفاق نتائج

اصامل وا العام   .ستوى

قتصادية   بالسياسة س عما ا يم النوع ذا من العملية بآثار املالية السياسة تمام ا إن

ومية ا، ا كث أوسع ة خ عكسو ال امج ال أنواع ل أووتضم قتصادية داف باأل تتأثر أو

مية أ ومن مالية، سياسة قتصادية السياسة من أك قدر يصبح أن حتمل و قتصادية، عتبارات

السياسة صياغة ستقرار السياسةدف اعتبارات ع النتائج، تقييم أساليب تطور مع ومية ا

ا امج ال ع مباشرة تأثر سوف ايداملالية م ل ش   .ومية

ع   توز القومي، للدخل ية س ال صص ا ع حتما تأثر ا أ املالية السياسة خصائص ومن

السندات وحملة ن م واملسا العمل اب وأر ن الفالح ن ب الدخل ع توز والفقراء، غنياء ن ب الدخل

خاصة النقدية السياسة ع أيضا ينطبق ذا و ات، الشر معدلومديري ات غ تحدث عندما

ت غ ذلك و املدالفائدة، ن ب الدخل ع والدائننيوز   .نن

داخل   السياسية والسلطة الدخل ع توز عديل إ بالضرورة م للت املضاد نامج ال يؤدي كما

اقتصاديةاملجتمع ماعات س ال الدخل د يز أن يجب للكساد املضاد نامج ال فإن املثل و   .معينة،

ي الثا والنقدية: الفرع املالية السياسة دور تفعيل   :عوامل

ما،   داف أل والنقدية املالية السياسة تحقيق يل ذلكس ع ساعد عوامل عدة توافر ب ي

للنجاح، مزدوج مقياس اعتماد ب ي الفعالة والنقدية املالية السياسة وم مف قدولتجسيد املطلوب ألن

توظيفا ون ومفيداي دورمستمرا تفعيل ع ساعد ال سس م أ وتتمثل ثابت، أسعار ومستوى ،

التالية العوامل ا داف أ تحقيق والنقدية املالية   )1( :السياسة

قتصاد_ 1 ع املستمرة املركزي البنك   :رقابة

املركزي   البنك أوع قتصادي ود الر نحو يتجھ قتصاد أن ن تب ال الدالئل يدقق أن

وتزداد مرضية، بصورة س أم مية ت حالة نحو بدرجةس واملالية النقدية السياسة من ل فعالية

لما افيأك بصورة الرقابة سلطات   .ةزادت

الرقابة ع قادرا واملا النقدي العمل ون ي أن ن يتع واملالية النقدية السياسة فعالية ولضمان

محدود نطاق النقصان%5مثل(داخل أو ادة الناتج) بالز إجما أو النقدي القومي الدخل مستوى ع

سياالقومي، عمل أي من املناسب القدر نأخذ م عرف أننا اض اف عو بالرفضدون ديد أو طيل

الدخل أن ا وا س ل قيقة ا و قتصاد، ارات حت و اص ا الضغط جماعات جانب من

مع املتكررة قيقية ا والصدمات املثالية الظروف تلك ظل ح فيھ التحكم يمكن القومي النقدي

                                                             
1_ Bach (G . L) Monrtary_ Fiscal policy reconsidered Reading in Fiscal policy selected by acommitte of the Amrican economic 

association , George Allen and Unwin L T D , 1955, p p 249- 253. 
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الدولية والسياسات ، التكنولو يمكالتغ وخالفھ ة، و ا استقراروالظروف عدم ضغوط تمارس أن ن

متضمنة ا نفس قتصادي النمو عملية وتبدد ة، ضغوطاالنتوءاتعضقو تمارس عتال ة قو

تمارس أن يمكن سعار و اليف للت ة املتغ الداخلية ية والب ، الك نفاق عتضغوطامستوى

الك ثمار بإجراءاتس ا موازن صعب و الك س املتقلبةو ة ر و ا والطبيعة فقط، ونقدية مالية

واسع نطاق ع املعروفة السلع ثمار   .لالس

بؤ_ 2 والت التحليل ع افية ال   :القدرة

سياسات   تكفي تتطلب بدرجة اقتصادية، بؤات بت القيام ومة ا من قتصادي ستقرار

املطل السياسة قراءات لصياغة السليم ساس الوسائللتوف أك استخدام اض باف ح ة و

معينةالقياسية، وسياسات قتصادية و السياسية وضاع م اضات ف من مجموعة ع عتمد

خاطئة بؤ الت نتائج انت تتحقق لم وإن ومة،   .ل

قادرة   واملالية النقدية السلطة ون ت أن يجب فعالة نتائج ع صول التطوراتول تحليل ع

قرارات لصياغة ساس لتوف تكفي بدرجة سعار و التوظيف للدخل، املستقب باملسار بؤ والت املالية

ول، الغرض لتحقيق ة املطلو أنالسياسة و ري و ا الغرض فإن السلطة قة طر استخدمت وإذا

افية ال ة ا م لد اء لتوف ا بؤ والت النقديةبالتحليل السياسة س مقاي لصياغة الضروري ساس

ة النا   .واملالية

السياست_ 3 داف أ   :نتحقيق

م   الت استكشاف ر الإن يكفي،ظا ال نكماش التطورات،أو تلك ع التعرف يتم وعندما

املطلوب ون ي ل ف الكساد ر ظ فإذا عملھ، يجب ما مقدار وما تفعلھ ما عرف أن يجب السلطات فإن

ذلك يصبح ل و مثال؟ ن مع بمقدار املفتوحة السوق من يات مش مع البنوك ق طر عن ز بال ل تمو

غق ل أو ل؟ ز ال م الت استعادة ستطيع أنناوة عرف أن يجب نا و اكم؟ امل الكساد لكبح افية

واملالية النقدية السياسة أدوات معظم استخدام تماما متأكدين املفتوحة،(لسنا السوق عمليات

ذلك وغ اصة ا ية الضر ات التغ ومي، ا نفاق يتجمع)سياسات مزدوجا خطرا فإن كذا و ،.  

الدليل   بنقص سليم ال بفعاليةومع يتعلق فيما املقنعة باطية ست النتائج أو الوا التجر

النقدية تأكدجراءات عدم مية أ لتقليل السليمة السياسة بناء يجب مختلفة، لظروف وفقا واملالية

خطر تقلل ال السياسية بات ت ال اتجاه بقوة ش ذا و اطئة"ذلك، ا سمح" التخمينات وال

السياسيةبال النتائج أو املوقف من أي التقدير خطأ ثبوت حالة عة السر   .تعديالت

ي الثا والنقديةاملقارنة: املطلب املالية السياسة ن    .ب

ن   يمكنال ال ما فكال ما، بي املفاضلة واملالية النقدية ن السياست ن ب باملقارنة ستغناءقصد

التالية وانب ا قتصادية الدولة لسياسة كأساس ما   )1(: ع

نفاق- ع ثم الدخول ع املالية السياسة تأث الك(إن غ) الطلب خالل من يتحدد مباشر تأث

النقد السياسة تأث أما ومية، ا عانات و والضرائب ثماري س و اري ا ومي ا عنفاق ية

                                                             
دار_  1 النقدية، ة والنظر واملصارف النقود الشمري، نوري محمد عمان،ناظم ، و الطبعة شر، لل ران ص1999ز ص ،464- 465. 
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النقديةالدخول  السلطات ا تتخذ ال النقدية والتداب جراءات أن إذ مباشرة، غ بصورة ون ي

مستوى  ع ثم قتصادي شاط ال ع نعكس س لفتھ و ئتمان م الكغي والطلب   .نفاق

سم- أطولت لوقت تحتاج إذ ا، فعالي لتحقيق الالزم الزم بالفارق عرف ما بوجود املالية السياسة

النقدية السياسة فعالية مع أقلباملقارنة وقت ستغرق   .ال

السلطات   قبل من النقدية جراءات و التداب اتخاذ انية إم إ النقدية السياسة مرونة عود و

املرك(النقدية السياسة) زي البنك عكس ع ومية، ح عات شر وسن ة دستور ات غي إ اجة ا دون

جراءات اتخاذ عند الدستوري التغي وإجراءات عات شر سن حيان معظم تتوجب ال املالية

الزم الفارق س ل ذا م وامل املالية، السلطة قبل من العامة لتاوالوسائل فعالية تحقيق

نا ن،لسياست السلطت تدخل توقيت ن ب املحصورة الزمنية ة الف تحديد ينحصر ذلك من م وإنما

ونقديا، ماليا التدخل ذا نتائج ن و والنقدية أنواعاملالية ثالثة الفارق ذا حصر مكن   :و

ول _  الت: النوع إ اجة ا ور ظ ن ب الواقعة ة الف أي دراك فارق نيمثل السلطت من ومي ا دخل

شاط ال للتأث واملالية النقدية والتداب جراءات اتخاذ إ الفعلية اجة ا إدراك ن ب واملالية النقدية

التدخل من النوع ذا و ذاقتصادي، و يا، س الدقيقة املستقبلية بؤات والت املعلومات بتوافر يرتبط

امل التطور مستوى ع واجتماعيايتوقف اقتصاديا   .جتمع

ي_  الثا ن: النوع و ومي ا التدخل إ اجة ا إدراك ن ب املحصورة ة الف أي الزم الفارق يمثل

فعال   .التدخل

الثالث_  تنفيذ: النوع ن ب ة الف عن ع أي العم الفارق الفعليةيمثل النتائج ن و ومي ا التدخل

التدخل ذا ب س   .املحققة

ود   والر الكساد ة مواج فعالية أك اقتصادية أداة املالية السياسة ون ت أن يمكن كما

مية الت الضغوط ة مواج النقدية السياسة فعالية تزايد مقابل   .قتصادي

الثالث والنقدية: املطلب املالية ن السياست ن ب مع   .ا

استخدام   تفضل التقليدية النقدية ة النظر قتصاديةانت ل مشا ة ملعا النقدية السياسة

، الوط قتصاد ا ل يتعرض أن يمكن ال زمات ية وفرات الكي ة النظر اعتمدت ن عح

ن أك ا أل املالية قتصاديالسياسة التوازن إحداث تأثر أن يمكن ال ال النقدية السياسة من جاعة

الك،الك ات ف يرىوخاصة لذلك السيولة، فخ منطقة الفائدة سعر تؤثر أن يمكن ال حيث ساد

م" كي" الت ة ف النقدية السياسة استخدام مكن و ود، الر ة معا املالية السياسة أفضلية

النقدية السلطات تدخل قبل من النقدي املعروض التحكم ق طر املركزي (عن   ).البنك

ع   التأث غية واملالئمة سيق الت ارة م يتطلب والنقدية املالية ن السياست استعمال إن

ود الر أو مية الت الضغوط من الوضع ذا ي عا ان سواء قتصادي، شاط   .ال

الطلب   م تقليص أجل من نفاق م لتخفيض املالية السياسة إ ومة ا أ ت فعندما

محالة_الك م_ الت من ومة ا د تز عندما تماما والعكس بطالة، حدوث ذلك ع تب فسي

الك الطلب م رفع غية الضرائب تخفيض أو الكساد_نفاق ارتفاع_ حالة لة مش ر تظ حيث
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لألسعار، العام ثماملستوى عرفةومن ما ذا و جديد، من م الت بوادر ر س"بمنحتظ الذي" فيلي

ميحل والت البطالة ن ب ختيار الية إش   .ل

ومات   ا تواجھ املاليةلذا السياسة ن ب واملالئمة سيق والت ختيار تتمثل ة ر جو لة مش

سيق الت الية إش ثم ومن النقدية، سياسةوالسياسة ل ش اصة ا والتداب جراءات ن _ خاصة_ب

قتص النظام حيث من الدول أوضاع قتصاديةوأن والسياسة نتاج ل ي و منادي تختلف العامة

متخلف بلد إ النمو ق طر بلد إ متقدم   .بلد

أو   م الت ة ملعا والنقدية املالية ن السياست ن ب فيما والتالزم سيق الت مية أ أن الصة وا

قت التوازن إلحداث والدخل الفائدة سعر من ل ع ا وتأث عتالكساد وعليھ ، الك صادي

قتصادية السياسة وتوازن ضبط ا استخدام يتم ال ليات بمثابة واملالية النقدية السياسات

واملالئمة سيق الت ب ي لذلك للدولة، دافالعامة وأ وسائل ن ب أو ن السياست ن ات وأدوات وسائل ن ب

ا لوحد سياسة   .ل

سيق   الت مية أ م،ولتوضيح الت بمرحلة يمر الوط قتصاد أن ض نف ن السياست ن ب

العرض ن ب توازن النقديةوإليجاد السياسة بواسطة وتداب إجراءات إتباع يمكن الك والطلب الك

ي كما املالية   :والسياسة

 النق املعروض م ع تقليص بالرقابة النقدية؛ئتماندي السياسة أدوات   بواسطة

 الكا الطلب م من ثماري (د س و ي ال س القروض) نفاق م تقليص ق طر عن

النقدي؛ املعروض فائض امتصاص أو   العامة،

 انية؛ امل إيرادات ات مستو ادة ز دف الضرائب   رفع

 ات مستو انخفاض إ يؤدي مما ومي ا نفاق م الكتقليص الطلب انخفاض ومنھ  .الدخل،

إجراءات باتخاذ ين فإنھ كساد بمرحلة يمر قتصاد ان إذا للتدابأما تماما معاكسة

فتقوم تخفالسابقة، أو ئتمان بالتوسع بالسماح واملالية النقدية ن قالسياست كمية اضيض

من  ومي نخفضا و العام نفاق م داد ف ادةمفراد، بز سمح بما الطلبالضرائب م

الك نفاق أو   )1( .الك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ص_  1 ص ذكره، سبق مرجع ، ع بن  .109 -108بلعزوز
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  :خالصة

باألساس   كز ت العوامل من جملة يجة ن و قتصادي النمو أن ستخلص سبق ما خالل من

نتاج م: عوامل ع ا تأث ا ل أخرى ومحددات عوامل إ إضافة التكنولوجيا املال، رأس العمل،

ذلكالناتج لكن قتصادي، النمو عملية ع ثم ومن ألن، وفقط إنتاجية مزايا بتحقيق ون ي لن

النمو  ات نظر تطور من وانطالقا مستمر، تزايد ية وال ية البي اليف والالت قتصادي

نظر اتااختلفت النظر ذه م أ ومن النمو لعملية ا والكالسيكيةوتفس الكالسيكية ة النظر ،

نموذج املتمثلة ية الكي ة والنظر ع"دومار-ارود"املحدثة، أكدت املعاصر الفكر ات نظر ثم ومن ،

العام نفاق ل ش املالية ا سياس خالل من وذلك النمو، عملية الدولة تلعبھ الذي الدور مية   .أ

عبارة   النقدية السياسة اإن ل أن فاألكيد النقدية السلطة ا تقوم وقرارات إجراءات عن

وأدوات داف داف،أ يخص ما العملةففي صرف سعر واستقرار قتصادي النمو يع فتتمثل

حتياطي صم ا إعادة سعر ف نوعية وأخرى كمية أدوات فتوجد دوات يخص فيما أما املحلية،

ال وعمليات ي القالقانو تأط سياسة ا فم النوعية أما املفتوحة، قناعسوق اصة، ا ع الودا رض،

الصرف،  وسعر الفائدة ومعدالت ي، والقواعدد جراءات من مجموعة فتعت املالية السياسة أما

ة ف خالل ا عل متفق وأدوات داف أ مجموعة لتحقيق ومة، ا ا تطبق ال معينوالتداب ة،زمنية

يخص ما فيماففي أما والعام، جتما والتوازن قتصادي التوازن ، املا التوازن فتتمثل داف

ا م تلقائية أدوات فتوجد دوات وأدوات: يخص لية التحو املدفوعات التصاعدية، الضرائب نظام

ا م التوظ :عمدية مشروعات شاء إ ة، اليدو شغال العامةبرامج الضرائبيف معدالت غي   .و

قتصادي، شاط ال ن مت م ما أ نجد والنقدية املالية ن السياست ن ب العالقة خالل ومن

خالل من سيق سواء الت خالل من أو حدى، ع سياسة ل أحدعمل ما باعتبار ن ت السياس ن ات ن ب

قتصادية السياسة ونات     .م
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يد   :تم

ابتداءا   املدى لة طو ة تنمو خطة بوضع زائر ا قامت ستقالل سنةعد غاية1965من إ م

ا1980سنة دائرة من روج ا أجل من الثقيلة بالصناعات ك تمام ان و انتلتم، بحيث خلف،

شاط ال للدولة الواسع بالتدخل يتم ان والذي املرحلة، ذه املوجھ قتصاد نظام ب ت الدولة

املرحلة ذه ففي املركزي، والتخطيط واملتمثلةقتصادي ة التنمو املخططات ع الدولة اعتمدت

ول ي الثال ول1969 – 1967املخطط ا الر واملخطط ي1973 – 1970م، الثا ا الر واملخطط م،

الفعالية1977 – 1974 وقليلة الفشل و لفة بامل اية ال ة التجر ذه ع حكم ولقد استد،، مما

الس رسم إعادة وفضرورة قتصادي شاط ال الدولة تدخل تقليص خالل من قتصادية ياسة

اص ا للقطاع سنةاملجال ول الب أسعار يار ا ومع صالحات، من حزمة بإتباع مما1986وذلك م

الدخول ثم ومن الدولية، واملالية النقدية املؤسسات إ وء ال إ بالدولة ودفع التنمية لة عرقل

سنةم من ابتداءا جديدة غاية1989رحلة إ اقت1998م نحو بالتوجھ سمت ا ال السوقم، صاد

صالحات من مجموعة او سنة:م املصرفية املنظومة والقرضم1990إصالح النقد قانون خالل من

سنة،10 -90رقم الضر النظام قتصادي1992وإصالح ستقرار برنامج ثم م،1995 -1994م،

يك ال التعديل رنامج سنة1998 – 1995و من ابتداءا جديدة مرحلة جاءت ثم يومنا1999م، إ م

عرفت،ذا الكحيث قتصادي ستقرار مؤشرات وتحسن ا كب ارتفاعا النفط   .أسعار

إ   نتطرق سوف الفصل ذا خالل النمومن تحقيق والنقدية املالية السياسة دور

ة ف خالل زائر ا السياسة2014  – 1990قتصادي تطور إ ول املبحث بالتطرف وذلك م،

املراحل ملختلف وذلك زائر ا املالية السياسة تطور إ فنتطرق ي الثا املبحث أما زائر، ا النقدية

منذ زائري ا قتصاد ا مر غايةال إ    .م2014ستقالل
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ول  زائر: املبحث ا النقدية السياسة   .تطور

إ   ستقالل منذ زائر ا النقدية السياسة تطورات ع الضوء سلط املبحث ذا خالل من

نقس حيث ذا، نيومنا ب ما ة الف تتمثل و فاملرحلة مراحل، ثالثة إ ا س1989  – 1962م و م

املرحل أما املوجھ، قتصاد سنةبمرحلة من فتمتد الثانية إ1990ة سنةم بمرحلة1998غاية س و م

ا عرفت كما السوق، اقتصاد نحو إالتوجھ التوجھ املرحلة ذه والنقديةزائر املالية املؤسسات

املرحلة أما سنةالدولية، من ابتداءا إ1999الثالثة أسعارم بارتفاع ت تم وال ذا يومنا غاية

ول   . الب

ول  املخطط: املطلب قتصاد   .م1989  - 1962مرحلة

خ   بتار املركزي البنك شاء إ تم مباشرة ستقالل سم13عد جانفي1962د عملھ ليبدأ م،

ا1963 املصر النظام لة ي إعادة ع الدولة عملت كما و ملوروثم، جيا، تدر ستعمار ذهعن

املصر النظام من تاملرحلة وإصالحاتعدةتم امحطات م أ   )1( :بارزة

زائري_ 1 ا املصر النظام ناء و والنقدي املا ستقالل  ):1970 – 1962(مرحلة

فصل  ة زائر ا العمومية السلطات أعلنت والنقدي، املا ستقرار تحقيق منھ تبعيةوالغرض

نة ز سيةا الفر العمومية نة ز ا عن ة زائر ا و1962أوت29العمومية سم13، تم1962د

و زائري، ا املركزي البنك شاء ن1963ماي07إ ب وما للتنمية، الوط الصندوق شأ 1966و1962أ

التج ع مركزة عمليھ زائر ا املوجودة سية الفر البنوك عامواصلت ا تأميم ليتم ارجية ا ارة

سنة1966 زائري ا الوط البنك وطنية بنوك شاء إ وتم سنة1966م، زائري ا الشع القرض م،

سنة1966 زائري ا ار ا والبنك نة1967م، ز ا ع الكب باالعتماد ة الف ذه ت وتم م،

ة ثمار س املخططات مختلف ل تمو عللمؤ العمومية البنوك دور اقتصر نما ب العمومية، سسات

جل ة قص القروض   .تقديم

املخطط_ 2 قتصاد منظور ضمن والنقدية املالية صالحات   ):1989 – 1971(مرحلة

ذه   ت أساسيةتم محطات بثالثة لعام: املرحلة املا جاء1971صالح ال صالحات م،

والبنك القرض قانون العمومية1986لعاما املؤسسات استقاللية وإصالحات ام، ف بما قتصادية

لعام   .م1988البنوك

سنة_ أ املا   :م1971صالح

السلطات   بدأت حيث زائري ا املصر للنظام و النواة شاء وإ املا ستقالل تحقيق عد

ن ب ما و ة الف أفرزتھ الذي ختالل ة معا محاولة ة زائر ا ذا)1970 – 1962(العمومية و ،

مثل جراءات من جملة خالل البنوك: من فروع شاء بإ السماح ة، املدخراتالالمركز لتعبئة ة التجار

الضغط لتحقيق وذلك العمومية، املؤسسات ل تمو طرق تحديد البنوك، ذه ل لية التمو القدرة ادة وز

الوط قتصاد ل تمو العمومية نة ز وا زائري ا املركزي البنك ةع التجار البنوك يع و

التمو ا بدور القيام ع ة زائر   .ا

                                                             
.174بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  
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امل   املتمثلةذه النقدية السلطة عن عيدا واملالية التخطيط وزارة بيد النقدي القرار ظل رحلة

املركزي     .البنك

العام_ ب والبنك القرض قانون ا جاء ال   )1( :م1986سنةصالحات

لسنة   ول الب أسعار أزمة دفعت النظام1986فقد إصالح ة ضرور إ ة زائر ا السلطات م

زائري  ا بفعل،املصر النقدية الكتلة عرفتھ الذي املفرط النمو عد رخاصة امل غ النقدي صدار

عام والبنك القرض قانون جاء طار ذا و حيان، من ا1986كث م أ صالحات من بجملة   :م

 أ وامل املصر النظام مركز باعتباره املركزي للبنك عتبار لإلقراض؛إعادة   خ

 العمومية؛ ثمارات س ل تمو نة ز ا دور   تقليص

 القروض؛ عة ومتا منح ة التجار للبنوك أك ة حر   إعطاء

  ال النقدية السياسة دور قتصاديةتفعيل املتطلبات وفق النقدي العرض وتنظيم تحديد   .سيما

قتصاد_ ج العمومية املؤسسات استقاللية   :يةإصالحات

صالحات   ذه لعامبماشمل البنوك ا إصالحات1988ف املصر النظام عرف حيث م،

لعام املؤسسات استقاللية قانون مع م وت مؤسساتھ لتتما ة بموجبھ1988اضطرار والذي م،

ذهأصبح ل وكخالصة ، واملحاس املا والتوازن ستقاللية ملبدأ تخضع ة تجار ة معنو صية للبنك

املخطط"املرحلة قتصاد النقدي" مرحلة صدار خالل من النقدية للسياسة ا معامل م أ انت وال

تطور يو الذي دول ا ع عتمد أك زائرالولتوضيح ا النقدية ة كتلة الف  – 1970خالل

  :م1989

رقم دول ةمتطور ):II - 1(ا الف خالل زائر ا النقدية   ):1989 – 1970(الكتلة

دينار: الوحدة                                                                                   .مليار

 1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة

النقدية الكتلة

M2  
13.1  13.9  18.1  20.4  25.8  33.7  43.6  51  67.5  79.7  

  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنة

النقدية الكتلة

M2  
93.6  109.2  137.9  165.9  194.7  223.9  227  257.9  293  308.1  

 

ع :املصدر باالعتماد الطالبة إعداد جتمااملجلس: من و قتصادي   .الوط

من   ة الف خالل زائر ا النقدية الكتلة م أن يت أعاله دول ا خالل إ1970من

مستمرة1989 ادة ز ان تضاعف،م سنة23حيث من مدىم1989 إ1970مرة عكس مما ،

ت تم وقد ة وا نقدية سياسة وجود وعدم النقود إصدار املرحلةالسياسةفراط ذه النقدية

ي  )2( :بما

                                                             
ص- ذكره، سبق مرجع لطرش، ر .194الطا 1  

،بلعزوز -2 ع زائر"بن ا النقدي التوازن ع قتصادية صالحات اس ع العدد"ا ية، عر اقتصادية بحوث مجلة معية31 -30، ا ،

ص ص قتصادية، للبحوث ية    .5،45العر
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وذلك_  املعالم، ة وا نقدية سياسة ناك تكن لم السبعينات بداية إ نات الست ة ف خالل

ن املجال زائري ا قتصاد ا مر ال املرحلة ناكالنقديصوصية ان فقد خاص، ل ش واملا

انية م ع كب ة،اعتماد املركز واملخططات م ي بما ة ثمار س شطة مختلف ل تمو الدولة

النقدية السياسة آليات ا مع غيب الذي سعرمر مرونة عدم يل تم حيث املرحلة، ذه طيلة

ئتمانية السياسة حساب ع قيقية ا ثمارات س وتفضيل   .الفائدة

السبعينات_  ة ف خالل ولوالأما ن اعي الر إ ن املخطط ا خالل ي) 1973 -1970(ساد والثا

بإخضاع)1977 -1974( ت تم وال لسيا ، النقد ددور ا إلغاء وتم انية امل البنكسة مة ملسا ق

للدولة، العامة نة ز ا ل تمو سياملركزي ال سياسة بع ت قتصادية السلطات انت أن فبعد

اداري  عاتق ع أخذت ال املالية لوزارة الدور ذا أسند قتصادي، شاط ال ل لتمو لالئتمان

ا مركز تخطيطھ تم ما ضمن العمومية املؤسسات احتياجات ل تمو لضمان والقرض النقد   .سلطة

ا   عمليا جميع بتوظيف العمومية قتصادية املؤسسات إلزام املرحلة ذه خالل تم كما

امل إلزام عن فضال واحد، بنك لدى باالكتتاملصرفية واملالية املصرفية نةؤسسات ز ا سندات اب

النقدية، السياسة آليات غياب لنا ن ّ ب ما و و ة، خ ذه ل تمو إعادة ن السلطةلتأم ظلت فقد

التنفيذية السلطات بيد واملالية(النقدية التخطيط ي امل) وزار البنك عن   .ركزي عيدا

ال_  نحو اتجاه من ذلك عن ثق ان وما صالحات عض املصر النظام عرف نات الثمان عقد خالل أما

لعام والبنك القرض قانون بصدور خاصة أحيانا القرار ة املركزيم،1986مركز البنك ن ب فصل والذي

ئت السياسة مجال خاصة أولية كبنوك ة التجار والبنوك نقدية ذلككسلطة عن ثق ان حيث مانية،

سعر آلية وتفعيل النقدي التوسع داف أ تحديد من املركزي للبنك يمكن بحيث للقرض، وط مخطط

ابتداءا الفائدة وسعر صم ا عامإعادة ت1989من ات ثمة ومن ئتمانيةالمعالمم، سياسة

العموم املؤسسات استقاللية قانون بصدور عززت و ة التجار سنةللبنوك مبدأ1988ية ع القائم م،

املبذولة ود ا ل رغم لكن الدولة، نة خز عن عيدا ستخدامات ملختلف ة والتجار املالية املردودية

عيد حد إ شمة مح املختلفة ا بأدوا النقدية السياسة   .ظلت

ي الثا إصالحات: املطلب ظل النقدية    :1998 -1990السياسة

ذه   سمت ةا ف خالل الدو النقد صندوق إ وء وال والنقدي املا باإلصالح  - 1990(املرحلة

املصر)1998 از ل أرجع قانون إصدار تم حيث املركزي (، السياسة) البنك ع املشرف از ا بصفتھ

عالق القانون ذا ن و خرى النقدية، النقدية واملواضيع نة ز ا مع النقدية السلطة وقدة لھ، مجاال

رقم القانون ذا خ) 10 - 90(تمثل بتار الصادر والقرض بالنقد ل14املتعلق   )1( .م1990أبر

والقرض_ 1 النقد   :10 -90قانون

لعام   والقرض النقد قانون زائري،1990عد ا املصر النظام إصالح ة ر جو تحول نقطة

لمة،ذإ ال مع بأتم ة وا نقدية سياسة وجود عن ديث ا يمكن يكن لم صالح ذا وذلكقبل

م أ ومن املالية، الوساطة ضعف وكذلك املركزي البنك ودور العمومية نة ز ا دور ن ب الكب للتداخل

نذكر القانون ذا بھ جاء   :ما

                                                             
زائر -1 ا دكتوراه، أطروحة قتصادي، التوازن تحقيق ا ودور املالية السياسة ، دروا ص2006/ 2005مسعود ،386.   
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املركزي؛- للبنك أك استقاللية   منح

ا- دور لتحديد تمو املركزي حيثلبنك انية امل ز ل لتمو حد وضع تم أن عد ، الوط قتصاد

ا أقصا ملدة اري ا ساب با مكشوفات نة ز ا منح ستطيع املركزي البنك ع240أصبح يوما

حدود عاقد يقات%10أساس س ال ذه سدد أن ع للدولة، العامة يرادات أقصاهمن  أجل

  سنة؛15

امل- والقرض النقد مجلس شاء النقديةإ السياسة بوضع واملديونيةلف الصرف سعر سياسة ،

ارجية   .ا

ا   التطورات ت تم ة وقد للف بصفة1993 -1990لنقدية توسعية نقدية سياسة بإتباع م

لدى ئتمان واحتياجات مة ال انية امل وزات ل تمو إ دف وال العامة،أساسية، املؤسسات

رقم دول ا خالل من مو و   ):02(كما

رقم دول خالل):II-  2(ا زائر ا م والت النقدية الكتلة م  .1993 -1990تطور
  

  1993  1992  1991  1990  السنة

النقدية   M2 الكتلة

دج(   )مليار
343 413.7  515.9  627.4  

م   20.5  31.7  25.9  16.6  % الت
  

ماي :املصدر ، جتما و قتصادي الوط املجلس ر تقر ع باالعتماد الطالبة إعداد ص2005من ،143.  
 

قد   املا ا وضع ان ال العامة املؤسسات من الطلب ادة وز املا نضباط عدام ال يجة ون

قتصاد، العام والتباطؤ مة ال جور ادة لز يجة ن ور تجدتد لم البنوك فإن ذلك إ باإلضافة

زاد لذلك وتبعا ارجية، ا ا ديو امات بال الوفاء من تتمكن ح للمؤسسات ئتمان تقديم سوى خيارا

النقد النقدية_م الواسع_ الكتلة وم سبة M2باملف ة%22ب الف عكس1993 - 1992خالل مما ،

أسا بصفة املح ئتمان منسية،التوسع الواقع انخفض م الت أن إ1991سنة%25.9غ

سنة20.5%   .1993اية

أساسا   النقدية الكتلة ادة الز وزاتوترجع عنلل غطى انت وال العامة للموازنة املتتالية

اختالالت ور ظ إ أدى مما النقدي صدار ق سنةطر غاية إ للبالد النقدي   .1994بالتوازن

يك_ 2 ال يح الت برنامج ظل زائر ا النقدية   )1( :1998 -1994السياسة

ختناق   حافة إ زائر ا وصلت أن وعدمعد النفط أسعار انخفاض يجة ن املا يار إ

فأبرمت الالزم، ل التمو ع صول ل الدو النقد صندوق إ وء بال قامت الذاتية صالحات جدوى

من املمتدة ة الف خالل وذلك ، يك ال والتعديل يت التث امج ب عرفت اتفاقيات 1998إ1989عدة

تفاقي ذه يوتتمثل فيما   :ات

                                                             
لبنان، -1 ، شر وال للطباعة ة العصر ن حس مكتبة النقدية، بالسياسة ا وعالقا جن الصرف سياسة بوخاري، مو ص2010لو ،

223.  
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ول ولعقد):Stand by 1(تفاق ل30تفاق ذا،1989أفر بموجب زائر ا وحصلت

ع خاصة155.7تفاق ب وحدة ا،مليون ط اش ال الشروط م أ الدوصندوق ومن النقد

ي ما زائر ا   :ع

 التدفق من د با النقدية الكتلة توسع العامة؛مراقبة املوازنة م وتقليص   النقدي

 موجبة؛ فائدة أسعار وتطبيق سعار ر تحر ع   العمل

 ية جن موال رؤوس تدفق ة بحر السماح إ باإلضافة الدينار قيمة وتخفيض م الت من د  .ا

ي الثا ووا ):Stand by 2(تفاق ر، أش عشرة ملدة وذلك تفاق ذا ع زائر ا صندوقوقعت فق

تقديم ع الدو خاصة300النقد ب حقوق وحدة ثالثةمليون ب تم أقساط، عة أر ع

القرض توجيھ تم إذ تفاقية، ملحتوى ومة ا ام اح لعدم بھ يتم لم ع الرا القسط أن إال أقساط

تفاق املدرجة غ أخرى أغراض   .إ

قتصاديرنامجب    :1995 -1994ستقرار

ن ب الداخ للناتج نمو معدل تحقيق نامج ال ذا دف وتوف%6و%3اس م الت وتقليص

ي ما تحقيق ع نامج ال اية والعمل شغل  )1( :مناصب

بـ - زائري ا الدينار قيمة بتخفيض وذلك الصرف سعر   ؛%50عديل

ارجية؛توسيع - ا التجارة ر تحر   مجال

من - دخار ع الفائدة سعر برفع وذلك النقدي التوسع من د الوق%14إ%10ا نفس رفعو ت

إ القروض ع الفائدة  . %23.5أسعار

ي فيما تمثلت وقد نامج ال ذا تطبيق اء ان عد ا تحقيق تم ال النتائج م أ عن   :أما

قتصاد - سيولة معدل إ1993سنة%49من)M2/ PIB(تراجع  م؛1995سنة%39م

من - م الت معدل إ1994سنة%29انخفاض   م؛1995سنة%15م

إ - الدين خدمات سبة سنةم%47.1انخفاض ام ا املح الناتج إ،م1994ن وصلت 82.3عدما

يجة1993سنة ن معم دولة ا إعادة ولندن؛اتفاقية س بار   نادي

املوازنة - ز إانخفاض ام؛%5.7العامة ا املح الناتج   من

من - جن الصرف سعر سنةدينار 23.36ارتفاع إ1993للدوالر سنة35.09م للدوالر   .م1994دينار

يك ال التعديل   :1998 -1995برنامج

تضمن   للنوايا جديدا خطابا زائر ا حررت بنجاح قتصادي ستقرار برنامج تطبيق عد

املوسع ل التمو اتفاق بابرام عليھ املوافقة وتمت بھ، القيام زائر ا تنوي الذي يك ال التعديل محتوى

من املمتدة ة موجب1998إ1995للف و أصبحت، تفاق النقديةذا السياسة داف أ م أ من

مؤسسةإدارة زائري ا املركزي البنك أصبح حيث النقدي، العرض مراقبة خالل من الك الطلب

بإدارة لفة م يمستقلة البن والنظام النقدية  .السياسة

                                                             
وإدار  -1 اقتصادية أبحاث مجلة زائري، ا قتصاد املح الناتج ع النقدي التداول التغ أثر وس، بوع ق ا العددعبد ة،

جوان امس، ص2009ا زائر، ا ،13.  



ي الثا ة   :الفصل ف خالل زائر ا قتصادي النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة  2014  -1970دور

 

50 
 

رقم دول النقدية):II-  3(ا الوضعية ع يك ال التعديل برنامج   .نتائج

جزائري : الوحدة دينار   .مليار

  

املوجودات

ارجية ا

  الصافية

املوجودات

  الداخلية

القروض

  خليةاالد

القروض

  تصادقلال

سبة

 %السيولة

الكتلة

  M2النقدية

معدل

م   % الت

1993  23.9 601.3 753.6  231.4  52.2  625.2  20.5  

1994 60.4  663.3  774.4  305.8  52.2  723.7  29  

1995  26.3  773.3  967.2  565.6  40.7  799.6  29.8  

1996  133.9  781.3  1057.3  776.8  35.7  915  18.5  

1997  350.3  799.4  1164.9  741.3  38.9  1081.5  5.7  

1998  280.7  1010  1273.5  906.2  56.3  1592.5  5  
 

عايب،:املصدر ميد ا عبد لسياسة وليد لية ال قتصادية وتثار ب ة، العصر ن حس مكتبة ومي، ا ص2010،نفاق ،227.  
 

رقم   دول ا خالل من املالحظ ء ال الدولة) 03(إن قيام إ ذلك رجع و النقدية الكتلة نمو و

ء ال أن كما العمومية، ات للشر املزمن ز بال للدولةبالتكفل املقدمة القروض انخفاض و املالحظ

ة الف نمو 1996 -1993خالل فقدواستقرار لالقتصاد املقدمة القروض أما املوالية، ة الف خالل ا

النقدية السياسة صرامة أدت كما اما، توسعا منعرفت م الت انخفاض إ1993سنة%20.5إ

سنة1998سنة05% اية ومع وظاعرف1998م، م تحسن الك قتصاد ستقرار مؤشرات   .ت

مع   واملساندة للدعم اتفاقيات عقد خالل من الشاملة صالحات ذه زائر ا دخول عد

عام من ابتداءا وذلك الدولية، النقد عام1989مؤسسات غاية معينة1998وإ شروط ضمن عم أثر

امل ذه خالل ة املنت النقدية تالسياسة وتم بـرحلة، املرحلة ذه النقدية   :السياسة

ة_  الف خاصة النقدية للسياسة الفعالة غ   ؛1993 -1990داة

سنة_  منذ صارمة نقدية سياسة ؛1995إتباع املح دخار تحف دف حقيقية فائدة بمعدالت   م

النقدية_  السياسة أدوات ن لتحس أداةالس إدخال تم إذ سنة، منذ جباري حتياطي   م؛1994نظام

الرقابة_  نحو املفتوحالتحول السوق سياسة خالل من النقدية للسياسة املباشرة النقدي(غ   ؛)السوق

أصبحت_  الدو النقد صندوق مشروطية جراء النقديمن الطلب إلدارة امة وسيلة النقدية   .السياسة

السلطة   دور دعمت القضايا تلك قتصادل النقدية السياسة دور فعلت التا و النقدية

التوازن ع ذلك عكس ا وقد زائري، معدلا أن إال لية، ال النقدية يلات عقدس ة ف خالل قتصاد

بنود ا تضم ال الصارمة النقدية السياسة يجة ن انكماشا عرف الدو النقد صندوق مع تفاق

 .املشروطية
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الثالث عد: املطلب النقدية زائر1999السياسة   .ا

النفطية،   يرادات ادة ز يجة ن النقدية للسيولة متواصل تراكم زائر ا عرفت املرحلة ذه

قدرتھ وتوسيع قتصاد ع لتنو ة وا ومية ح سياسة غياب ظل خاصة معطلة عت صارت وال

سنة فمنذ يعابية، املحروقات 2000س إيرادات ارتفاع ارجيةساعد ا صول ايد م تراكم ع

ساعد مما املركزي البنك بلدى يتم وضع إيجاد ،الع املصر از ا لدى املستغلة وغ املفرطة سيولة

املتمثلة النقدية جراءات من مجموعة عن زائر ا بنك كشف منھ د ول م الت ب س مما

جاع سنةاس ر أش وثالثة أيام سبعة ة لف والرفع،2006السيولة عة بالود اصة ا الدائمة يالت س وال

ي القانو حتياطي    .من

رقم دول جباري):II-  4(ا حتياطي   .2014  -2000معدل

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  السنة

حتياطي معدل

ي   القانو
5  3  4.25  6.25  6.5  6.5  6.5  8  

  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008 السنة

حتياطي معدل

ي   القانو
8  8  9  9  11  12  12  

  

باالعت :املصدر الطالبة إعداد زائرمن ا بنك ر تقار ع   .2012ماد

رقمشال حتياطي):II-  4(ل   .2014  - 2000جباري معدل

  
 

الطالبة :املصدر  إعداد زائرمن ا بنك ر تقار ع   .2012باالعتماد

السياسة أن حيث ختالالت، ذه عالج مة املسا النقدية السياسة مية أ ز ت نا ومن

تتمثل ا مع التعامل يصعب التحديات من مجموعة أمام ا نفس تجد اليوم زائر ا   :النقدية

قيقي - ا ا دور النقدية السياسة إعطاء  قتصاد؛عدم

0
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ت - ال القروض معظم حيث ، املصر النظام ع شرف ال النقدية السياسة كفاءة اضعف منح

العام؛ للقطاع ة موج  البنوك

مة؛ - و فائضة مالية   موارد

؛ - املصر املجال خارج مة سيولة   وجود

الالزمانخفاض - ئتمان وجود وعدم واملالية املصرفية السنة ضعف تمثل و نتاجية ثمارات س

خرى؛ قتصادية السياسات بقية مع متناسقة غ النقدية السياسة أن إ باإلضافة   لذلك،

الب - أسعار انخفاض عد جليا ذا ر وظ قتصاد، ور تد إ أدى مما قتصاد تنوع سنةعدم من ول

  ؛2013

مية - الت   .الضغوط

داف أ وضوح من فبالرغم التعقيد، غاية زائر ا النقدية الوضعية أن سبق مما يت

عليھ، الالحقة والتعديالت والقرض النقد قانون ا أقر كما النقدية للسياسةالسياسة يمكن ال فإنھ

ق م الذي يك ال السيولة فائض ل تجا ةالنقدية الف خالل الوط بحدوث2014 -2000تصاد

النقدي الفائض ذا آثار عزل ان وإن قتصاد، استقرار دف مية ت بقيةضغوط ع م ال

لل با متعلق الفائض ذا أسباب ألن يدوم، لن لكن ن الرا الوقت ممكن قتصادية القطاعات

عتماد واملتمثل ل ك لالقتصاد يك املحروقات،ال و و واحد قطاع النفطع ح بفر الس و

السيولة فائض   .  الرئ

ارج ا ع املفرط عتماد و نتاجية وعدم م الت عقيدات من يد س الوضع ذا فاستمرار

النفط( برميل ختالالت،)سعر ذه حل النقدية السياسة ع ل التحو املعقول غ من فإنھ ومنھ ،

من والتقليل قتصاد ع تنو أجل من خرى قتصادية السياسات ن و ما بي سيق الت املطلوب بل

اد ست أو التصدير مجال سواء ارج ل   .التبعية

ع الرا قتصادي: املطلب ستقرار تحقيق النقدية السياسة   ).2014 -1990(دور

من   امتدت ال املرحلة عدة2014إ1990عرفت ات مستو ع لية ي و مؤسساتية ات غ

غية الدو النقد صندوق مع املتعاقبة ة زائر ا ومات ا ا أبرم ال املوسعة صالحات يجة ن وذلك

سنة بداية انطلقت ال صالحات وا1986عميق املدعومة غ باإلصالحات أو دفم، ل ا قامت ل

إ العودة غية قتصادية للقطاعات الالزم ل التمو وتوف ارجية، ا املديونية أثر من التخفيض

التحكم وكذلك سعار، واستقرار النقدية الكتلة التحكم خالل من لية ال قتصادية التوازنات

جن الصرف من الدولة احتياطات ورفع الصرف، قتصاديةأسعار التنمية متطلبات ة ملواج

جتماعية   .و

النقدية   السلطات سعت والسوقد قتصادية ختالالت ع القضاء محاولة إ زائر ا

السياسة دور املطلب ذا ناول ن وسوف النمو، معدالت من والرفع لالقتصاد ستقرار إعادة إ

ستقرار تحقيق منالنقدية املمتدة ة الف خالل عض2014إ1990قتصادي ع ك ال مع

ا م مة امل   .املراحل



ي الثا ة   :الفصل ف خالل زائر ا قتصادي النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة  2014  -1970دور

 

53 
 

قتصادي: ول الفرع  النمو   :تحقيق

الدراسة   ة ف سعت قتصاد) 2014 - 1990(ا ة ذر ا التحوالت من نحوبالعديد زائري ا

مالئمة اقتصادية نمو معدالت لتحقيق مالئمة غ ئة ب خلق عنھ نتج الذي مر السوق، حيثاقتصاد ،

تفاقيات مرحلة مع النقدية بالسياسة العمل بدأ تأنھ أو ولقد ، الدو النقد صندوق مع مة امل

انكم آثار ا ع تج ي خ ذا برامج تطبيق أن ع أناشيةالتجارب منطلق من وذلك ، القص جل

القدرة انخفاض إ يؤدي ، املا ز ال من وتقلص م الت تكبح عندما النقدية السياسة عمل

والبطالة ةالشرائية لف قتصادي النمو معدالت يو أدناه دول وا الوطنية، العملة تخفيض ب س

  .الدراسة

رقم دول زائر):II-  5(ا ا قتصادي النمو   ).2014 -1990(معدل

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

ال  5.1  1.1  4.1  3.8  0.9 -  2.1 -  1.8  1.2 -  0.8 %نمومعدل

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

ال   3  2  5.1  5.2  6.9  4.7  2.6  2.2  3.2 %نمومعدل

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  لسنواتا
 

ال  4.5 2.7 2.6 2.4 3 2.1 2.4 %نمومعدل

الدو :املصدر البنك   .مؤشرات

رقمشال الف):II-  5(ل زائر ا قتصادي النمو   ).2014 -1990(ةمعدل
  

  
دول من:املصدر مصدرا ع باإلعتماد الطالبة   .إعداد

تذبذباعبناءا عرفت قتصادي النمو معدالت بأن القول يمكن فإنھ أعاله دول ا معطيات

سنوا مس لا ا أ حيث الدراسة، من و سنة مت إال موجبا نمو إ1992عرف راجع ذا و ،

منطق أن وذلك السنوات، ذه خالل منتظمة نمو معدالت إ الوصول انية إم عدم يؤكد رات م عدة

مستمر، ل ش نتاجية الطاقات ك وتحر ثمار س ادة ز من ي يأ الكالنمو الطلب تفعيل ع ذا و
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ذه خالل لھ ات مستو أع م الت معدل بلوغ ل ل توسعية، نقدية سياسة اج ان ق طر عن

انكماشية نقدية سياسة تطبيق استد مما أنالسنوات، كما ، الك الطلب م تقليص ودأي ج

ادة لز ا نفس ة بالوت ستجيب ال الك العرض جانب يجعل أن شأنھ من مرونتھ وعدم نتا از ا

قتصاد م الت حدوث عنھ تج ي الذي مر الك   .الطلب

سنة   من ابتداءا النمو معدل أن ن سنة1995ح إ لكنھ2014وصوال مستمرا تذبذبا عرف

متو  بلغ حيث سبةموجب، يقارب ما التعديل%3,525سطھ برنامج ا استغرق ال سنوات ع ر خالل

الك لالقتصاد ساسية س املقاي قد نامج ال ذا فإن التا و ، يك   .ال

سنة   من أنھ سنة1990ونالحظ بـ2000إ تھ س قدرت نمو معدل أك ،1998سنة%5,1بلغ

قطا انطالق إ راجع يدوذلك وا ي نا ست الفال املوسم إ باإلضافة السنة تلك الصناعة ع

جتماآنذاك، و م انب ا من تحسن زائر ا عرفت   .كما

ن   ب ما املمتدة ة الف لت سبة2005و2000كما من ارتفع الذي لالقتصاد منتظما نموا

سبة2000سنة2,2% إ سبةم2003سنة%6,9ليصل حدود بقى سنة%5و غاية ،2005إ

ذه عد ورو وظ ول الب أسعار عا إ ب الس رجع و النمو معدل متوسط حيث من قوى املرحلة

يك ال التعديل امج ل قيقي ا   .ثار

سنة   من النمو ذا مصدر عن بحثنا إذا أننا إ شارة سنة2000وتجدر نجد2014إ هفإننا

حدوث إ أدى مما املرحلة، ذه وظا م ارتفاعا عرفت ال املحروقات بأسعار وثيقا ارتباطا مرتبطا

ارتفعت حيث ة مم اقتصادية ذلكيرادات وضعية ل وش املدفوعات، ان م فائض ناك جعل مما

للمد املسبق سديد بال القيام إ باإلضافة ية جن حتياطات ادة ارجيةز ا  .يونية

ي الثا م: الفرع الت ة ومحار سعار   )1( :استقرار

بل    فقط نقدية ست ل زائر ا فأسبابھ لألسعار، العامة ات التغ ملستوى مؤشر م الت عت

التطبيق ح ودخولھ والقرض النقد قانون إصدار ومع أنھ حيث كذلك، ومؤسساتھ لية ي أسبابھ إن

سنةابتداءا ر1990من التحر أسلوب بإتباع وذلك قتصاد أساسيا ا متغ سعار اعتبار بدأ

الف زائر ا م الت معدالت تطور ن يب أدناه دول وا مكبوت، م لت   ).2014 -1990(ةالتدر

رقم دول الف):II-  6(ا زائر ا م الت معدالت    ).2014 -1990(ةتطور

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

م الت  5  5.7  18.7  29.8  29  20.5  31.7  25.9  17.8  معدل

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

م الت   4.5  2.5  1.6  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  2.8  معدل

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
 

م الت  2.9 3.3 8.89 4.52 3.91 5.73 4.86  معدل

زائر :املصدر ا بنك ر   . 2013_ 2008_ 1998_ 1993تقار

                                                             
العد -1 زائر، ا جامعة والتجارة، قتصادية العلوم مجلة زائر، ا الت املسار تحديد ة واملوج السابقة املؤشرات تومي، دصا

ص   .17الثالث،
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رقمشال معدالت):II-  6(ل الف تطور زائر ا م   ).2014 -1990(ةالت

  
دول : املصدر ا مصدر ع باإلعتماد الطالبة إعداد   .من

أعاله     دول ا من مطر يت ارتفاعا عرف م الت معدل مناأن و الثالث السنوات خالل دا

سنة اية لھ حد أق بلغ حيث بـ1992الدراسة قدرت سبة ب وذلك ذلك%31.7م، يرجع حيث

ستعداد برنامج إطار النقدية السلطات ا اتخذ ال باإلجراءات متعلق و ما ا م أسباب لعدة

با ي، أدتئتما ال الوطنية العملة تخفيض ع املرحلة ذه بداية أقدمت السلطات أن إ إلضافة

عنھ نتج ما ارجية ا الديون خدمة لفة وت الواردات لفة ت ارتفاع إ إضافة م، الت معدالت تزايد إ

أد مما النقدي صدار خالل من ز ال ذا ل تمو تم حيث انية، امل ز معدلارتفاع ارتفاع إ ى

ونخص م، الت من د ل آلخر وقت من طبقت ال جراءات من العديد ناك أن كما م، الت

من صم ا إعادة معدل من الرفع التقليل1994سنة%15إ1990سنة%10بالذكر غية وذلك م،

إال ل، التمو لفة ت الرتفاع نظرا ة التجار البنوك من املقدمة القروض ذاتمن تكن لم السياسة ذه أن

كب ل ش م الت معدالت من تخفض لم حيث ة كب   .فعالية

سن   خالل لالرتفاع راجع م الت معدل أن بلغ1995و1994كما ع%29.8و%29حيث

قيمة تخفيض ا رأس وع النقدية السلطات ا طبق ال جراءات إ صوص با ذلك رجع و التوا

سبةالدينار   .%40.71ب

ة   الف خالل ا،) 2000 - 1996(أما كب انخفاضا م الت معدالت دت شا انتقلت)1(فقد حيث

بالسنوات2000سنة%0.3إ%18.7من1996سنة مقارنة قياسيا نخفاض ذا عت حيث ،

عد إ ذلك رجع و عةالسابقة، باالعتماد م الت ة مواج ومة ا إرادة ا بي من وال أسباب

اإلضافة و البطالة، معدالت ادة ز ب س الك الطلب مستوى تراجع إ إضافة ، يك ال التعديل برنامج

من أقل بقي حيث سعار ر وتحر السوق آليات اعتماد أسعار%15إ ملؤشر ونة امل املواد من فقط

                                                             
زائر. د -1 ا بنك زائر، ل والنقدي قتصادي التطور السنوي، ر صالتقر ،73-  74.  
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سنة  من بداية التوجيھ لنظام خاضعة الك ما1996س كذلك نذكر جراءات ذه إ اإلضافة و ،

الفائدة معدالت رفع يفسر ما املباشرة، غ دوات إ ا و خالل من النقدية السلطات بھ قامت

سنة من   .م1993ابتداءا

سنة   بلغ2001و حيث أخرى مرة تفع ل م الت معدل نمو%42سبةعاد إ ذلك رجع و ،

ي ن النقدية قتصاديالكتلة عاش نامج ل   ).2004 -2001(جة

ن   ب أنھ وذلك) 2006 -2002(كما خرى بالسنوات مقارنة يا س انخفاضا م الت معدل عرف

والرفع النقدية الكتلة نمو معدل بخفض النقدية السياسة تطبيق الصرامة إ أساسا منراجع

سبة من جباري سبة2002سنة%4,5حتياطي عد2006سنة%6,5إ م الت معدل ارتفع ثم ،

ن ب ما تراوح حيث تھ%3,91ذلك س ما بلغ أن م2012سنة%8,89إ الت ارتفاع إ ذلك رجع و ،

الغذ املواد ا م وخاصة ولية املواد أسعار ارتفاع عن الناتج قيمةاملستورد انخفاض وكذلك ائية،

سن و سبة2014و2013الدينار ب م الت معدل انخفض راجع%2,9و%3,3م ذا و ، التوا ع

ارجة ا موال وجذب ومي، ا نفاق من فض وا ومة ا ا قامت ال التقشفية السياسة إ

املصر از ا   .عن

الثالث شغيل: الفرع ال   :دف

واتمر    ثمار س عاش إ ع البطالة افحة ذا م تحقيق عدم فإن لذا سلبالنمو، ينعكس خ

ا كب اسا انت النقدية السياسة يحمل الذي مر شغيل، ال دف معدالتع تزايد خالل من ر يظ

  .البطالة

اقتصاد   إطار إال يتم أن يمكن ال ثمارات س انتعاش أن إ شارة لوتجدر ش عطي ك ي

لتحقيق ة الضرور املوارد وحركية دفع الفعالية لتحقيق ا دور قتصادية واملؤشرات لآلليات كب

مستدامة، سوقتنمية شاء إ وفق وذلك ة، كب مية أ واملصرفية املالية صالحات إعطاء يتطلب ذا و

بفعالية ھ وتوج الداخ دخار عبئة ع قادرة للشغلمالية إضافية مناصب لق ن ثمر املس ،نحو

الدراسة ة ف خالل البطالة معدالت تطور يو أدناه دول    .وا
  

رقم دول زائر):II-  7(ا ا البطالة معدالت   ).2014 -1990(تطور

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

ال  28,04  25,4  27,9  24,2  23,2  23  21,35  20,6  19,8 %بطالةمعدل

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

ال   13,8  12,3  15,3  20,1  23,7  25,9  27.3  29,8  29,25 %بطالةمعدل

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  لسنواتا
 

ال  10,1 9,8 11 9,97 11,4 10,2 11,3 %بطالةمعدل

البنك :املصدر   .الدومؤشرات

زائر      ا لبنك السنوي ر زائر"التقر ل قتصادي   ".2014التطور
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رقشال الف):II-  7(مل زائر ا البطالة معدالت   ).2014 -1990(ةتطور

  

دول  :املصدر مصدرا ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

 

دو                  ا ملعطيات تحليلنا خالل زائر ل من ا البطالة معدالت أن يت تزايدأعاله عرفت

ة الف خالل سبة) 2000 -1990(مطردا يقارب ما املرحلة ذه بداية خالل البطالة معدل بلغ حيث

سنة19,8% اية مستوى أع إ البطالة2000ليصل معدل سبة بلغت   . %29,8أين

املعدالت                ذه ارتفاع عد جانبو من امة و جديدة ثمارات اس وجود لعدم يرجع وذلك منطقيا،

حات سر جانب إ اصة، وا العامة املؤسساتاملؤسسات وحل لة ي ال إعادة عمليات إثر ع العمال

سنة غاية إ النقدية السلطات طرف من املطبقة نكماشية السياسة إ إضافة وذلك2000املفلسة، ،

بخالل يلقى النموھما ن ب تفاوت وجود إ إضافة العمالة، ثم ومن ثمار س و الك الطلب ع سلبا

املتذبذب قتصادي النمو ومعدل ي ا   .الس

سنة ترا2001من البطالة معدالت عرفت ماجفقد السنة ذه بلغت حيث محسوسا عا

سبة خ%27,3يقارب تلوى سنة ذلك عد انخفض سنةثم لتصل سبة2009رى ،%10,2إ

برنام تطبيق إ نخفاض ذا ب س رجع قتصاديجو عاش التدابدعم من العديد إ باإلضافة

وتتمثل ن، البطال من فئات لعدة موجھ ع مشار ع أر واملتمثلة البطالة افحة م ا شأ من   :ال

محلية - ملبادرة جور   ؛ESILشغيل

اليد- من العالية الكثافة وذات املنفعة ذات   ؛Tuphimoشغال

املس- الصغرى؛برنامج املقاوالت شاء إ ع   اعدة

املسبق- شغيل ال   .عقود

فإ                سبق ملا سبةوكخالصة تتعدى لم ا أ رغم مرتفعة تبقى البطالة معدالت من %12ن ابتداءا

ا2008سنة م عديدة ألسباب شغيل ال دف تحقيق ستطع لم النقدية السياسة بأن القول يوجب ما ،
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وعدم العمومية، املؤسسات وصصة نتقالية املرحلة طول إ باإلضافة ثمارات، س توفنقص

ي ا إل مضاف املباشر، جن ثمار س الستقطاب املناسب الذياملناخ ل بالش اص ا ثمار س ع

الشغل مناصب بتوف البطالة من د وا النمو تحقيق ع   .ساعد

ع الرا ار: الفرع ا التوازن  :تحقيق

وتنفيذ                تصميم م م بدور النقدية السياسة املنتقوم ل ش و قتصادي صالح برامج

لتحليل ساسالنقدي ما م عنصرا املدفوعات ان يحالنظري م الت برامج افة قتصادي،ل

بأنھ النقدي املن تم املدفوعاتو ان م رةيحلل ظا يتعلقباعتباره وفيما زائرينقدية، ا باالقتصاد

من ى عا افقد ان م ونات م اختالل عن الناتج ار ا التوازن اناختالل امل وتحديد ملدفوعات

املديونيةالتجاري، تطور بتحليل أوال سنقوم املدفوعات ان م إ التطرق وقبل التحليل ذا خالل  ومن

ارجية، زائري ا ا الصرف   .وسعر

الصرفتطور  -1   )1(: سعر

سنة   زائري ا للدينار الكب التخفيض مع خاصة مستمرا ورا تد الصرف سعر  1994عرف

سبة ب قدر يقارب%50والذي ما إ وصل حيث ب35، س ذا و ي، أمر دوالر مقابل جزائري دينار

نظامالشروط إ الثابت الصرف سعر من والتحول الدو النقد صندوق ا فرض املال م وجھ،التقو

ة الف خالل الصرف سعر معدالت تطور يو أدناه دول   .2014 – 1990وا

رقم دول زائري ):II-  8(ا ا الدينار مقابل للدوالر الصرف معدل   .تطور

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

الصرف  58.73  57.70  54.74  47.66  35.03  23.34  21,83  18,47 8,95 معدل

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

الصرف   69.29  72.64  73.27  72.06  77.39  79.68  77.21  75.25  66.57 معدل

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  لسنواتا
 

الصرف  80.56 79.38 77.55 72.85 74.40 72.64 64.58 معدل

رقشال زائري تطور:)II-  8(مل ا الدينار مقابل للدوالر الصرف   .معدل

                                                             
زائر -1 ا لبنك سنوي ر زائر. 2013تقر ل والنقدي قتصادي   .58ص. التطور
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الطالبة :املصدر إعداد  من

خالل   من أنالحظ دول سنةا من مستمر انخفاض انت زائري ا الدينار قيمة أن 1994عاله

سنة غاية الثابت1996إ الصرف سياسة غ يجة ن ذا و سنة، من جاءت ثم املوجھ، الصرف إ

عرفت2003و2001 سنةالذي من ابتداءا ي التواز مستواه إ عاد ثم جارفا انخفاضا الدينار قيمة ا ف

بدأ2004 ال السنة و الصدمة، ء م غاية إ استمر والذي الصافية املالية للوضعية تحسن ا ف

لسنة ارجية سعر2009ا ع زمة ذه نتائج ر تظ دأت و العاملية، املالية زمة لتفاقم يجة ن

سنة من حيث2012الصرف ، كب ل ش الوطنية العملة قيمة انخفاض إ أدى سنةحيث بلغ

الدينار2014 صرف ي80,56 قيمة مر الدوالر مقابل جزائري   .دينار

ارجية -2 ا املديونية   :تطور

ا             د ش انت ال ات التغ جراء العاملية سواق ا م ي عا انت ال لالضطرابات النظر و أنھ

من العديد إ أت زائر ا فإن النفط، النقدأسعار صندوق مع وذلك الشاملة، صالحات و جراءات

الستمرا ة الضرور املالية املساعدات ع صول ا قصد التنمية،ر الدو انعملية م ز ال ة ومواج

  .املدفوعات

رقم دول زائر):II-  9(ا ل ارجية ا املديونية   ).2014 -1990(يمثل

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

ارجية ا  30,47  31,22  33,65  31,57  29,48  25,72  26,68  27,88  28,38 الديون

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

ارجية ا   6,60  5,61  17,19  21,82  23,35  22,64  22,57  25,26  28,31 الديون

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  لسنواتا
 

ارجية ا  3,735 3,396 3,676 4,405 5,457 5,413 5,58 الديون

زائر:املصدر ا لبنك ة السنو ر   ".2014_ 2008_ 2006_ 2002"التقار

رقمشال زائر ديونيةملامعدالت :)II-  9(ل ل ارجية   .ا
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دول  :املصدر مصدرا ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

منخاللمن املمتدة ة الف يك ال التعديل مرحلة خالل أنھ نالحظ أعاله دول إ1994ا

حوا1998 ارجية ا الديون م متوسط إقدام30بلغ لذلك الرئ ب الس رجع و دوالر، مليار

حوا سداد تأجيل إثر وذلك دولة، ا إعادة ع زائر ا النقدية الدي%50السلطات ارجيةمن ا ون

النقد مؤسسات مع مة امل تفاقية عليھ تنص ما وفق وذلك لندن ونادي س بار نادي من ل مع

  .الدولية

سنة   بلغت حيث ارجية ا الديون تقلصت ذلك عد يقارب2001ثم محققة22,5ما دوالر مليار

سنة مقارنة قياسيا تراجعا حوا1998بذلك ح7,9قدر دوالر، اجعمليار ال ذا ب س يرجع يث

سنة من ابتداءا أما آنذاك، املحروقات أسعار ارتفاع عن الناتجة املالية البحبوحة إ 2004املديونية

سنة بلغت أين ة كب بمعدالت التناقص ارجية ا الديون بدأت يقارب2006فقد دوالر5,612ما مليار

بـ قدرت انخفاض سبة را%67,55أي ذا و قامت، ال املسبقة سديد ال عمليات إ و بالدرجة جع

وصلت أن إ زائر ا سنة3,735ا دوالر   .2014مليار

سنة   من ابتداءا ا كب تحسنا عرفت ارجية ا املديونية فإن سبق ملا لم2006وكخالصة حيث ،

سوى تمثل الدين خدمة سبة وأ%0,76عد دمات، وا السلع صادرات الدينمن إجما قائم صبح

سوى يمثل ال ار سنة%5ا دمات وا السلع صادرات   .2014من

املدفوعات-3 ان م   :تطور

سنة   من املدفوعات ان م تم سنة1990لقد غاية ختالالت1999إ من انتبمجموعة وال

سنة خالل النفط أسعار انخفاض عن يجة ادة1991ن ز مع حتياطات انخفاض كذلك عنھ نتج ما ،

تطور  يمثل الذي التا دول ا ع عتمد أك ولتوضيح اض، سنةق من املدفوعات ان م رصيد

سنة1990   .2014إ
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رقم دول ان ):II-  10(ا م رصيد دوالر: الوحدة.املدفوعاتتطور   .مليار

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

املدفوعات ان  1.74 -  1.16  2.09 -  6.32 -  4.38 -  0.01 -  0.23  0.52 - 0.22 - م

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

املدفوعات ان   29.55  17.73  16.94  9.25  7.47  3.66  6.19  5.57  2.38 - م

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  لسنواتا
 

املدفوعات ان  5.88 - 0.13 12.06 20.14 15.6 3.86 36.99 م

العدد :املصدر ي، العر قتصادية البحوث مجلة زائر، ا م الت داف واس النقدية السياسة بلعزوز،   41ع

رقمشال زائر):II-  10(ل ل املدفوعات ان م رصيد   تطور

 
دول : املصدر ا مصدر ع باإلعتماد الطالبة إعداد   .من

مرحلة   أن ار) 1999 – 1990(كما ا الدين ارتفاع رقم(عرفت دول ا عنھ)10أنظر نتج ما ،

الدين خدمة   .سبة

باتخاذ   قامت فقد املدفوعات، ان م اختالل أزمة من مخرج عن النقدية السلطات من حثا و

سنة من بداية قتصادية صالحات لتعميق عديدة وذلك1994إجراءات صن، مع النقدباالتفاق دوق

شامل برامج ع سنةالدو من يمتد آخر اتفاق إ اإلضافة و الديون، جدولة غايةإ1995إلعادة

ار 1998سنة ا القطاع بإصالح اص ا زء ا يم حيث وضعية، ن وتحس الدين خدمة بخفض

املدفوعات ان الديناروالبحثم قيمة خفض ع النقدية السلطات أج مما ارجية، ا التوازنات ع

سنة خالل ن مرت زائري   .1994ا

تحقيق   صالحات ذه عد املفروض من ان املدفوعات،توازن و ان العكس)1(م حدث أنھ إال

سنة غاية م2000إ با املحروقات صادرات ارتفاع مع املوازاة و مؤشرات، عرفت فقد والسعر،

د ش املدفوعات ان م دائما يبقى ولكن السنة، ذه من ابتداءا مرضية نتائج الك قتصادي التوازن

راجع ولذلك ستقر، ولم السوقتذبذبا ول الب أسعار وانخفاض ارتفاع جراء ارجية ا الصدمات إ
                                                             

العدد -1 ي، العر قتصادية البحوث مجلة زائر، ا م الت داف واس النقدية السياسة بلعزوز، ص41ع ،37.  
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جليا بدو و النفط،2014سنةالدولية، أسعار انخفاض ب س املدفوعات ان م ز ل حيث

التذبذبات ذه الصرفوترجع أسعار تقلبات إ   .كذلك

ي الثا زائر: املبحث ا املالية السياسة   .تطور

خال    إمن ستقالل منذ زائر ا املالية السياسة تطورات ع الضوء سلط املبحث ذا ل

ا نقسم حيث ذا، فاملرحلة منيومنا مراحل، ثالثة نخالل ب ما ة الف تتمثل 1989و1962و

املوجھ قتصاد بمرحلة س نو ب ما ة الف فتتمثل الثانية املرحلة أما غاية1990، وال1998إ

السوق، اقتصاد نحو التوجھ بمرحلة سنةعرف من ابتداءا فتمتد الثالثة املرحلة غاية1999أما إ

ذا   .يومنا

ول  املخطط: املطلب قتصاد مرحلة املالية    )1( .1989 - 1962السياسة

وة   ال تقليص غية للتنمية متباينة نماذج العالم دول املتقدم،اختارت العالم دول ن و ا بي

تقسيم مكن فبو أنواع ثالثة إ النماذج إحاللذه نموذج ع ية الالتي ا أمر دول اعتمدت نما

دول  أن نجد محليا، ا وإنتاج املصنعة املواد اد است م تقليص أجل من آسياالواردات شرق جنوب

ا خالل من التصدير نحو املوجھ النموذج ،اعتمدت جن ثمار س و الدولية السوق ع الك ا نفتاح

نتا از ا توجيھ ع فيعتمد زائر ا ا بي ومن الثالث العالم دول بقية اعتمدتھ الذي النموذج أما

وال التنمية، برنامج الثقيلة للصناعات القصوى مية إعطاء ع يؤكد حيث ، الداخ السوق نحو

أيضا ومحرضةتتم فاعلة أثار ا ل   .بأن

تنظيم   و لية ال قتصادية السياسة داف أ تحقيق املالية السياسة تلعبھ الذي للدور ونظرا

املوازنة خالل من ينعكس والذي ا، استخدام حسن وضمان الدولة معموارد ذلك تفق و للدولة، العامة

واملصمم مقبلة مالية لسنة املا نامج ال ا أ إذ زائر ا للدولة العامة املوازنة دافوضع أ لتحقيق

مما للدولة، العامة للسياسة طبقا جتماعية و قتصادية للتنمية العامة طة ا إطار وذلك محددة،

صا من كب تمام با تخطى املالية السياسة سياسةجعل إما أساس املالية والسياسة القرار،

مزج أو ية ضر سياسة أو معاإنفاقية ن السياست ن   .ب

مرفبعد   املتمثل الفر ع شر بال العمل استمر أمر1959/ 01/ 02ستقالل صدور غاية إ

لسنة1965/ 12/ 31املؤرخ65 -32 املالية السنة1966املتضمن لتلك للمالية قانونا يكن لم والذي ،

املالية للسنوات املالية قانون تنظيم قواعد يحمل ان   .بل

قتصا   عرف ةكما الف خالل زائري ا ة،) 1979 -1967(د تنمو مخططات إ ثالثة دفت حيث

القاعدة تدعيم إ باإلضافة نام اقتصاد إ زائري ا قتصاد ل تحو ا م أ ان داف من مجموعة

املحلية، املصادر ع املعتمد ي الذا النمو وضمان النتائالصناعية م أ تحليل إ نتطرق سوف جلذلك

ومية ا ثمارات س ع توز إ التطرق قبل وذلك العامة، ا وخصائص املخططات ذه ل قتصادية

ا ل تمو  )2(.ومصادر

  

  
                                                             

دا -1 زائر، ا للدولة العامة انية امل ية من لعمارة، زائر،جمال ا ع، والتوز شر لل ص2004رالفجر ،16.  
ص -2 ذكره، سبق مرجع عايب، ميد ا عبد   .209وليد
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ول  ة:الفرع التنمو للمخططات العام قتصاديةتجاه ا داف   :وأ

ةامتازت   ثالث1979 -1967الف تنفيذ زائر ا عرفت حيث مركزي، وتخطيط يع تص ة ف ا و ب

مةمخط أموال ا ل رت ة تنمو باملخطططات البداية انت و والتبعية، التخلف من روج ا دف

ي الثا ا الر واملخطط ول ا الر املخطط ول، ي   .الثال

ولاملخطط-1 ي   ):1969 -1967(الثال

ع ك ال وتم تليھ، ال املخططات إلنجاز ة شر وال املادية الوسائل تحض دف املخطط ذا جاء

القاعدية داف،) املحروقات(الصناعات تحديد الشمول، التخطيط شروط إ املخطط ذا وافتقر

بصفة...الدقة تحقيقھ تم وقد أصلحرف، فمن قدرهية، ثمار اس لك11,8م اس جزائري دينار مليار

ا انجاز9,16م بمعدل أي جزائري دينار مجموعات%82مليار ثالث ع ثمارات س وزعت ولقد

و سة   :متجا

املباشرة- نتاجية ثمارات بـ6,79: س الزراعة ع موزعة جزائري دينار والصناعة1,88مليار دج مليار

دج؛4,91بـ   مليار

بـ- واملواصالت التجارة نتاجية شبھ ثمارات دج0,36س   ؛مليار

املدارس- نتاجية غ ثمارات بـ2,01س قتصادية التقنية ع موزعة دج دج،0,28مليار مليار

بـ جتماعية التحتية ية دج1,73الب   .مليار

ولاملخطط-2 ا   ):1973 -1970(الر

ال   الصناعات نحو املخطط ذا السائد التوجھ ان البناءلقد دعم دف جاء حيث ثقيلة،

ن حساب بفتح العمومية املؤسسات وقامت التنمية، عوامل من و املرتبة يع التص وجعل ي ا ش

ل تمو يتم حيث ثمار، لالس خر و لالستغالل ما نماأحد ب جل ة قص قروض ستغالل نفقات

العمومية، نة ز وا العمومية ة التجار البنوك طرف من جل لة طو بقروض ثمار س نفقات ل تمو

ا وقيام ا، رأسمال شكيل إلعادة الصافية بالتدفقات حتفاظ من العمومية املؤسسات منعت ولقد

املخطط ذا ثمارات س م بلغ ولقد املالية، ا موارد مراقبة دف ي الذا ل التمو 68,56عملية

الفروع املحروقات، تخص جديدة صناعات شاء إ الدولة قرار و ادة الز ذه ب والس دج، مليار

تتمثل داف من مجموعة تحقيق إ املخطط ذا س ولقد انيكية،   :املي

 الصناعة؛ شاء وإ تدعيم ق طر عن قتصادي ستقالل   عميم

 وتوجيھ الك س الواسعة املواد أسعار دعم ق طر عن ان للس شة املع مستوى ورفع ن تحس

اص؛ وا العام الك   س

 بـ يقدر سنوي نمو معدل ام%09تحقيق ا املح الناتج   .من

ي-3 الثا ا الر   ):1977 -1974(املخطط

مبلغ املخطط ذا ل داف110خصص وأ ات تجا م أ ص تت عمومية، ثمارات اس امج ك دج مليار

ي فيما املخطط   :ذا

امل_  ب التنمية وتوسيع نتاج ادة ز ق طر عن ي ا اش اقتصاد ناء و قتصادي ستقالل تدعيم

؛ الوط اب   ال
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بـ_  قيقية ا جال حلول عند جما املح الناتج ا%40رفع مقدار ة سنو ادة ز أي قل         ع

   .%10بـ

إ   ومي ا ثمار س معدل عامي%46وصل ن يتجاوز1979و1978ب لم نما ب سنة%35م،

الصناعة1970 قطاع حصة لت ش جما%62حيث ثمار س وارتفع ة، باألسعار1978- 1969الف

من ة ار إ3409ا دج يمثل5342مليون ما و و دج، الكب%52مليون م ا رغم ولكن الناتج، من

وقراطية والب نجاز للتأخر يجة ن ذا و التطلعات م تكن لم النتائج فإن ثمارات   .لالس

ي الثا مخططات:الفرع ضمن ثماري س كومي ا نفاق انة   )1( :التنميةم

العمومي ثمار س م تطور السابقة ة التنمو املخططات املالحظ ء ال ألخرىإن سنة من

من انتقل إ9,2حيث ول ا الر املخطط خالل دج ا30,2مليار الر املخطط خالل دج مليار

السؤ  أن إال ي، ثماري،الثا س ومي ا نفاق ذا ل تمو بمصادر يتعلق املجال ذا يطرح الذي ال

كثافة تتطلب ثقيلة صناعات ع أساسا عتمد زائر ا ا اتبع ال ة التنمو اتيجية س أن حيث

، ار ا اض ق إ وء ال دون الداخلية املصادر من ل التمو حدود تتعدى ة كب مكننارأسمالية و

ة الف خالل ثماري س ومي ا نفاق ل تمو مصادر يص التا1977 -1970ت دول ا خالل  :من
  

رقم دول ة):II-  11(ا الف خالل ثماري س ومي ا نفاق ل تمو   ).1977 - 1970(مصادر

ول ا الر ي  1973 -1970املخطط الثا ا الر   1977 -1974املخطط

  %  املصادر %  املصادر

خار ل خار  23,4  تمو ل   29  تمو

ي ا م ي  9,3  ادخار ا م   33  ادخار

نة ز ا املؤسسات+ موارد نة  34,8  ادخار ز ا املؤسسات+ موارد   12,1  ادخار

نقدي ل نقدي  32,5  تمو ل   25,9  تمو

  100  املجموع  100  املجموع

قتصاد :املصدر بلوناس، هللا زائر،عبد ا جامعة قتصادية، السياسة داف أ تحقيق ومدى السوق إ طة ا من نتقال زائري ا

قتصادية، العلوم دكتوراه ص2005 -2004أطروحة ،36. 

ة):II-  11(رقملشال الف خالل ثماري س ومي ا نفاق ل تمو   ).1977 -1970(مصادر
  

  
                                                             

زائر،  -1 ا امعية، ا املطبوعات ديوان زائر، ا ا وتنظيم التنمية ل تمو سياسة بلقاسم، ص1991محمد ،246.  
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1974- 1977



ي الثا ة   :الفصل ف خالل زائر ا قتصادي النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة  2014  -1970دور

 

65 
 

  

رقم   دول ا خالل من سنة) 11(نالحظ ول الب أسعار ارتفاع دخار1974أن تطور إ أدى

من ي ا السوق%33إ%9,3امل سعار مستوى ع عتمد ال ولية الب باية ا ادة ز ب س

ارالدولية، ا ل التمو حصة ارتفعت أخرى ة ج ومن مباشر غ خار ل تمو اعتباره يمكن لذلك

إ أن%29املباشر نالحظ املباشر، وغ املباشر ار ا ل التمو جمع و يولد، لم الثابت املال رأس تراكم

امل الداخ ل التمو ع ،القدرة نتا از ا من انطالقا كذلكستقل ادخارانخفاضونالحظ

من نة ز ا وموارد انت%34املؤسسات أن ذا،%12عد الوطنية،و ات الشر مردودية نقص إ عود

إ انخفضت حصتھ فإن الداخ ل التمو ونات م ل جمعنا انت%38وإذا أن يمثل،%67عد حيث

ي، ا امل دخار حصتھ خالل من املحروقات قطاع مية أ وتتج ، ك صة ا النقدي ل التمو

سبة املحروقات صادرات لية،%90وتمثل ال الصادرات م أنمن يدعمكما املحروقات قطاع

اضيةاملقدرة يبق التا دول وا الدولية، املالية السوق زائري ا ونلالقتصاد الب ع الر انة م

اكية ش املرحلة خالل زائري ا   .قتصاد

رقم دول اكية):II-  12(ا ش املرحلة خالل زائري ا قتصاد و الب ع الر انة   .م

  A B  C  D  E  F  السنوات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  6,5  0,17  222  70,5  23,3  1967 -1965

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  3,1  0,15  304  77,4  29,5  1973 -1970

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  1,7  0,13  1176  93,2  57,2 1974

 96  2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  1078  93,1  53,3  1975

  6002  0,95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  1277  95  54,3 1976

1977 53,8  96  1374  0,09 0,8  12180  

  21988  0,7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  1321  96,1  47,2 1978

  26631  0,5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  1981  97,6  57,1 1979

  25940  0,5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  2771  98,2  63,2 1980

  22606  0,5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  3205  98,2  64,2 1981

  20308 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  2991  98,2  53,4 1982

  18858 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  2918  98,5  44,6 1983

  17500 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  2929  97,7  43,3 1984

ميد،. :املصدر ا عبد لسياسة وليد لية ال قتصادية وت،ثار ب ة، العصر ن حس مكتبة ومي، ا   .,213 ص،2010نفاق
  

أن   :حيث

A :املالية يرادات إ ولية الب باية ا   .جماليةسبة

B :الصادرات إجما إ املحروقات   .سبة

C :الواحد للفرد املحروقات صادرات جزائري (مداخيل   ).دينار

D :الثابت السعر و بالدينار الزمن بداللة والتجارة الزراعة خارج العمل   ).1974(إنتاجية



ي الثا ة   :الفصل ف خالل زائر ا قتصادي النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة  2014  -1970دور

 

66 
 

E :الصادرات موارد من التج ومنتجات مصنعة النصف املنتجات   .سبة

F:دوالر باملليون جما اض   )1( .ق

سنة   من نخفاض1986انطالقا إ باإلضافة حادا، انخفاضا زائري ا النفط أسعار عرفت

الدوال  صرف ألسعار املاليةاملوازي والسلطات عامة بصفة ة زائر ا السلطات جعل ما ذا و ي، مر ر

من بمجموعة بالقيام خاصة بصفة قتصاديةوالنقدية   .صالحات

رقم دول ة ):II-  13(ا الف خالل زائر ا املالية السياسة كفاءة مؤشرات   .1989 -1980تطور

  السنوات 

سب   ال
1980 1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

RF/ PIB 41.7 47  41  39.7  43.4  36.9  31.2  29.2  30.4  31.8  

RO/ PIB 14.3  15.3  15.5  18.2  19.7  16.4  18.4  18.6  18.4  14.5  

IR/ PIB 19.5  33.4  26.3  23.9  24.9  21.5  13.7  15.6  19.1  19.3  

ID/ PIB 10.5  11.7  11.8  12.5  13.5  10.5  11.5  10.9  10.2  9.3  

ميد،. :املصدر ا عبد لسياسة وليد لية ال قتصادية وت،ثار ب ة، العصر ن حس مكتبة ومي، ا   .,218ص،2010نفاق

  

أن   :حيث

RF :بائية ا    .يرادات

RO :العادية   .يرادات

IR : الدخول ع   .الضرائب

ID :نفاق ع   .الضرائب

PIB :جما املح   .الناتج

رقم   دول ل قراءتنا خالل من السياسة13نالحظ كفاءة مؤشرات نحوأن ت اتج املالية

سبة ب يتعلق فيما خاصة اسانخفاض ع ا ان نخفاض ذا و ، املح الناتج إ ية الضر يرادات

النقدية، السياسة قبل من مغطى ان والذي زائري ا الضر النظام يم ان الذي الضر رب لل

املركز  للبنك أ ت ما ا كث العمومية نة ز ا أن غيةحيث املوازنة ز ل تمو أجل من اض لالق ي

امتصاص أجل من مية و شغل مناصب شاء إ إ دفت السلطات أن حيث اقتصادي، استقرار تحقيق

و املركزي البنك من اض ق فإن التا و ، العك ثمار س لعملية يجة كن انت وال املزمنة البطالة

عطل ما توازن بإحداث سمح االذي وشي ان الذي جتما نفجار أخر   .أو

القطاعات،   بقية ع سلبا أثر قتصاد و الب ع الر حقن ممارسة فإن عنھومنھ نتج مما

أسعار انخفاض حدة من زاد ما ذا و زائري ا قتصاد املوجود ولندي ال املرض أعراض ور ظ

ا مر ، و الب ع الر وتقلص ول اتالب والذي الك قتصادي ستقرار اختالل ع ساعد لذي

خالل من ش اقتصادي استقرار بتحقيق قامت ال العامة املوازنة وضعية ازجليا ا من اض ق

والقي مية،املصر و شغل مناصب شاء بإ سو ام الة ا مذه منا انطالقا م الت لة مش بتفاقم ت

الذي1990سنة مر مراحل، عدة ع وذلك قتصادية صالحات بمجموعة القيام ع ومة ا   .أج

                                                             
ص  -1 ذكره، سبق مرجع ميد، ا عبد   .214وليد



ي الثا ة   :الفصل ف خالل زائر ا قتصادي النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة  2014  -1970دور

 

67 
 

ي الثا صالحات: املطلب ظل املالية   .1998 -1990السياسة

قتصادية   السياسة يحية عرفت ت إجراءات املرحلة عاذه بصفة ة والسياسةجذر مة

خاصة، بصفة ي املالية ت دف منتصفحوذلك من ابتداءا ا خطور اشتدت ال ختالالت

املالية والسياسة القرار، اب أ من تمام من بجانب تحظى املالية السياسة جعل مما نات، الثمان

سياسة إما معا،أساسا ن السياست مزج أو ية ضر سياسة أو منإنفاقية ل ن ب قوي امل ت ناك و

ن السياست أن حيث عموما، قتصادية داف تحقيق النقدية والسياسة املالية السياسة

إس باإلضافة واحدة دافا أ الدفان السياسة أوأن العام، الدين من ا كب جزءا تملك ما ا كث نقدية

املالية السياسة ساب املتديره ز ل تمو العامةغرض   .وازنة

تط إ التطرق نحاول ذا اول انت ال لية ي ال صالحات ظل املالية السياسة وذلكورات زائر، ا

املرحلة ذه ل زائر ا العامة يرادات وسياسة العامة نفاقية السياسة إ التطرق خالل   .من

نفاقية:  ول الفرع  زائرالسياسة ا   :1998 -1990العامة

ا   نفيذ ب املالية السلطات تقوم ال املالية السياسة أدوات إحدى العامة النفقات خالل،عت من

داف لتحقيق للدولة العامة جتماعياملوازنة و اقتصادية تحقيق إ املجتمع يرمي ال   .ة

انية   م العامة النفقات نتقسم قسم إ زائر طبقا: ا ذا و ، التج ونفقات سي ال نفقات

تجمعلل حيث النفقات، طبيعة ن ب الذيتفرقة والدور ا طبيع حيث من سة واملتجا ة شا امل النفقات

ثر  و بھ النفقات،تقوم أنواع من نوع ل حسب الدولة ا تحقيق إ س ال داف و يحدثھ الذي

الف ظل الدراسةففي محل معدالت1998 -1990ة وارتفاع العام نفاق بنمو نفاقية السياسة ت تم

سي ال نفقات السياسةسواء عليھ يطلق ما و و ، التج نفقات أو   .التوسعيةنفاقيةمنھ

رقم دول ةالتطور):II-  14(ا الف خالل العامة   .1998 -1990نفقات

دج: الوحدة   .مليار

  السنوات

سي ال التج  نفقات   نفقات
مجموع

  النفقات  النفقات
مجموع

  %النفقات
  النفقات

مجموع

  %النفقات

1990 96.09  67  45.60  33  142.5  

1991  183.3  78  52.00  22  235.3  

1992  136.10  76  72.60  24  308.7  

1993 288.90  74  101.60  26  390.5  

1994 344.72  74  117.70  26  461.9  

1995 444.43  75  144.66  25  589.09  

1996 550.60  75  147.01  25  724.61  

1997 643,56  76  201.64  26  845.20  

1998 663.86  75  211.88  25  875.74  

إعداد. :املصدر ،من جتما و قتصادي الوط املجلس ر تقر ع باالعتماد ص2005الطالبة ،146.  
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رقم دول ا خالل سنة)14(من متواضعة انت العامة النفقات أن بلغت1990نالحظ إذ م

إ142.5 لتصل مرتفعة بمعدالت وتزايدت دج، سنة589.09مليار دج ع1995مليار أر تضاعفت أي م،

و  سنةمرات بلغت إذ العامة النفقات ادة الز ذه استمرت سبة875.74مبلغ1998قد ب أي دج مليار

بـ تقدر ادة سنة%48ز سبة ب   .م1995مقارنة

يمكن التج ونفقات سي ال نفقات إ ا تقسيم ناحية من العامة النفقات إ تطرقنا وإذا

ما ن امت ن مالحظت تاج   :است

سبة- أنبال دول ا يكشف سي ال بلغتلنفقات فقد ، التج نفقات ن و ا بي ليا ي اختالال ناك

حوا ا ل ة الف خالل متوسطة سبة سي ال بلغت%74.5نفقات وقد العامة، النفقات إجما من

سنة خالل ا سبة1991أقصا نجد،%78ب مطلقة كقيمة سي ال نفقات إ نظرنا إذا ماأما ت ناك

من ارتفعت حيث ا، سنةملي96.09كب دج سنةمليار663.86إ1990ار تضاعفت1998دج ا أ أي م،

مرات سبع يقارب ما   .إ

سنة- ا محدودي رغم التج لنفقات سبة أي مليار45.60والبالغة1990بال من%33سبةدج

بدأت املطلقة ا قيم أن رغم ذا و الدراسة محل السنوات ببا مقارنة عالية سبة و العامة، النفقات

سعينات ال عقد اية غاية إ وتتوسع ايد   .ت

ي الثا يرادات: الفرع زائرسياسة ا   :1998 -1990العامة

يرادية   السياسة العامةعمدت يرادات مصادر ع وتنو تنمية ع الدراسة محل ة الف خالل

يرادية السياسة اعتمدت كما والسياسية، جتماعية و قتصادية عباء ة ملواج ا حصيل ادة وز

ل ا سب تجاوزت وال ولية الب باية ا ع ا كب واعتمادا صوص، ا وجھ ع ية والضر

من السنوات التا%50أك دول ا مو و كما للموازنة، العامة يرادات إجما   :من

رقم دول ة):II-  15(ا الف خالل العامة املوازنة إيرادات تطور دج: الوحدة .1998 -1990يو                                                                                                    .مليار

  السنة

العامة   يرادات

مجموع

  يرادات

بائية ا بائية  يرادات ا غ   يرادات

باية ا

ولية   الب

باية ا

  العادية
نائية  عادية   است

  160.20  ــــــــــــــــــ  5.20  78.80 76.2 1990

  272.40  ــــــــــــــــــ  4.70  106.20  161.5  1991

  316.80  ــــــــــــــــــ  6.40  109.10  201.3  1992

  320.10  ــــــــــــــــــ  9  126.10  185 1993

1994 22.18  175.96  8.06  28  434.20  

1995 336.15  233.15  8.69  22.86  600.80  

1996 496  290.60  11.46  27.10  825.16  

1997 564.77  314.01  15.78  32.11  926.67  

1998 378.56  329.83  14.71  51.42  774.51  
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،. :املصدر جتما و قتصادي الوط املجلس ر تقر ع باالعتماد الطالبة إعداد ص2005من ،146.  

وظا   م تطورا دت ش العادية باية ا إليرادات سبة منبال انتقلت جزائري78,80إذ دينار مليار

سنة233,15إ1990سنة دج لتصل1995مليار ادة الز واستمرت سنة329,83م، دج م،1998مليار

جمالية يرادات ا م مسا بلغت اصة%42,50حيث ا الضرائب صيلة يد ا لألداء راجع ذا و

ابالتجارة، الرسوم حصيلة ارتفعت ركما تحر يجة ن الواردات إ املضافة القيمة بة وضر مركية

املتخذة التداب يجة ن وذلك رتفاع نحو الضرائب ت اتج كما املبادالت، نطاق وتوسيع ارجية ا التجارة

فيھ جاء الذي يك ال يح الت برنامج جماضمن الدخل ع بة الضر معدل منIRGرفع والتقليل

من ا ثمار اس املعاد اح ر ع بة الضر معدل رفع إ باإلضافة املضافة، القيمة ع للرسم عفاءات

املباشرة%33إ05% غ الضرائب انتعاش ع ادة   .ز

غطي   ثم ومن للدولة العامة املوازنة إيرادات اما دورا تلعب ا فإ ولية الب باية ل سبة ةبال

دت ش فقد العامة، لإليرادات سا املصدر باية ا من النوع ذا ل ش حيث العامة، النفقات

من مستمرا تزايدا ولية الب باية سن1997إ1990ا حدث الذي التذبذب عدا ما م1998و1993م

ول الب أسعار ل امل نخفاض ب   .س

أن    يت السابق دول ا خالل سنةمن خالل ولية الب بائية ا بلغت1990يرادات 76,20م

سنة ارتفعت ثم دج ولية161,5إ1991مليار الب املوارد ع الكث الطلب إ ذلك عود و دج، مليار

إ لتصل ادة الز استمرت وقد ليج، ا حرب ب سنة564,77س دج سبة1997مليار ب من%60أي

جمال سنةية،يرادات تراجعت إ1998ثم النفط378,56م برميل سعر انخفاض ب س دج مليار

ن مب و التاكما دول  :ا

  

رقم دول ول):II-  16(ا الب أسعار   .1998 -1990تطور

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 1990  السنة

سعر

ميل  ال

$)(  

22.20 18.32  19.93  17.75  16.31  17.58  21.69  19.45  12.86  

الطالبة. :املصدر إعداد   .من

لال ول):II-  12(رقمش الب أسعار   .1998 -1990تطور
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دول   ا خالل تبقىمن ا فإ الدولة نة خز ل تمو ولية الب باية ا مية أ رغم أنھ نالحظ أعاله

ا م خارجية عوامل عدة الرتباطھ مستقر غ   :موردا

  الصرف؛سعر-

ميل؛- ال   سعر

املحروقات؛- ع العال   الطلب

منية- و السياسية   .الظروف

العادية باية ا إيرادات ر تطو من بد فال   .ومنھ

الثالث زائر: املطلب ا املالية السياسة   .2014 - 1999واقع

السياسة س جديدا منح ديدة ا لفية بداية منذ زائر ا وتتجقتصاديةاتبعت

امل السياسة ع ك العاال النفقات توسع ل ش الذيالية ي الكي املن وفق الس ع وذلك مة،

املاليةعيرتكز للوفرة ان فقد قتصادي، شاط ال دعم العامة ا نفقا خالل من الدولة دور مية أ

زائر ا ا حقق ال ة ارتفاعالكب يجة ذهن إتباع اما دورا الثالثة لفية بداية النفط أسعار

ة للف العامة النفقات التوسع ع املرتكزة السياسة ذه تجلت وقد برامج2014 -2001السياسة،

ي كما العمومية ثمارات   )1( :س

قتصادي- عاش دعم ي:برنامج الثال املخطط خصص2004 -2001أو بـوالذي يقدر ما غالف لھ

جزائري525 دينار ي07حوا(مليار أمر دوالر بـ)مليار مقدر ي ا ال املا غالفھ يصبح أن قبل وذلك ،

جزائري1216 دينار عادل(مليار ي16ما أمر دوالر تقييمات)مليار وإجراء لھ جديدة ع مشار إضافة عد

سابقا مجة امل ع املشار   .ملعظم

النمو - لدعم التكمي نامج ول ( :ال ما ا املاليةقدرت الذي2009_ 2005) املخطط عتمادات

بمبلغ لھ املخصصة جزائري 8705ولية دينار دوالر114( مليار نامج)مليار ال مخصصات ذلك بما ،

دينار1216(السابق ال ،)مليار ضافية امج ال اومختلف برنام نامجسيما وال ضاب، وال نوب

وال التكمي ش ال السكن المتصاص الاملوجھ املرتبطامج جما املا الغالف أما املحلية، تكميلية

سنة اية اختتامھ عند نامج ال بـ2009ذا قدر فقد جزائري9680م دينار دوالر130حوا(مليار مليار

ي ال)أمر إعادة عمليات إضافة عد خرى ، ضافية الت التمو ومختلف ة ار ا ع للمشار   .تقييم

قتصادي- النمو توطيد ي( :برنامج الثا ما ا ما 2014 -2010) املخطط غالف لھ خصص بحيث

قدره جزائري21214إجما دينار عادل(مليار ي286ما أمر دوالر املا)مليار الغالف ذلك بما ،

لل  السابقجما دج9680(نامج بمقدار) مليار أو ما مبلغ لھ مخصص ديد ا نامج ال أن أي

دج11534 دوالر155حوا(مليار   ).مليار

ا   اج ان العمومية السلطات بررت التأخروقد تدارك بضرورة خاصة ذه عاش سياسة

البال  ا مرت ال والسياسية املالية قتصادية، زمة عن املوروث ثمارالتنمية س حركية عث و د،

جديد  والنمو  .من

  
                                                             

مس -1 العددمحمد ورقلة، اح مر قاصدي جامعة الباحث، مجلة النمو، ع ا وأثر زائر ا قتصادي عاش سياسة زائر،10، ا ،

   .147ص
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العام -أ نفاق   :2014 -1999سياسة

نفاقية السياسة ت نفقاتتم سواء العام نفاق بنمو الدراسة محل ة الف خالل زائر ا

وارتفاع العام نفاق نمو تعلق و التوسعية، نفاقية بالسياسة عرف ما و و ، التج نفقات أو سي ال

املرحلة، ذه ل جتماعية و قتصادية بالتطورات المعدالتھ أسعار وظ امل رتفاع ا م نفط،وأ

لسنة العامة النفقات م أن بـ1999فنالحظ قدرت جزائري961,86قد دينار إمليار 2052ارتفعت

سنة جزائري دينار ن2006مليار مرت تضاعفت املوا(أي دول ا مو و معدالت)كما وتزايدت ،

إ لتصل سنة5731.4مرتفعة دج سبة2014مليار ب ادة ز أي كما%280م دول، ا خالل من نالحظ

سنة انخفضت سي ال نفقات سبة أن سنة%61إ2006املوا انت بـ1999عدما من%80تقدر

سنة لتصل نخفاض واصلت ثم العامة، النفقات%52إ2011النفقات إجما   .من
  

رقم ة):II-  17(جدول الف خالل زائر ا العامة النفقات   2014 -1999تطور

  السنة

سي ال التج  نفقات   نفقات

  العامةالنفقات
  النفقات

إجما سبة

  %النفقات
  النفقات

إجما سبة

  %النفقات

1999  774.7 80  186.99  20  961.8  

2000  856 .19  73  321.93  27  1178.12  

2001  963.63  73  357.40  27  1321.03  

2002  1097.72  71  452.93  29  1550.65  

2003  1199.04  68  553.65  32  1752.69  

2004  1251.1  66  640.7  34  1891.8  

2006  1245.1  61  806.9  39  2052  

2008  1437.9  58  1015.1  42  2453  

2010  1673.9  53  1434.6  47  3108.5  

2011  2217.7  52  1973.3  48  4191  

2012  2300  54  1946.3  46  4246.3  

2013  2659  60  1807.9  40  4466.9  

2014  3797.2  66  1934.2  34  5731.4  

ر :املصدر تقر ع باالعتماد الطالبة إعداد زئرcnes،2005من ا بنك ر تقار و2004،2008،، ،2011.  

زائر-ب ا العامة يرادات   :2014 -1999سياسة

الع يرادات سياسة ااعت ت ت ال املالية السياسة أدوات إحدى تحقيقمة أجل من الدولة

لتغطية الالزمة باألموال الدولة نة خز د و ل كأداة ا دور إ إضافة جتماعية، و قتصادية داف

العامة النفقات   .جانب
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بائية، ا غ يرادات و بائية ا يرادات ناك ف ومتنوعة، متعددة العامة يرادات أن كما

م ون تت بائية ا غفاإليرادات يرادات أما العادية، باية ا وإيرادات ولية الب باية ا إيرادات ن

نائية است وإيرادات عادية إيرادات من ون فتت بائية   .ا

سنة ففي املدروسة، ة الف خالل تزايدا العامة يرادات عرفت يرادات1999فقد قدرت

بـ إ950.5العامة دج سنة63082.مليار دج وتواص2006 مليار سنة، لتصل ادة الز ذه إ2014لت

بـ مليار5703.4 تقدر ادة ز سبة ب أي سنة%600دج   .م1999مقارنة

العامة املوازنة إيرادات اما دورا تلعب ولية الب باية ا أن يت املوا دول ا خالل ومن

مس أن كذلك يت كما العامة، النفقات غطية ثم ومن خاللللدولة ايدة م ولية الب باية ا مة ا

أسعار  انخفاض ا ع نتج وال العال باالقتصاد عصفت ال املالية زمة سنوات ناء باست الدراسة ة ف

سن   .م2013و2012النفط

رقم زائرخالل):II-  18(جدول ا العامة يرادات   2014 - 1999تطور

  السنة
بائية ا بائية  يرادات ا غ   يرادات

العامة   يرادات
ولية الب باية العادية  ا باية نائية  عادية  ا   است

1999  560.12  314.77  16.5  59.11  950.5  

2000  720.00  349.50  15.41  40.02  1124.93  

2001  840.60  98.243  43.71  107.19  1389.74  

2002  916.40  482.90  74.64  102.75  1576.68  

2003  836.06  519.95  54.39  107.28  1517.67  

2004  1570.7  580.4  72.1  6.5  2229.7  

2006  2352.7  640.4  83.8  5.7  3082.6  

2008  2799.0  720.8  119.7  0.3  3639.8  

2010  2796.8  766.7  116.4  7.9  3687.8  

2011  4088.6  965.2  136.6  0.1  5190.5  

2012  2412.7  1146.6  116.7  00  3676.0  

2013  2905.0  1298.0  189.8  0.1  4392.9  

2014  3979.7  1448.9  274.8  00  5703.4  

ر :املصدر تقر ع باالعتماد الطالبة إعداد زئرcnes،2005من ا بنك ر تقار ،،2004،2008.  
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  :خالصة

وإصالحات محطات عدة مر زائر ا النقدية السياسة تطور أن ستخلص سبق ما خالل من

ة الف خالل زائري ا املصر النظام ناء و والنقدي املا ستقالل مرحلة ا م أ من إ1962بارزة،

1970 ّ مر ال املرحلة صوصية وذلك املعالم ة وا نقدية سياسة ناك تكن لم حيث قتصادم، ا

خاصة صالحات عض املصر النظام عرف وقد خاص، ل ش واملا النقدي ن املجال زائري ا

سنة والبنك القرض قانون لعام1986بصدور العمومية املؤسسات استقاللية وقانون ة1988م، الف أما ،

صندوق 1998إ1990من إ وء وال املا باإلصالح سمت ا فقد إصدارم، تم حيث ، الدو النقد

رقم والقرض النقد ة10- 90قانون للف النقدية التطورات ت تم وقد نقدية1990-1993، سياسة بإتباع

النقدية السياسة ت تم فقد صالحات من املوجة ذه زائر ا دخول ورغم أساسية، بصفة توسعية

ة الف خالل الفعال غ باألداء املرحلة   .م1993-1990ذه

ة الف ففي مراحل عدة مرت ا أ زائر ا املالية السياسة تطور خالل نفذت1979-1967ومن

من ول ي الثال باملخطط البداية انت و ة، تنمو مخططات ثالث زائر املخطط1969إ1967ا ثم ،

من ول ا الر 1973إ1970الر واملخطط من، ي الثا و 1977إ 1974ا ةق، وا انت د

من صالحات ة ف وخالل زائري، ا قتصاد ولندي ال املرض حظيت1998إ1990أعراض فقد

نفاقية السياسة إ التطرق خالل من وذلك القرار، اب أ من تمام من بجانب املالية السياسة

ا ذه ل زائر ا العامة يرادات وسياسة منالعامة ة الف أما اتبعت2014إ1999ملرحلة، م

ثمار  س برامج لفية منذ زائر اا م العمومية دعم: ات قتصاديبرنامج ،2004-2001عاش

من النمو لدعم التكمي نامج سنة2009إ2005ال من قتصادي النمو توطيد برنامج ثم 2010م،

  .م2014إ
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حيث   قتصادية السياسة أدوات م أ من والنقدية املالية السياسات رعت تطو م سا

قتصادي قتصادي،النمو شاط ال تفعيل ع والعمل لألسعار العام املستوى ع فاظ ا خالل من

الوط لالقتصاد لية ال داف تحقيق دف   .وذلك

ذه   خالل إمن الوصول حاولنا النموالدراسة ع النقدية والسياسة املالية السياسة دور

واملالية، النقدية ن السياست من كال داف وأ وأدوات يم مفا إ التطرق خالل من وذلك قتصادي،

دا وأ وأدوات يم مفا إ التطرق واوكذا النقدية ن السياست من كال النموملاف مؤشرات وكذا لية،

ع ذلك إسقاط ّ تم ا وأخ ما، م ل مؤشرات وكذا ما، بي ابط وال العالقة وتوضيح قتصادي

ة للف زائري ا الدراسة2014  - 1990قتصاد ذه ل املقدمة املطروحة ساؤالت ال من وانطالقا ،

إ الوصول من تمكننا ن فصل ومناقشة للموضوع تحليلنا عد املاو السياسة كبأن دور ا ل لية

النقدية السياسة من قتصادي   .النمو

  :النتائج

التا النحو ع ا نذكر النتائج من جملة إ التوصل ّ ثم الدراسة ذه خالل   :من

قيقي؛ - ا املح الناتج سبة ك ل امل السنوي رتفاع و قتصادي   النمو

ت - أصبحت النقدية استخدامالسياسة إ العامأ املستوى استقرار املتمثلة ائية ال داف

امل ال العمالة سياسة... لألسعار، واملتمثلة الكمية دوات السياسة ذه ستخدم ن ح ، إ

صم ا إعادة دوات...معدل ا ّ إم ، تأط إ سياسة املتمثلة يالنوعية د قناع و ؛...القرض   إ

املالي - وقدالسياسة املعاصرة، قتصادية السياسة امة انة م ا ل ةة ر جو تطورات دت ش

والرواج الكساد ملراحل عرضھ دون قتصادي شاط ال ع شراف و للتوجيھ الدولة أداة وأصبحت

آلخر؛ ن ح من بھ عصف   ال

امن - ل العامة املوازنة إ باإلضافة العام نفاق و العامة يرادات أن لنا ن تب املالية السياسة أدوات

للمجتمع؛ جتما و قتصادي ل ي ال من ل عديل فعال   دور

ل - ش قتصادية داف لتحقيق والنقدية املالية السياسة ن ب قوي امل وت ترابط عالقة ناك

و  صوص؛عام ا وجھ ع  ستقرار

ا - م أ بارزة وإصالحات محطات عدة زائر ا النقدية السياسة  :مرت

 زائري ا املصر النظام ناء و والنقدي املا ستقالل  ).1970 -1962(مرحلة

 املخطط قتصاد منظور ضمن والنقدية املالية صالحات  ).1989 -1971(مرحلة

ال - زائر ا ةاعتمدت أسعار2014 -1990ف بارتفاع املدعومة املالية السياسة ع أك سبة ب

قتصادي؛ النمو لتحقيق ول   الب

زائر  - ا عتمد ةلم يتمحور2014 -1990الف س ا تأث ان لذلك النقدية السياسة ع

ثمار؛ س كب ام إس دون م الت ة  محار

النقدية؛دور  - السياسة دور من وأقوى أك قتصادي شاط ال ع املالية  السياسة
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النقدية - السياسة قدرة تفوق قتصادي شاط ال ات بالتغ بؤ الت ع املالية السياسة قدرة إن

زائر؛ ا ا عل عتمد  ال

الفرضياتباخت ة   :ار

حول  - و الفرضية النمو: تمحورت وم السلعمف كمية املستمرة ادة الز عت ال قتصادي

النمو أن حيث تأكيده تم ما ذا و ن، مع اقتصادي محيط الفرد طرف من املنتجة دمات وا

ادة الز و ادةقتصادي ز من يحققھ ما ل مع للبلد الداخ الدخل منإجما الفرد ب نص

قيقي ا   .الدخل

الفرض - حول تمحورت الثانية ما: ية ذا و النقدية، السياسة قدرة من وأك أقوى املالية السياسة قدرة

النقدية السياسة قدرة تفوق املالية السياسة قدرة أن حيث تأكيده بو تم الت ع اتساعد بالتغ ؤ

قتصادي شاط   .ال

حول - الثالثة الفرضية واملال: تمحورت النقدية السياسة مة تحقيقمسا دوات بمختلف مطبقة ية

لألسعار العام املعدل ستقرار تحقيق خالل من تأكيده تم ما ذا و زائر ا قتصادي النمو

الدخل ع توز وإعادة املجتمع ية رفا ع   .والعمل

الدراسة   :آفاق

البحث   ذا خالل من ن تب القد ح ونق والبحث، بالدراسة جديرة امة جوانب ناك بأن

و املستقبل، والتحليل الدراسة من ا حق تنال أن نأمل ودراسات بحوث اليات إش ون   : لت

الوط - قتصاد ر تطو املالية السياسة مة   .مسا

زائر - ا املالية وراق سوق ع النقدية السياسة   .أثر
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املراجع   :قائمة

I-العرية باللغة   :املراجع

 :الكتب-

1. ، و الطبعة شر، لل الثقافة دار ، شر لل الدولية العاملية الدار ، الك قتصاد شقر، أحمد

  .2002عمان،
عمان، .2 شر، لل ران ز دار واملصارف، النقود شامية، ز   .1993أحمد

3. ، و الطبعة العامة، املالية عالم، السميع عبد   .2012أحمد

مؤسسة .4 لليورو، الدو البعد النقدية السياسة ن، حس السيد محمد س مصطفى، د فر أحمد

ة، سكندر امعة، ا   . 2000شباب

ع، .5 والتوز شر لل الراية دار قتصادي، والنمو املا النظام تطور قدور، بن ،أشواق و الطبعة

  .2013عمان،

6. ، و الطبعة ع، والتوز شر لل املستقبل دار والبنوك، النقود ، صا وليد البكري، س   .2009أ

عكنون، بلعزوز .7 بن الثانية، الطبعة النقدية، والسياسات ات النظر محاضرات ، ع   .2006بن

زائر،جمال .8 ا ع، والتوز شر لل الفجر دار زائر، ا للدولة العامة انية امل ية من لعمارة،

2004.  

الطبعة .9 شر، لل وائل دار ، الك قتصاد مبادئ ، الرفا ن حس أحمد ي، الوزا واصف خالد

عمان،   .2000الثالثة،

م .10 الت ة معا والنقدية املالية السياسة دور ، ي الر شررجاء لل آمنة دار ودي، الر

عمان، ع،   .2013والتوز

رة، .11 القا رام، ع مطا ، الك قتصاد ات نظر خليل،   .1994سامي

رة، .12 القا اللبنانية، ة املصر الدار النقدية، والسياسات ات النظر معتوق، محمود   .1989س

والتوز  .13 شر لل الفجر دار النقدية، والسياسة النقود مفتاح، مصر،صا   .2005ع،

امعية، .14 ا املطبوعات ديوان ي، والبن النقدي قتصاد لطرش، ر   .2013الطا

الطبعة .15 امعية، ا املطبوعات ديوان ، واملصر النقدي قتصاد مبادئ خليل، القادر عبد

  .الثانية

قتصادية .16 ة النظر ميد، ا عبد املطلب امع_عبد ا الدار للمبادئ، وك ي جز شرتحليل لل ية

ة، سكندر ع،   .2000والتوز

رة، .17 القا ية، العر ضة ال دار العامة، املالية واقتصاديات مبادئ الواحد، عبد  .2000عطية

ضة .18 ال دار والنقدية، املالية السياسة ن ب العالقة ديثة ا ات تجا الوحيد، عبد عطية

رة، القا ية،  .2003العر

سياسة .19 بوخاري، مو نلو حس مكتبة النقدية، بالسياسة ا وعالقا جن الصرف

لبنان، ، شر وال للطباعة ة   .2010العصر
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الك .20 قتصاد إبدجمان، ل والسياسة_ ماي ة خ_ النظر املر دار منصور، يم إبرا منصور ترجمة

السعودية، ية العر اململكة شر،   .1999لل

وتنظي .21 التنمية ل تمو سياسة بلقاسم، امعية،محمد ا املطبوعات ديوان زائر، ا ا م

زائر،   .1991ا

غبداء .22 دار قتصادية، والتنمية ستقرار النقدية السياسة دور القطابري، هللا ضيف محمد

عمان، ، و الطبعة ع، والتوز شر   .2009لل

للتخطيط .23 اضية الر النماذج أحمد، ر الظا عبد س مصطفى، مدحت والتنميةمحمد

مصر، الفنية، شعاع ومطبعة مكتبة   .1999قتصادية،

خليفة، .24 نا قتصادي"محمد وم_ النمو واملف ة رة،"النظر القا شر، لل رة القا دار ،2001.  

الطبعة .25 ع، والتوز شر لل غيداء دار الواقع، وتحديات قتصادي النمو الشرقاوي، ع محمود

عمان، ،   .2016و

عمان،مد .26 ، و الطبعة ع، والتوز شر لل وائل دار قتصادية، التنمية ، القر   .2007حت

دعم .27 ا ودور قتصادية العوملة آليات من كآلية التنافسية رضوان، حامد أحمد مصطفى

مصر، شر، لل امعية ا الدار العالم، والتنمية النمو ود   .2011ج

النق .28 الشمري، نوري محمد ،ناظم و الطبعة شر، لل ران ز دار النقدية، ة والنظر واملصارف ود

  .1999عمان،

الطبعة .29 وتطبيقات، مبادئ ، الك قتصاد قطف، سليمان يم إبرا ، الع الدين سعد نزار

،   .2006و

فة .30 والص النقود اقتصاديات مقدمة وآخرون، نجيب، هللا الدارعمة النقدية، والسياسات

ة سكندر امعية،   .ا

شر .31 وال للطباعة الفكر دار ، الك قتصاد ومبادئ أسس ت، الز أبو حسن ، الزع يثم

عمان، ، و الطبعة ع،   .2000والتوز

32. ، و الطبعة ة، سكندر امعية، ا الدار والبنوك، النقود اقتصاديات عامر، دي م وحيد

2010. 

ن .33 حس مكتبة ومي، ا نفاق لسياسة لية ال قتصادية ثار عايب، ميد ا عبد وليد

وت، ب ة،  .2010العصر

امعية- ا   :الرسائل

بلوناس .1 هللا دافعبد أ تحقيق ومدى السوق إ طة ا من نتقال زائري ا قتصاد ،

قتصادية، العلوم دكتوراه أطروحة زائر، ا جامعة قتصادية،   .2005 -2004السياسة

زائر .2 ا حالة قتصادي النمو ع النقدية السياسة أثر ي، علوا ،مذكرة2014 – 1990عمر

، املاس ادة ش لنيل تلمسانتخرج بلقايد بكر ي أ جامعة ي، ن و نقدي اقتصاد  – 2015تخصص

2016.  
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صالحات .3 ظل قتصادي ستقرار تحقيق النقدية السياسة فعالية مدوخ، ماجدة

نة زائر_الرا ا سكرة،_ دراسة جامعة قتصادية، العلوم د مع شورة، م غ س ماج رسالة

2003.  

الس .4 ، دروا دكتوراه،مسعود أطروحة قتصادي، التوازن تحقيق ا ودور املالية ياسة

زائر  .2006/ 2005ا

بحثية-   :أوراق

1. ، ع بن زائر"بلعزوز ا النقدي التوازن ع قتصادية صالحات اس ع بحوث"ا مجلة ،

العدد ية، عر قتصادية31 -30اقتصادية للبحوث ية العر معية ا ،.  

العلومصا .2 مجلة زائر، ا الت املسار تحديد ة واملوج السابقة املؤشرات تومي،

الثالث العدد زائر، ا جامعة والتجارة،   .قتصادية

زائري، .3 ا قتصاد املح الناتج ع النقدي التداول التغ أثر وس، بوع ق ا عبد

ا ا العدد ة، وإدار اقتصادية أبحاث جوانمجلة زائر2009مس، ا ،.  

قتصادية .4 البحوث مجلة زائر، ا م الت داف واس النقدية السياسة بلعزوز، ع

العدد ي،   .41العر

جامعة .5 الباحث، مجلة النمو، ع ا وأثر زائر ا قتصادي عاش سياسة ، مس محمد

العدد ورقلة، اح مر زائر10قاصدي ا ،.  

ر-   :التقار

زائرالت .1 ا بنك زائر، ل والنقدي قتصادي التطور السنوي، ر   .قر

زائر .2 ا لبنك سنوي ر زائر. 2013تقر ل والنقدي قتصادي   .التطور
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ناول تمتنان حيث قتصادي، النمو تحقيق والنقدية املالية السياسة دور الدراسة ذه

ن فصل خالل من املوضوع املالية: دراسة السياسة حول عموميات إ نتطرق ول الفصل والنقديةففي

املالية السياسة دور ناول ن ي الثا الفصل أما قتصادي، قتصاديوالنمو النمو تحقيق والنقدية

ة الف زائرخالل أك2014 -1990ا قتصادي شاط ال ع املالية السياسة دور إ توصلنا حيث ،

النقدية السياسة دور من   .وأقوى

املفتاحية لمات   :ال

النقدية املالية–السياسة قتصادي–السياسة   .النمو

  

Résumé : 

 L’étude a aborde le rôle de la politique budgétaire et monétaire dans la réalisations de la 

croissance économie , Alors que l’étude a été divisée en deux chapitre : Le premier chapitre nous 

abordons les généralités de la politique budgétaire et monétaire dans la réalisations de la 

croissance économie, Et la deuxième chapitre nous abordons le rôle la politique budgétaire et 

monétaire dans la réalisations de la croissance économie dans l’Algérie 1990- 2014. 

 Nous avons constaté que le rôle de la politique budgétaire sur l’activité économique est 

plus grande, Et plus fort le rôle de la politique monétaire. 

Les mots- clés : 

politique monétaire – politique financière – croissance économique. 


