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 شكر وتقدير  

 
ق ال علي بن أبي طالب:"النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد ولن ينقطع المزيد من         

 ينقطع الشكر من العبد"هللا حتى  

 

 ف الحمد هلل والشكر له جل في عاله ،الذي وفقني إلتمام هذا العمل وأعانني على تخطي العقبات       

 

مشرفي الدكتور محمد رمضاني على قبوله اإلشراف على    إلىأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان  كما          
 عملي وعلى كل نصائحه وتوجيهاته القيمة

 

ومناقشة    ةوقرة على قبولهم تكبد عناء قراءوال أنسى خالص التقدير والشكر ألعضاء اللجنة الم        
 أطروحتي  

 

  هللا خيرا  هماكما أشكر كل أساتذتي وزمالئي الذين مدوا لي يد العون والمساعدة جز 
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 بعد:
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التي شغلت بالها بي وضحت بوقتها لتمهد لي حلما شككت في بلوغه أمي حفظها هللا    إلى        
 ورعاها
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 وما توفيقي اال باهلل وعليه أنيب
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 421 ( 0291-9112نوع السياستني النقدية و املالية ونوع التمويل ) (IV-6اجلدول )
 425 0291-9112استقاللية بنك اجلزائر  معايري (IV-9اجلدول )
 421 السياسة النقدية أهدافمدى التعارض بني  (IV-9اجلدول )
 428 ( 0291-9112مدى التجانس بني السياستني النقدية واملالية) (IV-1اجلدول)
 444 خمتلف التشريعات اجلزائر حسبضبط االتقرتاض احلكومي من بنك  (IV-92اجلدول)
 (IV-99اجلدول )

 
-9112العا يــة) يـرا اتالانسـبة تسـبيقات بنـك اجلزائـر للحكومــة مـن إ ـايل 

0226) 
443 

 446 0299-0229يف اجلزائر نفا مؤشر االسراف يف اإل (IV-90اجلدول )
 441 (0229-2016الفسا  يف اجلزائر )مؤشر ضبط  (IV-93اجلدول )
 422 ( واطاره املرجعي النظريpolicy-mixخمططات املزيج السياسي ) (V -9اجلدول )
 422 (policy-mixأنظمة املزيج السياسي) (V -0اجلدول)
 423 (ADFاختبار جذر الوحدة ملتغرات النموذج ابستخدام ) (V -3اجلدول )
 (V -4اجلدول)

 
-9112توجهات السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة )سلسلة مؤشر 

0299) 
423 

 (V -5اجلدول)
 

-9112سلسلة مؤشر توجهات السياسة املالية يف اجلزائر خالل الفرتة )
0299) 

426 

 429  لو األالتعريف مبتغريات النموذج  (V -6اجلدول)
 454 لو األالنموذج -دراسةاالحااء الوصفي ملتغريات ال (9-5اجلدول)



 

 

 454 لو األالنموذج -مافوفة االرتباط البسيط بني املتغريات (V -9اجلدول)
 453 دراسة(ملتغريات لADFنتائج اختبار ) ( V 1-اجلدول )
 452 (AIC) اختيار أحسن منوذج حسب معيار (V-92رتقم) اجلدول
 455 9النموذج  (Pisaren and alنتائج اختبار احلدو  ل)  (V -99اجلدول)
 455 9( يف املدى الطويل: النموذج ARDLمعامالت منوذج )تقدير  (V -90اجلدول)
 456 9(تاحيح اخلطأ )املدى القاري(النموذج ECMتقدير منوذج ) (V -13)اجلدول
 459 1النموذج -( املقدرARDLنتائج االختبارات التشخياية لنموذج ) (V -14اجلدول)
 462 دراسةالنموذج التكميلي للالتعريف مبتغريات  (V -95اجلدول)
 464 0299-9116- دراسة(ملتغريات لADFنتائج اختبار ) ( V 96-اجلدول )
 464 (AICأحسن منوذج حسب معيار ) (V-99) اجلدول
 463 للنموذج التكميلي (Pisaren and alنتائج اختبار احلدو  ل)  (V -99اجلدول)
 462 ( يف املدى الطويل: النموذج التكميليARDLمعامالت منوذج )تقدير  ( V -91اجلدول)
 462 (تاحيح اخلطأ )املدى القاري(النموذج التكميليECMتقدير منوذج ) (V -20)اجلدول
 466 النموذج التكميلي-( املقدرARDLنتائج االختبارات التشخياية لنموذج ) (V -09اجلدول)
 412 (SBالفعل املايل)( لالخطية لدالة ر  BDSاختبار ) (V -00اجلدول )
 414 (RT)( لالخطية لدالة ر  الفعل النقدي BDSاختبار ) (V -03اجلدول )
 413   (1Q-1991-2118-1Q)-( لدالة ر  الفعل املايل خالل الفرتة MSWتقدير منوذج ) (V -04اجلدول )
-1Q-1991)–لدالة ر  الفعل النقدي خالل الفرتة  (MSW)تقدير منوذج  (V -22)اجلدول 

2118-1Q)   
412 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقائمة األشكال:                                    
 الافحة عنوان الشكل رتقم الشكل

 42 املنهج الكالسيكي و مستوى العمالة الكاملة. (I-9الشكل)
 62 الكلي تقتاا تفشي الفسا  على اإل أثر (I-0الشكل )
 19 (Domarاملز وج لالستثمار حسب) ثراأل (II-1الشكل)
 83 (Cobb-Douglas)الفر ي  نتاج الة اإل (II-0الشكل)
 85 (Solowتني ل )ساسيالتمثيل البياين للمعا لتني األ (II-3الشكل )

 81 حمد ات النمو حسب نظرايت النمو الداخلي  (  II-4الشكل) 
 95 (tobin( و )Solowالفر  بني ) ( II-5الشكل)
 99 ( على االستثمارCTMالسياسة النقدية على النمو عندما  تركز ) أثر (II-6الشكل )

 223 و التنميةي تقتاا السياسة املالية للنمو اإل (II-9الشكل)   
 228 معدل الضريبة على النمو أثر (II-9الشكل)
 222 (Wagnerتقانون ) (II-1الشكل)
  (III-9الشكل)

 
 242  اخلارجيلية على كل من التوازن الداخلي و املاالسياسة النقدية و  أثرمبدأ االحالة و 

  (III-2الشكل)
 

السياسة املالية التوسعية على التوازن اخلارجي ضمن نظام الارف الثابت و  أثر
 املال رأساحلركة املنعدمة ل

246 

  (III-3الشكل)
 

فعالية السياسة املالية يف نظام الارف الثابت و خمتلف  رجات حركية رؤوس 
 موالاأل

241 

 248 السياسة النقدية ضمن سعر الارف الثابتفعالية  (III-4الشكل)
 248 السياسة النقدية على التوازن اخلارجي يف نظام الارف الثابت أثر (III-5الشكل)

 232 لو األتركيبات السياستني النقدية و املالية املستحدمة يف حالة املأز   (III-6الشكل) 
 232 تركيبات السياستني النقدية و املالية املستخدمة يف حالة املأز  الثاين (III-9الشكل)
 232 املال رأسالسياسة املالية يف ظل سعر الارف املرن و حركة ضعيفة ل أثر (III-9الشكل )
 (III-1الشكل)

 
 رجات حركية رؤوس  فعالية السياسة املالية يف نظام الارف املرن و خمتلف

 موالاأل
235 

 236 (Tobinالقمع املشرتك ل) (III-92الشكل)
و على  تقراضمعدل إعا ة اخلام،معدالت الفائدة احلقيقية ،و لإل (IV-9الشكل)

 (0222-9112الو ائع)
215 

 284 تطور مقابالت الكتلة النقدية                    (IV-3الشكل )
 1M 284والتغري يف النقو  2Mالتغري يف الكتلة النقدية   (IV-0الشكل)



 

 

 285 تطور معدالت التضخم (IV-4الشكل)
 ( IV-5الشكل )

 
-9112اإلصالحات يف الفرتة ) أهمالعام يف اجلزائر حسب  نفا تطور اإل
0299) 

296 

 299 0291-9112العام  نفا العامة و اإل يرا اتالاتطورات  (IV-6الشكل )
 299 0291-9112املتأتية من احملروتقات يرا اتالاالعام و  نفا تطور حجم اإل (IV-9شكل )

 422 0291-9112امليزانية و الرصيد اإل ايل للخزينة تطور رصيد  (IV-9الشكل) 
 (IV-1الشكل )

 
،فوائد الدين العام و  ساسيي ،عجز املوازنة الكلي و األتقتاا تطورالنمو اإل

 PIB  (9113-0229)النفط كنسبة من  أسعار
424 

 421 (0291-9119احلكومي و التضخم ) نفا تطور اإل (IV-92الشكل )
 PIB (9112-0291) 422الدين احلكومي اإل ايل كنسبة من  (IV-99الشكل)
 421 (0299-9112التطور السنوي لنمو الناتج احلقيقي ومعدالت التضخم ) (IV-90الشكل )
 448 0296-9116-رتبة اجلزائر من بني الدول–احلوكمة يف اجلزائر تطور مؤشرات   ( IV-93الشكل )
 (IV-94الشكل)
      

 

يف اجلزائر حسب مؤشر لينابورغ للشفافية  يرا اتالا:تانيف صندو  ضبط 
من سنة  لو األالاا ر من املعهد الدويل لانا يق  الثروة السيا ية خالل الربع 

0299. 

432 

 432  رجة امتثال صنا يق الثروة السيا ية ملبا ئ  سنتياغو (IV-95الشكل)
𝛌( مع األخذ HPالناتج الفعلي واحملتمل وفجوة الناتج بطريقة مافاة ) (V -9الشكل)  =

𝟏𝟎𝟎: 
425 

 421 0299-9112( خالل الفرتة ICB( و)ICMتوليفات ) (V -0الشكل)
 452 1ج ذ املثلى للنمو  بطاءوفرتة اإل(ARDLاحملتملة لنموذج )النماذج  :(V -3)الشكل 
 462 -9النموذج –( CUSUM of Squares)(وCUSUMاختبار ) (V -4الشكل)
 463 املثلى للنموذج التكميلي بطاءوفرتة اإل(ARDLالنماذج احملتملة لنموذج ) (V -5لشكل )
النموذج –( CUSUM of Squares)(وCUSUMاختبار ) (V -6الشكل)

 -التكميلي
461 

 412 (1Q-1991-2118-1Q)–خالل الفرتة  للسياسة املالية األنظمةاحتماالت  (V -1)الشكل 

 415    (1Q-1991-2118-1Q)–خالل الفرتة  ةنقديللسياسة ال األنظمةاحتماالت  (V -8)الشكل 

 

 

                               



 

 

 

 :تقائمة املالحق                                              
 الافحة العنوان رتقم امللحق
 325 لو األ(ARDLاالحااء الوصفي النموذج ) 1
 325 مافوفة االرتباط البسيط بني متغريات 2
 326 :لو األعند الفر   (ADF( ابختبار )GDPاستقرارية السلسلة) 3
 326 املثلى بطاءاختبار فرتة اإل 4
 321 (Pisaren and al)اختبار احلدو  ل 2
 328 املثلى للنموذج بطاءفرتة اإل 6
 328 (ARDL)تقدير معامالت املدى القاري والطويل لنموذج  1
 329 (ARDL)االختبارات التشخياية لنموذج  8
-1Q-1991-2118)-لدالة ر  الفعل املايل خالل الفرتة  (MSW)تقدير منوذج  9

1Q )  
322 
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 عامةمقدمة                                                                  
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 :متهيد

ه على رفع مستوايت االستثمدر أثر ي خدصة من خالل تقتاد املؤشرات اليت تقيس مدى التطور اإل أهمي من تقتاد يعترب النمو اإل 
ي يرفع من تقتاد ،كمد أن النمو اإل موالوحجم رؤوس األ األرابحتقدرة هذه املتغرية على زاي ة  إىل إضدفةمعدالت التوظيف و 

حتسني القدرة الشرائية للمستهلكني مع توفري أفضل الفرص للعيش ،لذلك يعرب أسدسد  إىلمستوى الدخول والرواتب هذا مد يؤ ي 
التنمية يف كونه يبحث يف   راسدتي عن تقتاد النمو اإل اسدت ر عن منو نايب الفر  من الندتج اإلمجديل احلقيقي .وختتلف 

التنمية فتدرس كيف ميكن للدول الفقرية اللحدق  مبادف الدول الغنية ،هلذا السبب جند  أمدايهتد ،إتقتاد إمكدنية الدول يف تقدم 
ولطدملد اجتذب موضوع حمد ات النمو ايهتد ،إتقتاد تطوير  أجلأن الدول الندمية هتتم مبتغرية النمو حبثد عن سبل حتقيقهد من 

يندء مندذج تبحث يف هذا الاد .فقط الكتشدف  أو اإلتقتاد يةسواء من خالل النظرايت  -النظرية والتطبيقية–  ييدتاألخمتلف 
 ظهور االختالفدت يني الدول خدصة يف ظل عدم وجو  نظرية عدمة وموحدة لفهم النمو يشكل كدف. إىلاليت أ ت  سبدباأل أهم

 

،و نظرايت النمو اال خدر ابلتديل للنموستثمدر و لال أسدسياملدل املد ي كمحد   رأسالنظرية النيوكالسيكية اهتمت ي نأفنجد 
اعتربت  سبدبعليه.إال أن هذه األ اجيديمهد االأثر املدل البشري وااليتكدر كمحد ات للنمو،و  رأسالداخلي )احلديثة( اهتمت ي

،كدلعوامل الثقدفية واجلغرافية ابألحرى حقيقية للنمو أوالبحث عن عوامل غري مبدشرة للنمو  إىل أ ىحمد ات مبدشرة للنمو ممد 
هلد  األخريةالكلي خدصة وأن هذه  تقتاد وظروف اإل اإلتقتاد يةالرتكيز على السيدسدت  إىل إضدفة،املؤسسدت مبختلف أنواعهد ،

من خمتلف اجلوانب ،اذ جندهد تؤثر على تأثري صلة وصل وثيقة مع النمو يشكل مبدشر وغري مبدشر ،يف ظل تقدرهتد على ال
 ثرجدنب األ إىلذلك ،هذا  إىلحتسني السيدسدت واملؤسسدت القدنونية ومد  إىل إضدفةاملدل البشري ،البىن التحتية  رأساالستثمدر و 

ي مبد يوجب ضرورة احلفدظ على معدالت تضخم مستقرة مع استدامة تقتاد الكلي على النمو اإل  تقتاداجلوهري الستقرار اإل
 مدلية واضحة املعدمل مبد حيقق معدالت  ين منخفضة.

 

جند كل من السيدسة النقدية والسيدسة املدلية ، إذ تتعلق  تقتاد هذه السيدسدت اليت تتدخل من خالهلد الدولة يف اإل أهممن يني  
السيدسة املدلية فتتعلق ابلتفضيالت احلكومية اليت  أمد تقتاد لإل اإلئتمدنالسيدسة النقدية يقدرة البنك املركزي يف السيطرة على توفري 

حتقيق  إىلكلتد السيدستني يف هذه احلدلة   العدم ،فتهدف نفدقختتدر من خالهلد احلكومة حجم االستخدام األمثل للضرائب واإل
من خالل احلفدظ على معدل منو منخفض وعمدلة يف  إىلأتقاى تقدر من الرفده العدم للمجتمع والذي ال ميكن الوصول إليه 

مستدام مع  يإتقتاد اليت تعمل على حتقيق منو   واتاأل أهمأن كل من السيدسة النقدية و املدلية تعترب  من  أي مستواهد احملتمل .
رغبة  أيلكن هذا ال حيدث إال من خالل توفري البيئة املندسبة لعمل يعضهمد البعض  سعدراحلفدظ على االستقرار يف مستوى األ

،ابلتديل اجيب أن يكون التفدعل يينهمد  خرىالسيدسة األ أهدافمتهد اجيب أن ال يتندتقض مع اهد و استدأهدافسيدسة يف حتقيق 
ب هلذا اجيب أن يتم حتقيق نوع من التنسيق يركز على اجلرعة السيدسية املندسبة و املثلى من كال السيدستني مبين على عدم التضدر 

هند يظهر لند العبدن ، موحدة  لتحقيق منو مستدام و غري تضخمي هدافالنقدية و املدلية لكي تعمال معد ويف سيدق واحد و أب
 ،الوكيل املديل والوكيل النقدي. اإلتقتاد يةوالن عن السيدسة رئيسيدن مسؤ 



عامةمقدمة  

 

 ~2 ~ 

 

البحث  إىلالتنسيق يني فرعني حكوميني خمتلفني متضدريني فيمد يينهمد ويسعى كل صدنع سيدسة و متخذ تقرار لديند عملية نشأ ت 
لسيدسة التفدعالت يني كل من ا ةاثر إيل ،هلذا السبب تعترب نظرية املزيج السيدسي ال معىن هلد  ون أو سيدسته يشكل  تقضداييف 

احلكومي  نفدقاإلالنقدية و املدلية ،خدصة من خالل تقيو  املوازنة املؤتقتة للدولة واليت يدورهد تثري مشكلة التنسيق فيمد يتعلق يتمويل 
من وجهة نظر املالحة املشرتكة يني السيدستني النقدية و ف تكدليف الدين العدم.خمية الندجتة عن كيفية التمويل و ه التضآاثر و 

مشكلة اللعبة  إىل  واتاملدلية يتم تطور املفهوم الشدمل للتنسيق الفعدل يني السيدستني و ينتقل من مشكلة ختايص األ
من خالل –كشروط مسدعدة للتنسيق    اإلتقتاد يةضرورة االرتقدء ابلظروف  إىليني السلطتني و منه ينتقل املفهوم  اإلسرتاتيجية
ضرورة استدامة السيدسدت النقدية و املدلية و مستوى الدين العمومي  إىلاملدلية  سواقاأل  رجة تطورالارف و  أسعدرخمتلف نظم 

 كيفية حترك هذه السيدسدت حسب تقيو مهد و التفدعل يينهمد.  إىل إضدفة

 

عد   تسدوي( الذي أكد وفقد ملبدأ التمدسك على وجوب Tinbergen 1952)أعمدل ملزيج السيدسي منذ ا ظهر ماطلح
( على أهند مشكلة التخايص policy-mixيعدهد مت اعتبدر )-له مسدوتقريبد أو – هدافمع عد  األ اإلتقتاد يةالسيدسة  أ وات

( و اليت فيمد يتعلق ابلتمييز الرئيسي يف ذلك الوتقت Mundell 1962يدءا من املقدلة التأسيسية ل ) هدافو األ  واتاألمثل لأل
ختايص السيدسة النقدية للتوازن اخلدرجي و السيدسة املدلية للتوازن  إىلممد يدعو  والمي ،تنقل رؤوس األتقتاد ابالنفتدح اإل

حول التخايص املندسب من االفرتاضدت الكدمنة على  (keynisians)و  (Monetarists)الداخلي.الحقد نشأ اجلدل يني 
و طبيعة التوتقعدت ،لكن هذا التحليل  سعدرو مرونة األ موالحسدب املضدعفدت النقدية و املدلية : رجة االنفتدح و تنقل رؤوس األ

 ي.فمن هذا املنظور تابحتقتاد م التغيري املنهجي الرئيسي تقبل التسعيندت خدصة فيمد يتعلق يسيدسدت االستقرار اإلأمدال يامد 
ويل.هند املمكنة على املدى الط ةاإلتقتاد يتتطلب مشدكل التندتقض الزمين النظر يف تقواعد السيدسة غري مستقرة و  ثديتةاملضدعفدت ال

سيدسدت االستقرار على أهند لعبة إسرتاتيجية ،مبدئيد مت التحليل من وجهة نظر السيدسة النقدية على أهند لعبة يدأ تاور 
– اسرتاتيجية يني مجيع الوكالء اخلدصني و اجلمهور و السلطة النقدية ،ليتوسع التحليل الحقد و يشمل مندذج من ثالثة العبني

 إىل هدافلأل  واتو يف هذه املرحلة حتول حتليل املزيج السيدسي من مشكلة تعيني األ-السلطة النقدية، السلطة املدلية و اجلمهور
 .اإلتقتاد يةيني سلطدت السيدسة  ( la coordination)مشكلة التنسيق

تحليالت مل تؤخذ يعني االعتبدر يف ال إذاف- واتمكدن الرتايط يني األ–العدم  نفدقليتم الرتكيز يف وتقت الحق على طريقة متويل اإل
الرتكيز على  إىل إضدفةالتعدرض يني السيدسة النقدية و املدلية يف تقيو  امليزانية املؤتقتة للدولة ، إىلقد تؤ ي فاخلدصة ابملزيج السيدسي 

املدلية يف وضع لعبة اسرتاتيجية حيث يسعى كل تضع السلطدت النقدية و   ميكن أناليتالبنوك املركزية  ،على وجه خدص و استقاللية 
 (Mix-Policyكمد أن مزيج السيدسدت )1حتقيق هدفه اخلدص  ون القلق يشأن التمدسك العدم للمزيج السيدسي . إىلمنهد 

 إىل( FMIاليت يدعمهد ) يتقتاد الكلي و يرامج التكيف اإل تقتاد ( يف سيدسدت اإلFMI) مشدوراتيعترب عنارا رئيسيد يف 
أهند  حيدناهليكلة املدلية.ففي املمدرسدت العملية أثبتت االختالالت يف موتقف املدلية يف أغلب األدرجي و جدنب سيدسدت القطدع اخل

                                                             
1Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,La théorie du policy-mix: un bilan critique ,  Revue d'économie financière 45, 

1998 ,,p32 . 
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سع من أو حله يتطلب جمموعة ( أن معظمه مديل و FMIالكلي ،هلذا تقدل ) تقتاد يف كل من مشدكل اإل أسدسيعنار 
  1سية.االستجدابت السيد

 

مدى املدلية و  سواقيت يتميز هبد كدأليغض النظر عن مدى تطوره و اختالف ظروفه ال إتقتاد  أييف  التنسيق حدليد  ضروراي يعترب 
يلد  يعتمد على نظدم  أيالتنسيق يف  أن  كمد 2الواجب توفرهد غريهد من املتغريات املؤسسيةو املعتمد تطورهد ونظدم الارف 

مرونة على الرغم من أن  أكثركلمد كدن سعر الارف   أكربسيكون  ور السيدسة النقدية حيث الارف املعمول يه يشكل عدم ،
ومبد  ضد  ورا مهمد يف صيدغة املزيج األمثل للسيدسة.أيواملتدنة املتوتقعة تلعب السيدسدت النقدية و املدلية  تقتاد السمدت اهليكلية لإل

وحسدابت مستقرة ،هلذا  أسعدري مستدام يف سيدق إتقتاد يتمثل يف حتقيق منو  الكلي تقتاد اهلدف الرئيسي لسيدسدت اإل أن
و  سعدراألاملدلية مبد يف ذلك استقرار  امرو األضمدن االمتثدل لشروط  أجلعلى املستوى القاري من –اجيب التنسيق على مستويني 

سيق على كيفية تاميم مزيج سيدسي متوازن ،هذا يعين وجو  تقيو  يف امليزانية على املستوى يف املدى الطويل تقوم مشكلة التن
التمويل  إىل ون اللجوء ، و تقتاد يف ختايص املوار  يف اإلاملدل  ون خلق تشوهدت  رأسالذي ميكن متويله عن طريق تشغيل سوق 

 إىلحيتدج التنسيق  كمد 3مستوى مفرط من االتقرتاض اخلدرجي.  ون االعتمد  علىشر للميزانية من البنك املركزي و النقدي املبد
جمموعة من الرتتيبدت املؤسسية و التشغيلية املسدعدة على يندء مزيج فعدل غري متندتقض مع ضمدن توفر املعلومدت من الطرفني عن 

غري ي مستدام إتقتاد دف حتقيق منو الغري رمسية هبسيق املختلفة اليت تقوم يكل هذا يف اجتمدعدهتد الرمسية و طريق جلدن التن
 تضخمي.

 

ريعي  إتقتاد خدصة كونه  هدإتقتاد  يفواهلشدشة  اإلتقتاد يةيف سيدسدهتد اختالالت عدنت من عدة  لطدملدواجلزائر كدولة انمية  
سيدستهد النقدية الغري  إىل إضدفةسيدسة مدلية  ورية  إىلاليت أ ت غدلبد  ي مد عرضه للعنة املوار تقتاد حبث غدب فيه التنويع اإل

خدصة يعد تبين –اإلصالحدت من خالل جمموعة من  سيدسدهتد م اجلزائر إلعد ة النظر يف أمدواضحة املعدمل ،كلهد مهدت الطريق 
يف ظل غيدب سوق مدلية متطورة وعدم تقدرة السيدسة املدلية على حتقيق  وهذا كله، -السوق واخلروج من النظدم االشرتاكي إتقتاد 

 -تفشي الفسد  واإلسراف وهدر املدل العدم إىل إضدفةيسبب اجلمو  املؤسسي وضعف األطر املؤسسية -نضبدط املديلاال
الدين  إ ارةالقدرة على  ،وال تتوافق يشكل خدص مع السيدسة النقدية املعتمدة واليت واالستدامة املدلية ،وأنظمة سعر الارف 

اجلزائر حتقيق نوع من التكدمل االسرتاتيجي للتوفيق يني  تحدولففي مقدم كل هذه االختالالت والتندتقضدت ، وطرق متويلهالعدم 
 -خدصة هدف التضخم-املسطرة هدافي  ون إحلدق الضرر يبدتقي األإتقتاد منو  إىلالسيدستني النقدية واملدلية للوصول 

        

                                                             
1 MARSZAŁEK, Paweł, Coordination of monetary and fiscal policy , Poznan University of Economics Review , vol. 3, no 

2,2003 ,p3 
2 ABDEL-HALEIM  Sarah , Coordination of monetary and fiscal policies: the case of Egypt , International Review of 

Research in Emerging Markets and the Global Economy,, vol. 2, no 4. 2016 , pp935 
3 Hounaida Daly - Mounir Smida , Coordination of monetary and fiscal policies: Theoretical Overview ,MPRA ,2013 

,p 51-53 -p35 
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كل من السيدسة    توضيح العالتقة التكدملية اليت عملت يف ظلهد  دولحنري اجلزائ تقتاد ومن خالل هذه البيئة اليت ميزت اإل 
كل منهمد على   أثرتندتقضهد ،و  أوالنقدية واملدلية وطريقة التفدعل فيمد يينهمد الكتشدف مدى التنسيق يينهمد و رجة توافق معدملهمد 

االنضبدط املديل واستقرار املستوى  -ي مستدامإتقتاد كلي مواءمة متهيدا لنمو   إتقتاد خدصة من انحية حتقيق ظروف  خرىاأل
 .وعلى ضوء مد سبق ذكره نطرح اإلشكدلية التدلية:    -احلكومي نفدقومدى فعدلية اإل سعدرالعدم لأل

                       ي يف ظل خمتلف املعوتقات تقتاا التنسيق بني السياستني النقدية و املالية على النمو اإل ريثأتما مدى          

 اليت تواجه السلطات النقدية و املالية؟                                              

 : راستندتلوح لند يف األفق جمموعة من التسدؤالت الفرعية حول موضوع  أكثريف صد  البحث والتعمق 

 ؟ النقدية واملدلية يف اجلزائراليت تبين العالتقة التبد لية يني السيدستني -تقنوات التفدعل–النقدط  أهممد هي  -
 من خالل اإلصالحدت اليت تبنتهد اجلزائر هل استطدعت حتقيق نوع من التنسيق الفعلي يني السيدستني النقدية واملدلية ؟ -
 م عملية التنسيق يف اجلزائر؟أمدالتحدايت اليت تقف  أهممد هي  -
 ي مستدام؟إتقتاد ميكن للجزائر أن تتبنده لتحقيق منو  -نوع النظدم-مد هو أحسن مزيج سيدسي -
اجلزائري مبعىن هل نوع السيدسة املستخدم يف اجلزائر من نوع  تقتاد مهيمنة يف اإلالسيدستني تعترب  أي -

 مدلية؟هيمنة  أي( non ricardianهيمنة نقدية أم هو غري ريكدر ي ) أي( ricardianريكدر ي)
 

 فرضيات البحث:

 لإلجدية على التسدؤالت السديقة نطرح الفرضيدت اآلتية:

تني مهد طرق متويل الدين احلكومي خدصة من انحية حتقيق أسدسيتتفدعل السيدسة النقدية مع السيدسة املدلية من خالل نقطتني  -
 .سعدراحلكومي على مستوايت األ نفدقحجم اإل أثراالستدامة املدلية و 

 نفدق( وغيدب مقديل حقيقي لإل pro cyclique) اإلتقتاد يةالسيدسة املدلية للدورة  مسديرةم السيدستني هو أمدحتدي  أهم-
اجلزائري، وسيدسة نقدية مرافقة غدلبد يكون  ورهد هو متويل  تقتاد الضعف املؤسسي السدئد يف اإلاحلكومي وعدم فعدليته يسبب 

             (  .non ricardianاهليمنة املدلية و نظدم غري ريكدر ي ) إىل أ ىاخلزينة مد 

 البحث: أهداف

هو حتليل أ ق لطرق تنفيذ كل من السيدسة النقدية واملدلية يف اجلزائر من خالل التطرق  دراسةمن هذه ال سدسين اهلدف األا
التحدايت والعراتقيل  أهموتسليط الضوء على  -عدم حتققهد أو-همد أهدافاملؤشرات اليت  لت على مدى حتقيق  أهممد و  واهتأل

اليت جدءت يف هذا الاد  للوصول  -وتعديالهتد عرب الزمن-القوانني خمتلف اإلصالحدت و ت على أ ائهمد  ،مع توضيح أثر اليت 
 .لنمووحيفز ا يعيق عملية التنسيق أوالتعدرض يني السيدستني مبد خيدم  أوحتليل أعمق ملدى التوافق  إىل
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 البحث: يةأمه

ة على السيدسة النقدية اليت حتقق تزايدممن القرن احلد ي والعشرون ركزت السلطدت النقدية حول العدمل ياورة  األخريةيف السنوات 
املستوايت وهذا هو  أ ىن إىليف الوتقت ذاته عملت السلطدت املدلية على ختفيض تكدليف الدين العدم  سعدراالستقرار يف األ

موضوعند يف معرفة مدى  يةأمهب تطبيقه ،هند متثلت سيدستني أمرا مهمد ال غىن عنه واجياألسدس الذي جعل من التنسيق يني ال
ي يف ظل خمتلف تقتاد اإل  اءاملنفذ يف اجلزائر يني السلطتني النقدية واملدلية على تعظيم األمستوى التنسيق  أوتقدرة املزيج السيدسي 

املختلفة هلذا املزيج هي املندسبة واليت توفر نوعد من التمدسك  األنظمة أيمعرفة  إىل إضدفةلتندتقضدت املوجو ة يني السيدستني ،ا
 ي ،ومدى توفر الشروط الالزمة هلذا التنسيق.تقتاد لتجدنس يني السيدستني لتحفيز النشدط اإلاو 

 

  وافع اختيار املوضوع واإلضافات اجلديدة:

مربراتند  أمد وافع ومربرات جتعل البدحث خيوض يف حبث معني ،وتنقسم يني مربرات موضوعية ومربرات ذاتية ،ف هندك عدة
يقية اليت تطرتقت النظرية و التطب  ييدتاأله يف خمتلف آاثر اخلوض يف هذا املوضوع هو اجلدل الواسع الذي  إىلاملوضوعية اليت تقد تند 

ايت اليت تعدين من الضغوط تقتاد خدصة اإل اإلتقتاد يةة حتمية اجيب التقيد يشروطهد لتجنب االختالالت له ويروزه كضرور 
 .خرىهيمنة سيدسة على األ إىل إضدفةالتضخمية وغيدب االنضبدط املديل 

تعدرضدت ،وهذا هو  حدوث عدة إىللوية يدفع أو أنه يف ظل رغبة كل صدنع تقرار يف وضع سيدسته ك إىلمربراتند الذاتية فرتمي  أمد
سلبد على تقراراهتد  أثرلوايهتد أو  أهماحلكومي هو  نفدقمعدجلته يف موضوعند ففي اجلزائر كدولة لطدملد اعتربت أن اإل دولحنمد 

وهذا –النقدي  ون وجو  مقديالت حقيقية  صداراإل–خدصة كونه غدلبد مد ميول يطرق غري تقليدية  جلاألواسرتاتيجيدهتد الطويلة 
 ي.ويذلك نكون تقدتقتاد يف تكدليف الدين العدم وتدهور معدالت النمو اإل رتفدعالتضخمية يرافقهد اإل اثرظهور اآل إىلمد يؤ ي 

 إىل إضدفةي تقتاد ه على النمو اإلأثر تقيدس التنسيق كمؤشر وتبيدن حدولند  راسة املوضوع من زاوية جديدة وخمتلفة من خالل 
 ان اجلزائري.تقتاد اخلدصة ابملزيج السيدسي واألنسب منهد إل األنظمةالتمييز يني خمتلف 

 

 حدو  البحث:

 تقتاد التسعيندت اعتربت كفرتة انتقدلية لإل يدايةكون أن   (1159-5991)اجلزائر خالل الفرتة الزمنية يف   راستنداحنارت حدو  
م إعد ة النظر فيمد خيص السيدسة النقدية أمدالسوق وهذا مد فتح اجملدل  إتقتاد  إىلمن النظدم االشرتاكي  تاجلزائر حيث انتقل

النقدي  صدارالفدئدة ،تقييد اإل أسعدرواملدلية ،إذ أنه يعد هذه الفرتة مت حترير وتنشيط السيدسة النقدية سواء من خالل حترير 
 يدايةالغري املبدشرة للتدخل النقدي ،ونفس الشيء ابلنسبة للسيدسة املدلية اليت زا  التشديد عليهد مع   واتإ خدل األ إىل إضدفة

 .فعدلية أكثرية إتقتاد التسعيندت يدأ التفكري يف سيدسدت  يدايةمع  أي السوق إتقتاد  إىلالدخول 

 



عامةمقدمة  

 

 ~6 ~ 

 :دراسةالسابقة لل  بياتاأل

 1(Tinbergin 1952انطالتقد من أعمدل ) اإلتقتاد ية( والتنسيق يني السيدسدت mix-policy)ظهرت تقضية املزيج السيدسي
سليط الضوء على هذا املوضوع يني نظرية وجتريبية لت  ييدتاألويعدهد توالت  2(Mundell 1962-Rاملقدلة التأسيسية ل)و 

 . أكثر

هي النظرية املدلية لتحديد مستوى  ىلو األالقضية -مهد:تني أسدسياملتعلقة ابلتنسيق على تقضيتني   ييدتاألالنظرية فقد ركزت  أمدف
 القضية الثدنية متثلت يف التفدعل االسرتاتيجي يني السيدستني.-و (Fiscal Theory of price level) أي (FTPL) سعدراأل

احملد  مسبقد للدين ( على أن حتديد التضخم لن يكون ظدهرة نقدية يل ظدهرة مدلية مرتبطة ابملستوى FTPLحيث تنص نظرية )
( ال تفي املسدرات الزمنية للدين احلكومي والنفقدت والضرائب يقيو  املالءة يني الفرتات الزمنية حبيث FTPLالعدم ،وحسب هنج )

( يف أن السيدسة النقدية FTPLة يف )سدسييف التوازن لضمدن املالءة احلكومية ،وتتمثل أحد املبد ئ األ سعدريتواءم مستوى األ
،فبدال من ذلك فدن ريط سيدسة نقدية معينة يسيدسة مدلية معينة هو الذي حيد   تقتاد ة لإلأسدسير هد ال توفر نقطة ريط مبف

 .سعدرتنسيق جيد للسيدسدت النقدية واملدلية لتحديد ومراتقبة األ إىلمسدر مستوى السعر وهندك حدجة 

ية من منظور اسرتاتيجي يني احلكومة والبنك املركزي ،حيث يقرتح النهج الثدين يدرس التفدعالت يني السيدسة النقدية واملدل
(Wallace 1981-Sargent)3  كدن البنك املركزي مستقال عن السلطة املدلية وتوىل زمدم األمور يف حتديد التضخم   إذاأنه

اليت توفرهد السلطة النقدية  موالاألاليت تتوافق مع ترتيب  -الديون–ية لو األفينبغي على السلطة املدلية حتديد سلسلة من الفوائض 
ن من حيث تلبية تقيو  امليزانية املؤتقتة املوحدة للحكومة .ويف مثل هذه احلدلة ال تعد املتغريات املدلية مهمة لتحديد السعر ابلتديل فد

يف ظل نظدم  أمدلسيدسة املدلية.يغض النظر عن ا سعدرميكنهد ابلتأكيد حتقيق استقرار األ سعدرالبنوك املركزية امللتزمة ابستقرار األ
-Sargentاحلسدب النقدي الغري السدر حسب )–ظدهرة  إىلال فهذا يؤ ي أو اهليمنة املدلية ستتوىل املدلية زمدم األمور وتتحرك 

Wallace 19814اليوم. سعدر( وسريتفع تكوين النقو  يف املستقبل مع الرغبة يف رفع مستوايت األ 

التجريبية حول مزيج السيدسدت فدعتمدت على عدة منهجيدت واليت هدفت أسدسد لفهم شروط فعدليتهد يف ظل  دراسدتال أمد
 وفقد لثالثة مندهج: دراسدتالسيندريوهدت خمتلفة وميكنند تانيف هذه 

السيدسدت  أ واتاحملتمل يف  ستبدالاإل أو( Cointégrationايراز عالتقة التكدمل املشرتك ) إىل:تسعى  ىلو األاجملموعة -
 VAR Structurel ()Modèle Vectoriel autorégressive) ابستخدام منوذج متجه االحندار الذايت اهليكلي اإلتقتاد ية

Structurel . ) 

                                                             
1 Tinbergen, Jan. On the theory of economic policy. Books (Jan Tinbergen) (1952). 

2 Mundell, Robert A. The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability. Staff Papers  

vol9,N 1 ,1962 
3 Englama, Abwaku, Abu Bakarr Tarawalie, and Christian RK Ahortor. Fiscal and Monetary Policy Coordination in the 

WAMZ: Implications for Member States’ Performance on the Convergence Criteria. Private Sector Development in 
West Africa. Springer, Cham, 2014 

,Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly leasant Monetarist Arithmetics Some Unp.  argent T. et Wallace NS 4

Review, vol 5 ,(1981) 
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عتمد  ثالث أنواع من هذه اجملموعة تسليط الضوء على شروط كفدءة مزيج السيدسدت من خالل ا دولحت:اجملموعة الثدنية-
الثدين هو منوذج التوازن العدم الديندميكي  سلوبواأل (DEGS)هو منوذج التوازن العدم احلسدي  لو األ سلوب،األ سدليباأل

نظرية األلعدب اليت ترتبط  إىلاستند ا  2992لسنة  (Nordhaus)والنهج الثدلث هو هنج  (DSGE)العشوائي املشدر إليه ابسم
 العد ية. ابملعديرة

املتبد ل والتمييز يني  ثرويعدهد يتم معرفة نوع األ امتدا  للنظرية الكينزية اجلديدة اخلدصة ابملزيج السيدسياجملموعة الثدلثة :هي -
يني  دراسدتالت خمتلف تبدينعلى هذا األسدس   1حسدب مؤشر مزيج السيدسة الرتكييب. أوخمططدت مزيج السيدسدت املختلفة 

 .البعض منهد  إىلالنظرية والتجريبية واليت سوف نقوم ابلتطرق 

مثال خيدران –التنسيق يف احلدلة اليت يكون فيهد لواضعي السيدسدت عدة خيدرات  تقضدايتقدم يتحليل  2(Blinder1982)  راسة
،ومن الواضح أن  تقتاد حتفيز اإل إىلواتقرتح أن أتخذ اللعبة شكل معضلة السجني ،تقدم منوذجد تسعى فيه احلكومة –ثالثة  أو

يني  لكن يفضل أن يكون هذا التوسع النقدي مع سيدسة مدلية معينة ،يند ي ابجلمع املهيمنة هي التوسع النقديتيجيته إسرتا
  هو الذي حيقق النتدئج املرضية.تعدوينالاالنكمدش املديل والتوسع النقدي وأثبت أن التوازن 

 إىلو توصل ، 5993حيد  تكلفة عدم التنسيق ابستخدام يرانمج ختفيض العجز املديل لعدم  3(  5991Nordhaus)  راسة   
املتحدة األمريكية ،حيدث ر  فعل سعر الفدئدة يف نفس الوتقت  الوالايتاملنسقة ستكون سيدسة يف  الكلي تقتاد سيدسة اإل أن

أن املكدسب ابلتنسيق مع السيدسة النقدية  إىلاملقيد ممد خيلص  ثرالذي حيدث فيه االنكمدش املديل و يقوة كدفية لتعويض األ
ية ال تفي ابلغرض ،وأن تعدون( أثبتد أن التوازانت الغري 5991Nordhaus( و)Blinder1982كل من )  إذا. غديةللمرتفعة 

 السلطدت عندمد تشرتك على نفس اهلدف خيتفي النزاع يينهد .

يف سيدق لعبة تفدضلية حتلل تقضية التنسيق يني   4 (6Tabelini 198)  راسةأثبتت نفس احلقيقة يف  أخرىمن جهة  
ضحت هذه الورتقة أن التنسيق يزيد من سرعة أو السيدستني النقدية واملدلية وكدن املتغري املستهدف هو مسدر الدين احلكومي و 

 ية.تعدوناهلدف املخطط له على عكس اللعبة الغري  إىل تقتاد احلدلة املستقرة وأيخذ اإل إىلالتقدرب 

 السيدسة يني التفدعل  راسة دولحت اليت 5( HELTON SAULO B. DOS SANTOS2010نفس النتيجة يف مذكرة)
 إحدى تتخذهد اليت القرارات يعض ألن ، ضروراي أمرا السيدستني هدتني يني التنسيق ويكون للعبة نظري منهج يف والنقدية املدلية

 للتنسيق سيدتقدت ثالثة يف املثلى واملدلية النقدية السيدسدت حيث تقدموا يتطبيق .خرىاأل على كدرثية آاثر هلد يكون تقد املؤسسدت
 ابسم يُعرف حل وهو ، همدأهداف االعتبدر يف األخذ مع  ىناأل احلد إىل خسدئرمهد من املؤسستدن تقلل عندمد: التفدعل أشكدل أو

 املؤسسدت تتارف عندمد( و  Stackelberg) حل ابسم تعرف آلية ،يف يتبع واآلخر الا أو  املؤسسة تتحرك عندمد ؛ انش حل
                                                             

1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,Evidence Empirique Du Policy Mix Optimal Dans Un Contexte D’asymétrie Des 

Chocs Au Sein Des Pays Del’uemoa , Journal of Economics 5, no 3 ,2017 
2 Blinder, Alan S. Issues in the coordination of monetary and fiscal policy. 1982. 
3 Nordhaus William D  ,Policy games: coordination and independence in monetary and fiscal policies. Brookings Papers 

on Economic Activity , no. 2 ,1994  
4 TABELLINI, Guido. Money, debt and deficits in a dynamic game. Journal of Economic Dynamics and Control, , vol. 

10,no 4, 1986. 
5 Santos, Helton Saulo B. Fiscal and monetary policy interactions: a game theoretical approach. Diss. PhD Thesis. 

Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2010 
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 احلد على العثور مت أنه احملدكدة عمليدت أظهرتحدلة الربازيل يف استخلاوا أنه . مشرتكة أهداف حتقيق إىل تسعى ، تعدوين يشكل
 . القدئد هي النقدية السيدسة تكون عندمد وخدصة ،(Stackelberg) حل هندك يكون عندمد اخلسدرة من  ىناأل

فقد جد لوا حول أن السيدسة املدلية الغري منضبطة واليت رمبد ال ميكن حتملهد على  1(  Lambertini et al2001)  راسة أمد
املدى الطويل جترب البنك املركزي على التخلي عن استقالليته مع ضرورة الرتكيز على التنسيق وكدنت حجتهم هي أن السيدسة املدلية 

يف  2(Revelli -Lambertini)  راسةضد أيلسيدسة النقدية.املستدامة على املدى الطويل تقد ختفض من املوتقف الذي تتبنده ا
( Stackelbergاليت حبثت يف العالتقة يني السيدسة النقدية واملدلية يف حتقيق االستقرار ،وهذا كدن يف إطدر توازن ) 3111سنة 

  اللعبة.ليستخلاوا يف األخري أن أفضل نتيجة حمتملة هي أن تكون السيدسة املدلية هي السيدسة الرائدة يف

( حيث تقدموا يتقدير مندذج متجه االحندار الذايت G7اليت  رست  ول اجملموعة السبع )3( Muscatlli et al 2002)  راسة 
(VAR مبتغريات)ية وخلاوا يف إتقتاد ومتغرية مع الوتقت وجدوا أن السيدسة النقدية واملدلية كدنت عبدرة عن مكمالت  اثيتة

األمريكية واململكة املتحدة ولكن مل يؤكدوا نفس النتيجة على كل -م-أن السيدسة النقدية تستجيب للتوسع املديل يف الو إىلاألخري 
 -طدليد وأملدنيدأيفرنسد ،–من 

( غرب UEMOAمدى متدسك مزيج السيدسدت يف  ول ) دراسةهذه ال تتندول 4(Ary Tanimoune et al 2011)  راسة
هذه املؤشرات يكون  أثري مث تقدموا إبظهدر أن تقتاد على النشدط اإلهدت النقدية واملدلية ومتدسكهمد التوج إفريقيد من خالل مؤشر

وضوحد يف هذه الدول ،على عكس عندمد يكون غري  كثروفق أريعة أنظمة خمتلفة ،استخلاوا يف األخري أن املزيج املنسق هو األ
 ي.تقتاد نقدية ممد يؤثر سلبد على النشدط اإلا غري واضحة على السيدسة الآاثر منسق إذ ميدرس 

ه على كل أثر وحتليل  (IPmixاليت تقدمت يبندء مؤشر اصطندعي للتنسيق ) دراسدتالهي من يني  5(Combey 2014)  راسة 
 ون إحداث  سعدرإال يف استقرار األ سدهمتي والتضخم ،واستنتج أن صيدغة كل من السيدسة النقدية واملدلية ال تقتاد من النمو اإل

وتقدم ابتقرتاح آلية لتكوين مزيج  (،UEMOA)يف منطقة  جلاألي الطويل تقتاد لدعم النمو اإل على استقرار حملي آاثر أي
وجو  آلية للتحقق من انتشدر الادمدت اليت تؤثر على  إىل إضدفة سعدرسيدسي تكون فيه السيدسة النقدية مركزة على استقرار األ

للحد من  نتدجفيمد خيص خمطط تثبيت اإل أمداملنطقة.السيدسة املدلية اجيب أن تكون خدضعة لالنضبدط املديل ،التضخم يف  ول 
 ي.تقتاد الكلي واالنتعدش املستمر يف النمو اإل تقتاد التشوهدت و فع استقرار اإل آاثر

اليت أظهرت هذه النتيجة املثرية لالهتمدم ابستخدام منوذج  نظري كينيزي جديد حيث  ( 1156HOUNGBEDJI)   راسة 
وهذا يرتبط مبعدل  نتدجمستوى أعلى من اإل إىلضح املؤلف أن املزيج السيدسي املتضدفر يني السلطدت يف منوذج كينيزي يؤ ي أو 

                                                             
1 Lambertini, Luca and Rovelli , Independent or Coordinated? Monetary and Fiscal Policy in EMU, An 

unpublished paper of Universita di Bologna,2001. 

2 Lambertini, . and Rovelli, Independent or Coordinated? Monetary and Fiscal Policy in EMU, 2002. 
3Muscatelli, V. Anton, Patrizio Tirelli, and Carmine Trecroci , Monetary and Fiscal Policy Interactions over the 

Cycle:Some Empirical Evidence, manuscript.2002 
4 Tanimoune, Nasser Ary, Jean-Louis Combes, and René Tapsoba. Policy Mix Coherence: What Does it Mean for Monetary 

Policy in West Africa?.2012 
?. 2014.il la Stabilité Intérieure et la Croissance-UEMOA garantitLe Policy mix de la zone Combey, Adama.  5  
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  راسةو العدم يف ظل مستوى معتدل من التضخم. نفدقفدئدة حقيقي منخفض ومبستوى كفدءة عديل من اإل
(HOUNGBEDJI2017 )1  من احملتمل أن تستقر يشكل أفضل الادمدت  ألنهأنظمة مزيج السيدسدت املختلفة يني ميز

 تجرييبالنموذج خالل المن  (UEMOA)ي والنقدي لغرب أفريقيد تقتاد  ائمة(  اخل يلدان االحتد  اإل أوغري املتمدثلة )عديرة 
أن اعتمد  نظدم مزيج السيدسدت  دراسةتوضح المع يعض االختالفدت حيث  (AryTanimoune et al.2011)اعتمده  الذي

يف مواجهة (UEMOA)يعتمد يف فعدليته على طبيعة وأفق الادمدت غري املتمدثلة. وابلتديل ، يف ضوء الضعف الشديد لوحدة  
الادمدت غري املتمدثلة الدائمة ، تكشف نتدئج تقديراتند أن اعتمد  مزيج من السيدسدت تكون فيه السيدسة النقدية مقيدة يينمد 

 .سيندريو آخر أيتكون السيدسة امليزانية توسعية ، ميكن أن تستقر الادمدت املذكورة أفضل من 

خات هذه الورتقة الدول اليت تعتمد على املوار  ،تقدمت يتحليل األسدس املديل الختيدر  (Elbadawi et al 2017)2  راسة
النقدية ومدى  ورية السيدسة املدلية خالل الطفرة النفطية اليت ظهرت يف التسعيندت من القرن املدضي يف البلدان العريية  األنظمة

النفطية للفر  إذ متيل البلدان اليت ختضع للهيمنة املدلية و السيدسة  ا اتير الاعتبة  أثراملعتمدة على النفط ،وجدوا  ليال على وجو  
اخلليجي ،عمدن  تعدونالوهذا مد يفسر جتدرب كل من السو ان واليمن على عكس  ول جملس  اإلتقتاد يةاملدلية املؤيدة للدورة 

 سدسيخدصة للبيئة املؤسسية و ورهد األ يةأمهضد أعطت أيرات العريية املتحدة واجلزائر ،هذه الورتقة مد،اململكة العريية السعو ية واأل
فعدلية من النظدم الثديت  أكثرجتنب التقلبدت الدورية. وكنتيجة أخرية نظدم سعر الارف املرن ال يبدو النفطية و  يرا اتالا إ ارةيف 

فعدلية يف تعزيز التوازن املديل عكس التقلبدت  أكثرالعدئم فهو  أمد، اإلتقتاد يةفيمد يتعلق يتشجيع السيدسة املدلية املعدكسة للدورات 
 الدورية.

أن استقالل  إىل دراسةموجه للتادير توصلت فيه ال إتقتاد الروسي ابعتبدره  تقتاد حول اإل 3(Merzlyakov 2012)  راسة
ية مع تعدونال( Stackelbergالبنك املركزي ال يلعب  ورا مهمد ،والتفدعل الفعدل للسيدسدت املدلية والنقدية يكون يف ظل لعبة )

كدنت السيدسدت املدلية والنقدية   إذايف ظل كل من أشكدل التفدعل ،  ىناحلكومة كزعيم ،وتكون اخلسدرة االجتمدعية يف حدهد األ
 أويف ظل التنسيق  أمدسمح للندتج ابالتقرتاب من مستواه األمثل .مبعىن آخر أن التفدعل الفعدل يني السيدستني ممكن توسعية وت

 إتقتاد ال تلعب  ورا حدمسد يف  االختالفدت يني احلكومة والينك املركزي وهذا ميكن تفسريه من خالل أن استقاللية البنك املركزي
 املدلية غري متطورة.ه أسواتقئم على املوار  و دتق

دالبدحث تقرتح اة سدمهيف هذه امل4 (vigninou GAMMADIGBE)  راسة       من ( يقيس ICPM) ملؤشر التنسيق فهرسا
التوسعي. يتم تعريفه على أنه متوسط عد  الفرتات اليت  خلت فيهد  أومتدسك مزيج السيدسة يدالا من جدنبه التقييدي خالله 

 1153 إىل 5991 ولة خالل الفرتة من  (31)السيدسدت النقدية واملدلية مرحلة من منظور كينيزي. يعد حسدب املؤشر يف ثالثني 

                                                             
1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,Evidence Empirique Du Policy Mix Optimal Dans Un Contexte D’asymétrie Des 

Chocs Au Sein Des Pays Del’uemoa , Journal of Economics 5, no 3 ,2017 
2 Elbadawi, Ibrahim, Mohamed Goaied, and Moez Ben Tahar. Fiscal-Monetary Interdependence and Exchange Rate 

Regimes in Oil Dependent Arab Economies. Economic Research Forum Working Papers. No. 1116. 2017. 
3
Merzlyakov, S. Strategic interaction between fiscal and monetary policies in an export-oriented economy. 

Panoeconomicus,vol 59,N2, 1151 
4 Vigninou, Gammadigbe , Indice de cohérence du policy-mix: une proposition , University Library of Munich, Germany, 2015 
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دسي  ليالا جتريبيدا على أن التنسيق اجليد القي تقتاد يوفر حتليل اإلكمد   مزيج السيدسدت واستقرار النشدط تندسقالالة يني  اكتشف
 .نتدجللسيدسدت النقدية واملدلية يقلل من تقلب اإل

هد على االستدامة أثر طبيعة تنسيق السيدسدت املدلية والنقدية و  دراسةاكتشفت هذه ال 1( et al 2019 Ng'ang'a)  راسة    
ضحت النتدئج أو ( لتحديد انظمة السيدسة النقدية واملدلية الداخلية ـو Markovاملدلية يف كينيد ابستخدام مندذج التحويل اخلدصة ب)
ضد على وجو  ميل للسيدسة النقدية لالستجدية يفعدلية للسيدسة املدلية الغري أيأن النظدم املديل الغري مستدام هو املهيمن و أكدت 

 مستدامة وهذا حيدث ابلتتديع مبد يوحي يتأخر السيدسة النقدية  .

 يف واملدلية النقدية السيدسدت يني الديندميكي التفدعلحللت  (Chibi Abderrahim et al 2019) 2  راسةجلزائر يف ا أمد
 منوذج ابستخدام اجلزائر يف املدلية السيدسدت طبيعة و رسوا ، واملدلية النقدية السيدسدت يني الفعل ر   الة اتقرتحوا ، الا أو  اجلزائر

(VAR)  املدلية النظرية صحة إىل النتدئج هذه تشري و اجلزائر يف ريكدر ية غري مدلية سيدسة وجو  على  ليالا  النتدئج تقدمحيث 
 يتكيف أن اجيب السعر مستوى وأن ، املدلية السيدسدت حتركهد سعدراأل يف التغريات أن تفرتض واليت ، سعدراأل مستوى لتحديد
 واحلكومة( الفدئدة أسعدر معد لة) املركزي بنكفعل لل ر   الة تقدير اثنيد .احلكومة ومالءة ، اخلدص القطدع ثروة يف التوازن لضمدن
 السيدسة أن إىل والنقدية املدلية السلطدت يني الفعل ر  الة  (أشدرتARDL) منوذج ابستخدام( املديل الرصيد معد لة) اجلزائرية

كمد اختربت هذه الورتقة . املدلية للسيدسة تستجيب النقدية السيدسة وأن الفرتة هذه خالل النقدية للسيدسة تستجيب ال املدلية
 احنرافدت هلد املدلية السيدسة أن النتدئج تظهر(. السلبية أو النشطة السيدسدت ، أي) املقاو  اهلدف عن السيدستني كلتد احنراف
 (.اجلزائر حدلة على هيمنة أكثر املدلية السيدسة) النقدية السيدسة من أصغر

 مع(State-space model)  منوذج تطبيق خالل من واملدلية النقدية السيدسدت يني التفدعالت الورتقة حتلل ، ذلك على عالوة
(Markov-switching)اجلزائر يف واملدلية النقدية السيدسدت أن إىل األ لة تشري. للعالتقة الوتقت مبرور املتغرية املعلمدت لتقدير 

 يينمد  الا أو  املدلية السلطة فيهد تلعب لعبة حد وا أن هندك النتدئج هذه خالل من. العينة فرتات ملعظم معدكسة يطريقة تفدعلت
 .املدلية السيدسة حتد هد اليت سعدراأل على الدين مستوايت حيد  سليب سلوك النقدية للسلطة

الذي توصل يف األخري فيمد خيص املزيج السيدسي يني السيدسة النقدية املدلية و وره يف ضبط  3(4222أطروحة )يوشنب موسى 
أن السيدسة النقدية االنكمدشية هلد  ور فعدل يف ضبط معدالت التضخم كمد أن السيدسة املدلية التوسعية  إىلالتوازانت الكلية 

 الشغل اجلديدة. احلذرة هلد  ور هدم يف ختفيض معدالت التضخم و خلق مندصب

مدى فعدلية السيدستني النقدية واملدلية على  دراسةل( Louis-ST)الذي استعمل منوذج  1(4223أطروحة )يلوايف حممد  أمد     
وجو  تكدمل هدم وتقوي يينهمد لتحقيق  إىلاملتبد ل يني السيدستني توصل  ثري ،ومن خالل تطرتقه للعالتقة واألتقتاد النمو اإل

                                                             
1 Ng'ang'a, William Irungu, Julien Chevallier, and Simon Wagura Ndiritu. Investigating fiscal and monetary policies 

coordination and public debt in Kenya: Evidence from regime-switching and self-exciting threshold autoregressive 
models. Economics Discussion Papers, 2019. 
2 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri. "Interaction between Monetary and Fiscal 

Policy: Empirical Evidence from Algeria.".1159 

و التجدرية و  اإلتقتاد يةمذكرة مدجيستري)منشورة(، كلية العلوم ،2119-1991-حالة اجلزائر-يتقتاا إشكالية التوفيق بني السياسة املالية و النقدية يف ضبط التوازن اإليوشنب موسى،3 
 . 1151-1119ايت املدلية و البنوك، جدمعة يومر اس،إتقتاد علوم التسيري،فرع 
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يسعر الفدئدة من  أثرأن مكوانت الطلب الكلي تت إىلي خدصة ،ويعو  هذا الرتايط يينهمد تقتاد والتوازن اإل اإلتقتاد ية هدافاأل
مهد يطريقة متويل عجز املوازنة مد ترتب عنه ضرورة وجو  التنسيق ثر أت إىل إضدفة. أخرىالعدم من جهة  نفدقجهة  والضرائب واإل

 ممد يقتضي استعمدل مزيج سيدسي. يني السيدستني املدلية والنقدية

 رجة التنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية على مؤشرات التوازن الكلي  أثرمدى  دراسةتقدم ي 2(1152أطروحة )شليق عبد اجلليل
وجو  ضعف يف  رجة  إىل(وتوصل SVAR،من خالل مقدرية تقيدسية ابستعمدل منوذج متجهدت االحندار الذايت اهليكلية )

الضغوط  إرتفدعة يف تزايدالنفقدت العدمة امل تسدمهالتنسيق يني السلطتني يسبب عرتقلة السيدسة املدلية لعمل السيدسة النقدية ،وتقد 
نسب البطدلة واخنفدض  إرتفدع إىل أ ىممد  سعدرالتضخمية وعدم تقدرة ينك اجلزائر يف التحكم يف التوسع النقدي وضبط األ

 معدالت منو الندتج احلقيقي ،رغم تطبيق سيدسة مدلية توسعية .

 

 البحث املستخدمة: أ واتاملنهج و 

 :نظري وجزء تطبيقي سنتبىن مد يلي تقسمت يني جزء  راستندمبد أن 

يف اجلزء التطبيقي فقد  أمدورايضيد ،ي الكلي ييدنيد تقتاد املنهج الوصفي معتمدين على التحليل اإل إىليف اجلزء النظري استندان 
القيدسي املندسبة لبحثند ،حيث  تقتاد اعتمدان على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي واملنهج الكمي واعتمدان يف ذلك تقنيدت اإل

والنمذجة   (ARDL)االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتبدطئة  اعتمدان على النمذجة اخلطية حماورة يافة عدمة يف منوذج
 تقة فقد استخدمند النمدذج ذات النظم املتغرية  أكثرالالخطية من خالل استخدام النمدذج ذات النظم املتغرية ولنكون 

 (.Marcov Switching model)ركوفيةدامل

 

 

 :هيكل البحث 

مخسة فاول اجتمعت يني مد هو نظري ومد هو   إىلند ضرورة تقسيم البحث أير لكي جنيب عن اإلشكدلية السديقة الطرح     
 تطبيقي كدلتديل:

ثالثة  إىلدت النظرية للسيدسة النقدية واملدلية وحتدايهتمد يف الدول الندمية "والذي وزع سدسيخاص ل"أتصيل األ: لو األالفال 
السيدسة النقدية املبدشرة والغري  أ واتمفهوم السيدسة النقدية واستوضحند من خالله كل من  لو األيف اجلزء  تندولندأجزاء رئيسية،

دت الرتكيز على أي أخرىانتقدال يني مدارس معدرضة لدورهد و –هلد عرب الزمن  اإلتقتاد يةاملدارس  أهمحتليل نظرة  إىل إضدفةمبدشرة 
                                                                                                                                                                                              

و التجدرية و علوم التسيري،جدمعة  اإلتقتاد يةمنشورة،كلية العلوم   كتوراه أطروحة،2111-1911-حالة اجلزائر-يتقتاا السياسة النقدية و املالية على النمو اإل أثريلوايف حممد،1
 1153-1151تلمسدن،

،أطروحة  كتوراه ،منشورة،كلية العلوم  حتليلية  راسة-0294-9112ي يف اجلزائر خالل الفرتة تقتاا ،التنسيق بني السياستني املالية و النقدية و  وره يف حتقيق التوازن اإلشليق عبد اجلليل -2 
 4228-4221ينوك وأتميندت،جدمعة تقدصدي مرابح،ورتقلة ،اجلزائر،–و التجدرية و علوم التسيري ،ختاص مدلية  اإلتقتاد ية
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د أ واهتواجلزء الثدين خص السيدسة املدلية وتقسم ييدنه يني مفهومهد وخمتلف  -يتقتاد د يف حتقيق االستقرار وحتفيز النشدط اإليتهأمه
اجلزء الثدلث فقد ييند من خالله سلوك كل من السيدستني النقدية واملدلية يف الدول  أمدهلد. اإلتقتاد يةو حتليل  ورهد ونظرة املدارس 

 la) والتحرير(la globalisation)ليت شهدهد العدمل كنتيجة للعوملة الندمية يف ظل حتديهد ملختلف التغريات املعدصرة والتطورات ا

libéralisation ) فعدليتهمد  يف  إىلايت وكيفية عمل كل من السيدستني ضمنهد مرورا تقتاد ،سواء من حيث هيكلة هذه اإل
السيدسة النقدية خدصة من انحية عدم تبين إسرتاتيجية استهداف  إ ارة أسدليبمعوتقدهتمد ،لنجد أن  أهم ول العدمل الندمي و 

االحرتازية ممد أضعف فعدلية السيدسة النقدية يف الدول  معديريعدم تبنيهد لل إىل إضدفةالتضخم وعدم استقاللية البنوك املركزية ،
انتشدر الفسد  والضعف  إىلم فعدليتهد وهذا راجع أسدسد أمدعدئق يقف  أهمالندمية ،يف حني تعترب  ورية السيدسة املدلية هي 

 املؤسسي يف الدول الندمية .
خااند ثالثة أجزاء  إىلي" والذي تقسمنده تقتاد كدن حتت عنوان "السيدسة النقدية واملدلية كمحد ات للنمو اإلالفال الثاين:

حتد  الرفده املد ي للمجتمع واليت اختلفت حمد اهتد  فقد  ية كميةإتقتاد ي كمتغرية تقتاد ملفهوم وحمد ات النمو اإل لو األاجلزء 
مدل مد ي و  رأسعلى مدى العقو  املدضية فقد انتقلت هذه احملد ات من جمر   -ضحت االختالفدت يني الدول الغنية والفقريةأو 

أيعد  اختلفت يني ثقدفية ،جغرافية ،اجتمدعية ومؤسسدتية  إىلعمقد و يعدا ،وانتقلت  أكثرحمد ات  إىلو ريع  -العمدلة–يشري 
نظرايت ومندذج النمو من النظرية  تندولالكلي و رجة استقراره.اجلزء الثدين  تقتاد وظروف اإل اإلتقتاد يةالسيدسدت  إىلوحىت 

تلف األنشطة احلكومية على احلكومي وخم نفدقهي اليت ركزت على  ور اإل األخريةمندذج النمو الداخلي وهذه  إىلالكالسيكية 
السيدستني النقدية  ثراجلزء الثدلث خاص أل أمدي ابستخدام هذه املتغريات الداخلية ،تقتاد النمو حيث ميكن حتفيز النمو اإل

عدم االستقرار -ماداتقية القرار النقدي أثرالنقدي و  صداراإل أثرمن خالل  أكثرواملدلية على النمو على املدى الطويل يشكل 
مع التمويل عن  (Barro)منوذج ند يف )أياحلكومي كمد ر  نفدقية اإلإنتدجالنقدي و  صدارالدمج يني اإل أوعلى النمو –النقدي 
وختايص املوار   -ضدع املدليةو ضبط األ–السيدسة املدلية من خالل حتقيق االستدامة املدلية  أثر إىل إضدفة،النقدي صدارطريق اإل

 وإعد ة التوزيع على النمو.
أريعة أجزاء  إىلتقمند يتوزيع ييدنه  (le policy-mixاملزيج السيدسي تضمن "التنسيق يني السيدسة النقدية واملدلية)الفال الثالث:

اليت -(Mundell 1962انتقدال من املقدلة التأسيسية ل) ( policy-mix)مسدرات نظرية املزيج السيدسي أهم لو األاجلزء  تندول،
السيدسة  أهدافو  أ وات( حول Tinbergin 1952ابألحرى من نظرية ) أو -ل ايتكدر نظري حول املوضوعأو اعتربت 

ي تقتاد الكثدفة املندسبة من هذا املزيج على النشدط اإل أوتطبيقهد كآلية واتقعية عن طريق اجلرعة املندسبة  غدية إىل، اإلتقتاد ية
اجلزء الثدلث فكدن   أمدالنقدط اليت تتفدعل من خالهلد كلتد السيدستني  أهم تندولوتوضيح الدور احلدسم للتنسيق ،واجلزء الثدين الذي 

ايت ، ألن كل تقتاد كمفهوم شدمل للتنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية حيث ال ميكن تبين مستوى تنسيق موحد لكل اإل
ضد خص اجلزء الرايع جمموعة أيضد حسب ظروفه.أيي وهذا تقتاد يستطيع من خالله حتفيز النشدط اإل له مزيج مندسب إتقتاد 

الرتتيبدت املؤسسية والتشغيلية الواجب توفرهد لتحقيق نوع من التوافق يني وزراء املدلية وحمدفظي البنوك املركزية  ون احلدء الضرر 
 يعضهم. هدافأب

 تقييم مستوى التنسيق يف ظل تطور أطر تنفيذ السيدستني النقدية واملدلية وصفية من خالل"  راسةكدن عبدرة عن الفال الرابع:

والثدين على التوايل أطر تنفيذ السيدسة النقدية يف  لو األأريعة أجزاء مشل كل من اجلزء  إىلتقسمنده  "(1159-5991)يف اجلزائر
،وأطر تنفيذ السيدسة املدلية يف اجلزائر وهذا لشرح املراحل اليت مرت هبد كلتد السيدستني سواء يف فرتة   راستنداجلزائر خالل فرتة 

اجلزء الثدلث كدن هبدف تقييم التنسيق يف اجلزائر إذ  أمدهبد كثريا سعر النفط. ثريف فرتة األزمدت املتكررة اليت أت أوالطفرة النفطية 
 أثراحلكومي على التضخم ، نفدقاإل أثرهمد ،خدصة من خالل أهدافيدستني و رجة التداخل يني السييند العالتقة التبد لية يني 
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الرتتيبدت القدنونية للتنسيق يف اجلزائر ومدى االختالف يني نص املشرع ومد حتقق  إىل إضدفةاستدامة الدين على السيدسة النقدية 
غيدب  إىلالتحدايت واملعوتقدت اليت تواجههد اجلزائر واليت أ ت  أهمرض اجلزء الرايع من هذا الفال لنستع إىلفعال .مث انتقلند 

ل من السيدسة النقدية لية اليت تعترب سيدسة مهيمنة وجتعالعالتقة التكدملية يني السيدستني وخدصة تلك اليت خات السيدسة املد
  (non ricardianأن السيدسة املدلية يف اجلزائر الطدملد كدنت ضمن نظدم مديل غري ريكدر ي ) أي–عبدرة عن سيدسة مرافقة فقط 

خص اجلزء ثالثة أجزاء  إىلي يف اجلزائر" ويدوره وزع تقتاد التنسيق على النمو اإل ثر:تضمن "التحليل القيدسي ألالفال اخلامس
 مهد مؤشر توجهدت السيدسة أسدسنياخلدصة ابملزيج السيدسي يف اجلزائر وهذا من خالل مؤشرين  األنظمةتقيدس خمتلف  لو األ

اجلزء الثدين فكدن  أمد( لنستنتج يف األخري أريعة أنظمة مرت هبد اجلزائر ،ICB( ومؤشر توجهدت السيدسة املدلية)ICMالنقدية )
𝐼𝐶𝑀التفدعلي  املتغري أثراملؤشرين السديقني على النمو  أثرهبدف تقيدس  ∗ 𝐼𝐶𝐵) الذي مجع يني املؤشرين وعرب لند عن مستوى)

 ان.إتقتاد السيدستني مهيمنة يف  أيالنمو ،واجلزء األخري ملعرفة خمتلف أنظمة املزيج السيدسي على  أثرالتنسيق يف اجلزائر و 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 :لو األالفصل  

ات  النظرية  ساسيتأصيل األ
للسياستين النقدية والمالية  

 وتحدياتهما في الدول النامية



 ات  النظرية للسياستني النقدية واملالية وحتدايهتما يف الدول الناميةساسيأتصيل األ                        :األولالفال 
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 مقدمة:

 

اليت هي جدنب من جوانب السيدسة العدمة للدولة،  اإلتقتاد يةالسيدسة  أ وات أهمتعترب السيدسة النقدية و السيدسة املدلية من 
،التبد ل ،االستهالك،التوزيع...( اليت يتم حتديدهد مسبقد و  نتدج)رفع مستوى اإلهدافحتقيق  جمموعة من األ إىلحيث هتدف 

 اختيدر الوسدئل املندسبة لتحقيقهد. إىل إضدفةحتليل الرتايط يينهد 
 

ة للنقد)أ اة للتبد ل ،خمزن للقيمة ،أ اة للدفع( فهي تسمح يتحقيق سدسيالل الوظدئف األالسيدسة النقدية متدرس  ورهد من خ
يق التوازانت الداخلية عن طريق قالسيدسة النقدية اليت تستطيع حت أ واتالفدئدة و ابتقي  أسعدراالستقرار ،من خالل التفدعل يني 

الارف .و من  أسعدرالتحكم يف العرض النقدي و الضغوطدت التضخمية ،و التوازانت اخلدرجية من خالل احملدفظة على استقرار 
ية و ئتمدناإلختلي البنوك املركزية عن سيدستهد االستبدا ية للرتقدية  هيالتطورات املعدصرة اليت شهدهتد السيدسة النقدية عدمليد  أهم

 استقلت عن السلطة السيدسية.

 

ي من خالل تقتاد الن امليزانية هي األ اة املستخدمة لتحفيز وكبح النشدط اإل ورهد يكمن يف حجم ميزانيتهد ،و السيدسة املدلية 
لتديل اجيب على الدولة اب سواقاأل أ اءالضرائب و النفقدت ،فحسب الليبريالية املوازنة العدمة اجيب ان تكون متوازنة حىت ال تعوق 

 أثري.ألن عجز امليزانية حسب كينز له تقتاد العجز كوسيلة لدعم النشدط اإل إىلكينز فينظر   أمدختفيض العجز يف املوازنة العدمة ،
تغيري نسيب يف الدخل القومي ابلتديل هذا النمو  إىليؤ ي  نفدقمضدعف على الدخل القومي ،وفقد هلذا املبدأ فدن التغيري يف اإل

 الضريبية و خفض عجز املوازنة. يرا اتالاالندتج يف زاي ة 

 

 ور السيدسة ون يدافعون عن السيدسة املدلية و السيدسة املدلية جند أن الكينزيالسيدسة النقدية و   واتمن حيث الرتكيبة املثلى أل أمد
 أمدالفدئدة للحجم الضروري. أسعدرحسبهم لن ينجح عرض النقو  يف تغيري  ألنهالفدئدة  سعدرأل املبدشرة  ارةالضريبية و ور اإل

حسبهم ،و افرتضوا عكس مد افرتضه الكينزيون ألن حجم  أكثر أثرة فيدافعون عن السيدسة النقدية اليت هلد النقداويروا  املدرسة 
 الفدئدة. أسعدرالعرض النقدي ميكن من خالله تعديل 

 

،أصبح من الواضح أنه ال السيدسة النقدية و ال   حول هذه املواضيع دراسدتاللكن رغم كل هذا ،فمع مرور الوتقت و تطور 
و نقدط ضعف خدصة يف الدول الندمية ،لذا  مزاايلكل سيدسة  ألنه، تقتاد السيدسة املدلية ميكن اعتبدرهد تتمتع مبوتقع فعدل يف اإل

مفهوم السيدسة النقدية و مفهوم  إىلالتطرق  حدولنمن الواضح وجوب  عم هذه السيدسدت لبعضهد البعض. يف هذا الفال س
 التحدايت اليت تواجه كل منهمد يف الدول الندمية. أهم إىل إضدفةالسيدسة املدلية 
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I- السياسة النقدية:مفاهيم نظرية حول 

 وهذا كدلتديل: أكثر مشوالتسليط الضوء على مفهوم السيدسة النقدية يشكل  دولحنمن خالل هذا اجلزء سوف 

I-9-السياسة النقدية مفهوم : 

 ي معنيإتقتاد النقدية ملراتقبة عرض النقد هبدف يلوغ هدف   ارة:"أبهند جمموعة الوسدئل اليت تتبعهد اإل(Kent) يتقتاد عرفهد اإل
 املرجوة. هدافلتحقيق األةتداولاملهذا املعىن التوسع و االنكمدش يف حجم النقو  "، و يتضمن 

على كلفة احلاول  ثراأل أوعمل واع تقوم يه السلطدت النقدية لتغيري حجم النقد  أي أبهند "عرفهد: (show)ي تقتاد واإل
على  أثرعرفهد:" أبهند جمموعة التدايري املتخذة من تقبل السلطدت النقدية تقاد إحداث  ( George pariente)و  1عليه".

البنك املركزي يف ممدرسة سلطته  أهدافيول سدم ويلسون :" أهند   أمدالارف ". أسعدرضمدن استقرار  أجلو من  تقتاد اإل
 2.اإلئتمدنالفدئدة و شروط  أسعدرللتحكم يف النقو  للتحكم يف النقو  و 

سواء كدنت هذه  اإلتقتاد يةتعرف السيدسة النقدية أبهند تنظيم لكمية النقو  املتوفرة يف اجملتمع يغرض حتقيق السيدسة  إمجدعد
النقدية اليت  ضدعو ويعترب البنك املركزي هو اجلهة املسئولة عن السيدسة النقدية املالئمة ملعدجلة األ 3غري نقدية ، أونقدية  هدافاأل

 4ضدع.و جندحد ملعدجلة  تلك األ أكثراليت يستعملهد و يراهد   واتمتر هبد الدولة و اختيدر األ

 أ واتمد هي إال  جراءاتاليت تسعى الدولة لتحقيقهد فإل هدافيل ابأل اتإلجراءوجند أن السيدسة النقدية ال ترتبط فقط اب
احملدفظة على استقرار املستوى  أياهلدف الرئيسي للسيدسة النقدية هو ختفيض معدالت التضخم حيث أن  5.هدافلتحقيق األ

 6استقرار معدالت الارف. إىل إضدفة سعدرالعدم لأل

 

I-0-و اليت سنقوم  -مبدشرة و غري مبدشرة أ وات–فرعني  إىلالسيدسة النقدية  أ وات : تنقسمالنقديةالسياسة  أ وات
 ابختادرهد فيمد يلي:

I-2-1-إعا ة اخلام: معدل - :تتمثل فيمد يلي :مباشرةالغري   واتاأل 

 7املقدمة اليه.التجدرية  راقو عبدرة عن سعر الفدئدة الذي يتقدضده البنك املركزي من البنوك التجدرية مقديل إعد ة خامه لأل 
 أوعلى كمية العرض النقدي سوءا عند استعمدل سيدسة نقدية توسعية  ثراستعمدال لأل كثرإعد ة اخلام األ أسعدرحيث تعترب 

                                                             
 .283،ص1112، ار وائل للنشر،عمدن،األر ن،4،الطبعةمدخل حتليلي نظري-النقو  و املاارف،حدا  ،مشهور هذلول  أكرم 1 
 .12ص، 1151لبندن،  ،، مكتبة حسني العارية، يريوتاألوىل، الطبعة عالتقتها ابلسياسة النقديةسياسة الارف األجنيب و حللو موسى يوخدري،2 

 .88،ص4228،اجمللس األعلى للغة العريية، مقارنة  راسة-السياسة النقدية يف النظامني االسالمي و الوضعيين  عدس،مجدل 3 

 .33،ص1112،الدار األكد ميية للطبدعة و التأليف و الرتمجة و النشر،طرايلس،ليبيد،5الطبعة،و النظم النقدية الدولية اإلتقتاا يةالعالتقات مدزن عبد السالم أ هم،4 
 225،ص4226،مركز االسكندرية للكتدب،االسكندرية،4،الطبعةحتليلية مقارنة  راسة-االسالمي تقتاا السياسة املالية و النقدية،يف الظل اإلي،أو عوف حممو  الكفر 5

6 Jean Didier Lecaillon,Jean Marie le page,Christian Ottavg,,economie contemporaine,analyse et diagnostics,3em 

edition,de boeck,2008 ,p285. 

 .591،ص1116 ار زهران للطبدعة و النشر،عمدن،،النقو  و املاارف و النظرية النقديةانظم حممد نوري الشمري، 7 
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 أوهد تقراضو هذا عن طريق تقدمي تسهيالت إل السيولة إىلانكمدشية. فدلبنك املركزي يقوم يدعم البنوك التجدرية عند حدجتهد 
اخلام هو نوع من أنواع التمويل اليت يقوم هبد أن معدل إعد ة  أي 1.املدلية اليت حتتفظ هبد البنوك التجدرية راقو خام يعض األ

ت السلطدت التوسع يف منح أرا  إذاف تقراضيسوق اإل 3يرتبط معدل إعد ة اخلامو  2البنك املركزي لتزويد البنوك التجدرية ابلسيولة.
 فإهند ترفع معدل إعد ة اخلام. اإلئتمدنت تقييد حجم أرا  إذا أمدالقروض فعليهد ختفيضه،

 سياسة تعديل نسبة االحتياطي القانوين اإلجباري: -

يقوم البنك املركزي كبنك للبنوك التجدرية ابالحتفدظ ينسبة معينة من إمجديل الو ائع املتوفرة لديهد كدحتيدطي نقدي اجبدري تقدنوين  
هذه النسبة  رفع إىلي يلجأ البنك املركزي تقتاد التوسع اإل أوو القدنون هو الذي حيد   نسبة هذا االحتيدطي ففي حدلة التضخم 

 4.هد.و يف حدالت الركو  و الكسد  يقوم البنك املركزي يتخفيضاإلئتمدنالبنوك على التوسع الكبري يف منح  للتقليل من تقدرة

  سياسة عمليات السو  املفتوحة: -

امتادصهد من  أواملدلية يف السوق النقدية و هي تسدعد على حقن السيولة  راقو يقاد هبد تقيدم البنك املركزي يبيع و شراء األ
يف خفض  سدهميشراء سندات حكومية يف السوق املديل ممد  أوحيث يقوم البنك املركزي يعرض  5القدعدة النقدية ابلقدر املندسب.

فدئدة  سعدريقوم البنك املركزي يبيع سندات حكومية أب تقتاد .ففي حدلة التضخم يف اإلتقتاد يف اإلةتداولاملزاي ة حجم النقو   أو
هذه السيدسة تسمى ابلسيدسة ،ةتداولامليل تنخفض كمية النقو  مغرية هذا مد سيحفز اجلمهور على شراء تلك السندات ابلتد

ضد لالتقرتاض الداخلي يطرح سندات و أيالقضدء على التضخم و تستعملهد احلكومة  إىلاالنكمدشية تسعى الدولة من خالهلد 
ي تستعمل تقتاد يف حدالت الركو  اإل أمداملشدريع االمندئية. إنشدء أودهتد و سد العجز املديل االتقرتاض من األفرا  لتغطية نفق

 6.تقتاد اإل مدلية هبدف حقن راقأو  أواحلكومة سيدسة توسعية عن طريق شراء سندات حكومية 

 

I-2-2-تتمثل فيمد يلي: : باشرةامل  واتاأل 

الذي متنحه للبنوك التجدرية  اإلئتمدنهو إجراء تنظيمي تقوم يه السلطدت النقدية يوضع حد أعلى المجديل   : اإلئتمان أتطري -
 جمموع القروض املوزعة نسبة معينة. إرتفدع تجدوزيوفق نسب حمد ة خالل العدم كأال 

                                                             
 .36،صمرجع سبق ذكرهالسالم أ هم،مدزن عبد  1 

 .22،ص1113، يوان املطبوعدت اجلدمعية،اجلزائر،تقييمية حتليلية  راسة-الكلية اإلتقتاا يةالسياسات  إىلاملدخل عبد اجمليد تقدي، 2 

على حجم  ثرتقروضهد هذا مد ينتج عنه اخنفدض يف طلب القروض ابلتديل األاملركزي يرفع معدل إعد ة اخلام :هند تقوم البنوك التجدرية يرفع سعر الفدئدة على يف حالة تقيام البنك  3 
اخنفدض تفضيل السيولة  أيضد على أصحدب اال خدرات و يشجعهم على زاي ة و ائعهم يف البنوك التجدرية للحاول على معدالت فدئدة مرتفعة ،أياملعروض النقدي ،ممد يؤثر 

كدن ميزان املدفوعدت عدجزا و العكس يف حدلة   إذا جنبيةاأل موالضد على الاعيد اخلدرجي جلذب رؤوس األأيمعدل إعد ة اخلام يؤثر  رتفدعإ. و تداولابلتديل اخنفدض حجم النقد امل
 والعكس ابلعكس.الفدئض.

منشورات خمربالشراكة و االستثمدر يف رف اإلسالمية،املخاطر يف املاا إ ارةاخلدمات املالية و ،4222افريل42-28عمل الندوة الدولية املنعقدة خالل الفرتة  أوراقحبوث و 4
 .43،ص4222و التجدرية و علوم التسيري،جدمعة سطيف، اإلتقتاد يةمغدري،كلية العلوم -روو املؤسسدت الاغرية و املتوسطة يف الفضدء األ

 .14،صمرجع سبق ذكرهحللو موسى يوخدري،  5 

 .435-435،ص4222، ار وائل للنشر،4،الطبعةالكلي بني النظرية و التطبيق تقتاا ،مبا ئ اإلخدلد واصف الوزين،أمحد حسني رفدعي 6
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أن تكون الفوائد اليت حيال عليهد من وراء  إىليسعى اجلهدز املاريف من خالل التوسع يف ائتمدنه الفائدة:  أسعارسياسة  -
 .تقراضاإل أجلمن التكلفة اليت يتحملهد عند إ ارته هلذه القروض ،خدصة عندمد يقرتض على شكل نقو  مركزية من  أكربالقروض 

حبيث تضمن حاول تقطدعدت  تقتاد تستخدم هذه األ اة لدعم يعض القطدعدت احليوية يف اإل: التوجيه االتقتنائي للقروض -
 1معينة على متويل انتقدئي.

هو عبدرة عن أ اة مسدعدة ان صح التعبري ،وهي أ اة توجيهية تستخدمهد البنوك املركزية يف تعدملهد مع البنوك اإلتقناع األ يب: -
 2.اإلئتمدنية معينة يف جمدل منح إتقتاد التجدرية تقاد تنفيذ سيدسة 

 

I-3- النهائية للسياسة النقدية  هدافاأل-( املربع السحري لKaldor)-: 

-ي و البطدلةتقتاد مد عدا هدف النمو اإل-  تركز عليهمد السيدسة النقدية3(Kaldor) ني ضمن مريع أسدسيلكن هندك هدفني 
 وتوازن ميزان املدفوعدت: سعدرمهد استقرار مستوى األ

 -الداخلي الرائد : اهلدفسعاراستقرار املستوى العام لأل -

د هي اليت تضمن تقيمة النقد الذي تادره، لكن تقيمة النقو  تعين : "تقدرهتد ألهنالبنوك املركزية  إىل سعدريسند هدف استقرار األ 
أن منيز يني القيمة اخلدرجية للنقو  اليت هي سعر الارف و  إذاالشرائية من السلع و اخلدمدت اليت تعطيهد حلدملهد" ،اجيب عليند 

،هذا هو احلدل الن هذه الدول  أسدسيايت الاغرية يعترب رصد القيمة اخلدرجية للعملة هو هدف تقتاد لقيمة الداخلية . ففي اإلا
ايت الكربى فتتحد  تقيمة عملتهد يقيمة حملية و سعر الارف فيهد ليس هبدف تقتاد اإل أمد.جنبيةغدلبد مد تتعدمل ابلعمالت األ

 سعدرالوار ات و هكذا على مؤشر األ أسعدره على أثر .حيث يتدخل سعر الارف يشكل غري مبدشر من خالل أسدسي
 :-سعدراستقرار األ–الوحيد  سدسيهندك ثالثة  وافع لتثبيت اهلدف األو  االستهالكية.

يدت للوصول اليه و اثلثد عدم انشغدل اثنيد الن البنوك املركزية اتبعت احسن الوضعذا اهلدف يرفع الرفده االجتمدعي ،الن ه :الأو 
 .سعدرهدف استقرار األ إىلميكن ان متنعهد من الوصول  أخرىالبنوك املركزية مبهدم 

من مهدم البنك املركزي و اليت  سعدرحول ضمدن استقرار األ  4Milton Friedmamضد االستند  على املقولة الشهرية لأيميكنند 
وجو   إىلهذا االتقرتاح يشري  .(Friedmam et Schwartz 1971)هي "التضخم هو يف كل مكدن و كل زمدن ظدهرة نقدية".

                                                             
 .22-26،صمرجع سبق ذكرهحللو موسى يوخدري،  1 

 .84صمرجع سبق ذكره،عبد اجمليد تقدي، 2 

الكينيزي ونظرايت الدورات  ني للتيدر مد يعدسدسيي يريطدين كدن أحد املؤلفني األإتقتاد ( خبري Nicholas Kaldor( )2928-2986ي )تقتاد اإل3 
( والذي يعرب عن متثيل Kaldorنظرايته املريع السحري ل) أهم(( ،ومن 1883-1946) John Maynard Keynesكثريا أبعمدل )  ثروتقد أت اإلتقتاد ية

 -وتوازن ميزان املدفوعدت سعدرالنمو والعمدلة والتوازن الداخلي لأل-تقتاد األهذاف الرئيسية لإل أهمي للدولة ويعرض تقتاد ييدين للتوازن اإل

 4 (Milton Friedman()2924-4226 هو خبري ) هد جدئزة نويل يف أمهوتقد حال على عدة جوائز من  42يني يف القرن تقتاد اإل أهمي أمريكي ،ومن إتقتاد
 اإلتقتاد يةة شيكدغو والتيدر النقدي ويعترب من املدافعني عن الليبريالية عن عمله يف حتليل االستهالك والتدريخ النقدي وسيدسدت االستقرار ،وهو مؤسس مدرس 2916سنة  تقتاد اإل
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و ،تداولمراتقبة كمية النقو  يف ال يتطلب سعدرهذا يعين استقرار األو التضخم ، تداولمية النقو  يف العالتقة سببية مبدشرة يني ك
 مد يوضح ان السيدسة النقدية هي ا اة مراتقبة التضخم. هذا

ضرورة عمل البنك املركزي كمؤسسة مستقلة توكل اليهد مهمة  تقيقة جدا اال و هي مراتقبة التضخم، الن مراتقبة  إىلجتدر االشدرة 
 1متويل العجز العدم. أو نتدجمثل استقرار مستوى اإل خرىاأل هدافالتضخم تكون سهلة عند غيدب التداخل مع األ

ي و تقتاد اإلسليب على النشدط  أثريت يكون هلد معدالت الفدئدة ال إرتفدعخالل عملية حمدرية التضخم شيئدن اجيب جتنبهمد :
. حيث تزايدالوفرة النقدية )السيولة( اليت تنعكس على الطلب الداخلي و ابلتديل على التضخم الذي ال ميكن له اال االستمرار يف ال

 أثرالسيولة و هو الذي يقيس  ثرالنقدي،هذا مد يسمى أب صدارميكن حمدرية التضخم عن طريق الطلب الذي يتطلب كبح اإل
مبدشر فكل منو لكمية النقو  يرتجم  أثرالتغريات يف كمية النقو  على الطلب الكلي. فروا  املدرسة النقدية يعتقدون ان السيولة هلد 

زاي ة معدالت الفدئدة  إىلملكدفحة التضخم ترجع  أخرىالسلع و اخلدمدت  و العكس.هندك طريقة على  نفدقعن طريق زاي ة اإل
املدل( و التغريات يف معدالت الفدئدة ميكن ان  رأستكلفة  أثراخلدص ابألفرا  و املؤسسدت) اإلئتمدناليت حتد من الطلب على 

 2امتادص السيولة. إىلة و االستثمدرات وغريهد ممد يؤ ي احلقيقي  صولاألتشجع االفرا  على االستثمدر املديل لشراء 

 :-اهلدف اخلارجي الرائد-الارف أسعارحتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات و اسقرار  -

مثال يف حدلة حدوث عجز يف ميزان املدفوعدت ميكن للسيدسة النقدية عالجه عن طريق تقيدم البنك املركزي يرفع سعر إعد ة 
و الطلب احمللي على السلع و  اإلئتمدنالفدئدة على القروض ابلتديل تقليل حدة  أسعدررفع  إىلاخلام الذي يدفع الينوك التجدرية 

تشجيع الاد رات احمللية و يقل الطلب على السلع  إىل اخل الدولة ممد يؤ ي  سعدرتوى العدم لألاخلدمدت ،ابلتديل ينخفض املس
ممد يسدعد على معدجلة العجز يف ميزان  موالجذب رؤوس األ إىلالفدئدة حمليد يؤ ي  أسعدر إرتفدعأن  إىل إضدفة، جنبيةاأل

الارف فدن اخنفدض معدالت الفدئدة  أسعدرالفدئدة و  أسعدرمد نعلمه حول التكدفؤ املوجو  يني  إىلذهبند  إذا ألنه 3املدفوعدت.
لديه و هذا مد  سعدريتحسني تندفسية األ تقتاد و اخنفدض تقيمة العملة احمللية يسمح لإل اخنفدض يف تقيمة العملة احمللية. إىليؤ ي 

الوار ات و ابلتديل يتحسن الرصيد  أسعدرالاد رات منخفضة و يرفع  أسعدرهو مد اجيعل  ثر،و هذا األ ستبدالاإل أثريسمى 
 4ي ابجتده التجدرة اخلدرجية.تقتاد أن االخنفدض يف العملة احمللية يسمح يتحريك النشدط اإل أياخلدرجي 

 ي:تقتاا حتقيق معدل عايل من النمو اإل -

مد يعد احلرب العدملية  إىلالسيدسة النقدية ،و يعو  اتريخ رسم هذا اهلدف  أهدافي هو هدف من تقتاد حتقيق هدف النمو اإل
و ممد جتدر الثدنية يف اخلمسينيدت من القرن املدضي ،هذا ال يعين عدم وجو ه تقبل هذا يل كدن مدجمد ضمن العمدلة الكدملة.

 إىل إضدفةاملوار  الطبيعية و القوى العدملة الكفؤة ، د يف حتقيقه مثل توفريتهأمهعدة عوامل هلد  إىلاإلشدرة اليه أن النمو حيتدج 
                                                                                                                                                                                              

ضح فيه نظريته حول تقليل  ور أو وتقد  2964وهو كتدب صدر سنة –دلية واحلرية رأمسال–ضد أيأعمدله  أهمومن  -حرية االختيدر–يف كتديه  األنظمةضح تفوتقهد على ابتقي أو فقد 
 . اإلتقتاد يةالسوق وهو السبيل الوحيد لتحقيق احلرية السيدسية و  إتقتاد الدولة  يف 

1Agnès Bénassy-Quéré et autre,politique economique,2eme edition,groupe de boeck,bruxelles,Belgique,2009,p258-259. 
2 Claude Sobry,Jean-Claude verez ,éléments de macroeconomie-une approche empirique et dynamique, 

ellipses,1996,p264-265. 

 .512،ص-4228التجدرية،فرع مدلية و ينوك،جدمعة   يومر اس، و اإلتقتاد ية،مذكرة مدجستري، منشورة، كلية العلوم نظرية  راسةي تقتاا السياسة النقدية و النمو اإل فتيحة،ينيند 3 
4 Jean pascal BASSINO,Jean YVES LEROUX ,Pascal MICHELENA, les polytiques economiques,1eme Edition,Edfoucher,2005p68. 
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ة للنمو سدسيالتقدم التقين و حسن التنظيم و الظروف السيدسية و االجتمدعية املندسبة.كمد يعترب االستثمدر أحد احملد ات األ
ة االستثمدر و من مث زاي ة ي و تستطيع الدولة من خالل السيدسة النقدية التحكم يف املعروض النقدي الضروري لعميلتقتاد اإل

 1ي.تقتاد معدالت النمو اإل

 العمالة الكاملة: -

تستطيع السيدسة النقدية حتقيق هذا اهلدف من خالل تقوية الطلب الفعدل فعندمد تقوم السلطدت النقدية يزاي ة العرض النقدي 
 2الفدئدة ،مد ينتج عنهد زاي ة يف االستثمدرات ابلتديل اخنفدض معدالت البطدلة ابلتديل زاي ة االستهالك و الدخل. أسعدرتنخفض 

 

I-4- اإلتقتاا يةالسياسة النقدية يف املدارس. 

 السياسة النقدية حسب التحليل الكالسيكي: -

منفعة خدصة هبد و إمند منفعتهد مشتقة من منفعة السلع اليت ميكن  أينص أعالم املدرسة الكالسيكية على أن النقو  ليست هلد 
د ال تطلب لغرض االحتفدظ هبد كأرصدة عدطلة يل تطلب لشراء السلع و اخلدمدت.و هذا مد يستبعد ألهنشراءهد يواسطة النقو  ،

زاي ة العرض النقدي الذي  إىلفكرة التوتقعدت و امليل لالكتندز ابلتديل تفقد النقو  وظيفتهد كأ اة حلفظ القوة الشرائية ممد يؤ ي 
  3.سعدرالزاي ة يف املستوى العدم لأل إىليؤ ي يدوره 

الذي من خالله ميكن ركز اهتمدمهد ابلسيدسة النقدية يف تقدرهتد على التحكم يف املعروض النقدي و أن املدرسة الكالسيكية ت أي
 .5أهند تعترب السيدسة النقدية حيد ية  أي 4.سعدرعلى املستوى العدم لأل التأثري

 سعدرية و األجور و األنتدجالكلي يتجه  ائمد حنو املستوى الذي حيقق االستخدام الكدمل للموار  اإل نتدجكمد أن مستوى اإل
مل على االستخدام الكدمل و األجور حتدفظ على حجم الندتج و تع سعدرتكون مرنة ،و الشكل التديل يوضح كيف أن مرونة األ

و األجور و مع اخنفدض  سعدرية و املرونة التدمة لألنتدجل للموار  اإلالكلي مع االستخدام الكدم نتدجعند زاي ة اإلللعمدلة ، 
عند مستوى  5D إىل D0من  (I-9)اخنفدض مستوى الطلب الكلي كمد هو موضح يف الشكل  إىلالعرض النقدي الذي يؤ ي 

حتت ضغط زاي ة العرض الكلي يف ظل و هند حيدث اخنفدض يف املخرجدت ،و B إىل Aمن  نفدقفيهبط اإل P0السعر األصلي 
مستوى املخرجدت  أيمستواهد السديق  إىلو تعو  املخرجدت P1املستوى  إىل سعدراخنفدض الطلب الكلي هند تنخفض األ
و األجور حتدفظ على حجم الندتج و تعمل على االستخدام  سعدرأن مرونة األ أي Cاملمكنة و تستقر العمدلة عند املستوى 

                                                             
 .521-525،ص1155،املعهدالعدملي للفكر االسالمي،2،الطبعةالوضعي تقتاا السياسة النقدية بني الفقه االسالمي و اإليش،أو وليد ماطفى ش 1 

 .68،ص،مرجع سبق ذكرهخبدريحللو موسى  2 
 .22ص،4222 ار اليدزوري،عمدن،األر ن،الكلي(، تقتاا ها يف السو  املايل و متغريات اإلأثر إلطار العام و االسياسات اإلتقتاا ية)كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 3 

 . 236ص النقو  و املاارف و النظرية النقدية،انظم حممد نوري الشمري، 4 

  .49،ص4229، ار صفدء للنشر و التوزيع،عمدن،2الطبعةاملالية، ورا سو  األ أ اءالسياسات املالية و النقدية و عبدس كدظم الدعمي، 5 
عنار الزمن يف  إيعد حجم املعدمالت حيد  كمية النقو  الواجب توفرهد ابلتديل  أيأن  ورهد الوحيد هو خلق النقو  يدافع املعدمالت سياسة نقدية حيا ية تعين -

 يتقتاد التحليل اإل
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ابعتبدر حجم  اإلتقتاد يةهلد يف العملية  يةأمهال  أيدلة ،ابلتديل نستنتج أن النظرية الكالسيكية للنقو  كدنت سطحية الكدمل للعم
 1الندتج يتحد  يعوامل حقيقية و ال شأن للعوامل النقدية فيه.

 (:املنهج الكالسيكي و مستوى العمالة الكاملة.I-9الشكل)                      

  

 

 

 

 

 

 

 

الكلي(، ار  تقتاد هد يف السوق املديل و متغريات اإلأثر )اإلطدر العدم و اإلتقتاد يةنزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي،السيدسدت املادر:
 .51اليدزوري،عمدن،األر ن،ص

 تقلأن التوازن حيدث عند املستوى األ 2( John Maynard Keynes)اعتقد السياسة النقدية حسب التحليل الكينزي: -
األجور و حتقيقهد و  سعدرفيمد خيص مرونة األ األخريةمن االستخدام الكدمل عكس النظرية الكالسيكية ،كمد أنه انتقد هذه 

 3يشكل مبدشر. نتدجمد مسده ابلطلب الفعدل هو الذي  حيد  مستوى اإل أوو يرى كينز أن الطلب الكلي  للتوازن التلقدئي.

الوطين مبعىن أن كمية النقو  تؤثر على املتغريات  تقتاد النظرية الكينزية تقوم على أسدس الدور الذي تلعبه النقو  على مستوى اإل و
أن التغريات يف الكتلة النقدية تؤثر على الطلب على  أي 4،االستهالك و االستثمدر. نتدجأال و هي العمدلة ،اإل اإلتقتاد ية

و تقيمة النقو  من  سعدرالتغري يف مستوى التشغيل و الندتج و تؤثر على األ إىلاالستثمدر عن طريق سعر الفدئدة و سوف تؤ ي 
 .نتدجعلى تكدليف اإل ثرخالل األ

من أفكدر النظرية الكالسيكية هي انعدام مرونة العرض الكلي يسبب  سعدرميكن استنتدجه ياد  تفسري تقلبدت األ و كل مد
و وجو  عالتقة تندسبية  سعدرمع التغريات يف الكتلة النقدية و األ نتدجية و عدم تغري حجم اإلنتدجاالستخدام الكدمل للموار  اإل

                                                             
 .25-22،صمرجع سبق ذكرهنزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 1 

 2
(John Maynard Keynes)(2883-2926 خبري إتقتاد ي ) يريطدين الشهري يكونه مؤسس اإلتقتاد  الكلي احلديث ـمن أهم مؤيدي تدخل الدولة يف اإلتقتاد  خدصة

وهذا التدخل يكون من خالل االستثمدرات العدمة واخلدصة من أجل تنظيم األسواق وهو أسدس -النظرية العدمة للتوطيف والفدئدة و املدل– 2936من خالل كتديه الشهري سنة 
 هو كتدب هدجم يه تقدنون سأي ،كمد أنه طور أهم األ وات املفدهيمية الالزمة لتنفيذ السيدسدت اإلتقتاد ية البديلة.العمل احلر و 

 .32،صمرجع سبق ذكرهعبدس كدظم الدعمي، 3 

 .25،صمرجع سبق ذكرهنزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 4 

  Qالحقيقية تالمخرجا 

  Pو األجور عسااراأل 
IS المخرجات الممكنة 

D0 

D1 

B 

C 

A 
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الكلي يسبب إغفدل  ور النقو  كمخزن للقيمة و عدم تفضيل األفرا  للسيولة يدل االحتفدظ مبدشرة يني الكتلة النقدية و الطلب 
 هبد.

العالتقة يينهمد غري مبدشرة ،ألن التغريات يف  أيلكن كينز يرى أن التغري يف الكتلة النقدية ال يتندسب مع الطلب الفعدل )املتوتقع( 
االستثمدري مث ينتقل ليؤثر على  نفدقدل الفدئدة الذي يؤثر يدوره على اإلالكتلة النقدية تؤثر يف الطلب الفعدل من خالل مع

 . سعدرالطلب الفعدل و أخريا على مستوى األ

ضد لغرض االحتيدط نظرا حلدلة عدم اليقني من املستقبل )اال خدر( أيألن النقو  حسب كينز ال تطلب فقط لغرض املعدمالت يل 
ابلنسبة للسيدسة النقدية ،حيث أن رغبة  يةأمه كثريف سعر الفدئدة هي األ جلاألريات القارية و يدافع املضدرية ،و اعترب أن التغ

األفرا  يف االحتفدظ ابلنقو  يدل ا خدرهد خيفض الطلب الكلي على السلع و اخلدمدت و يرفع معهد معدل الفدئدة الذي يؤ ي 
سوء  إىل أ ىلكن رغم كل هذا كدنت نظرة كينز ضيقة ابلنسبة للسيدسة النقدية ممد  1اخنفدض مستوى االستثمدر و العكس. إىل

 2تقدير فعدليتهد.

 :النقداويالسياسة النقدية يف ظل التحليل  -

هذه األزمة  جتدوز ةدولحمجدءت النظرية الكينزية  (5933-5919) 3يعد فشل الفكر التقليدي يف معدجلة أزمة الكسد  العدملي
هذه األفكدر إال أنه سرعدن مد ظهرت أزمة جديدة أال و هي أزمة التضخم الركو ي و الذي  يةأمهأبفكدرهد اجلديدة ،لكن رغم 

جديد و ظهرت مدرسة شيكدغو و كدن على  سلوبهد ،هند مت تبين األفكدر التقليدية النقدية لكن أبجتدوز فشل التيدر الكينزي يف 
القارية  اإلتقتاد يةاالهتمدم ابلسيدسة النقدية كأ اة ملواجهة التقلبدت  إىلالعو ة  إىل ان ىالذي ( eidmanMilton Fr)هد رأس
ة النقداوي،ألن روا  املدرسة  5يتقتاد حتقيق االستقرار اإل إىليؤمن فريدمدن أن التحكم يف العرض النقدي يؤ ي حيث  4.جلاأل

 أو نتدج.سواءا على اإلعلى املدى الطويل ةااجيديي آاثر أيو تقدئدهم فريدمدن كدنوا ضد خلق النقو  حيث ال ميكن أن يكون له 
،ألن هذه   اإلتقتاد يةحجم الكتلة النقدية يف الدورة  إرتفدعالتضخمية اليت يسببهد  اثرهم خيشون اآل أخرىمن انحية التشغيل و 

الزاي ة يف الطلب الكلي ،و هذه الزاي ة  إىلض النقدي تؤ ي أن الزاي ة يف العر  أي GDP.6من حجم الندتج  أكربالزاي ة تكون 
مستوى  أي سعدراملستوى العدم لأل إرتفدع إىلالطويل تؤ ي  جلاألالقاري لكن يف  جلاأليف  سعدرزاي ة الندتج و األ إىلتؤ ي 

 :أهدافة السيدسة النقدية اجيب أن يكون هلد أسدسد ثالثة النقداويو حسب املدرسة 7التضخم.

                                                             
 .26-25،صهمرجع سبق ذكر نزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 1 

 .214ص،1111، ار الفجر، القدهرة،2الطبعة(، واتاأل-هدافاأل-النقو  و السياسة النقدية،)املفهومصدحل مفتدح، 2 
ويدأ  2939 غدية إىلي يف اتريخ العدمل الاندعي وتقد استمر إتقتاد (الكسد  العظيم يعترب أسوأ  تبدطؤ 2949-2933) The Great Depressionأزمة الكسد  العدملي 3 

مع ني املستثمرين يحمو مأل إىل أ ىوالذي أطلق عليه اخلميس األسو  مد  2949اكتوير 42سرتيت يف ومع اهنيدر وول  2949توير يف أمريكد يعد اهنيدر يورصة نيويورك يف أك
وصل الكسد  إىل أ ىن مستوايته حيث زا   2933يد من الشركدت ،وعدم اخنفدض االستهالك واالستثمدر مد سبب اخنفدضد حد ا يف اإلنتدج الاندعي وفرص العمل مع إفالس العد

 عد  البطدلني وأفلس مد يقدرب ناف ينوك البلد وأثرت هذه األزمة على العدمل الندمي واملتقدم.

 .21،صمرجع سبق ذكرهنزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي،4 

 .224صمرجع سبق ذكره،يندي فتيحة،5 
6 Philippe GUILLOT ,les politiques monétaire depuis 1945 et leurs fondements théoriques ,expressions ,IUFM ,N 06 ,Mai 

1995, p27. 
 .32،صمرجع سبق ذكرهعبدس كدظم الدعمي، 7 
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 على االستثمدرات. ااجيدي أثرالفدئدة اليت هلد  أسعدرمراتقبة -5

 و مراتقبة تبد ل العمالت. موالحترير التحركدت الدولية لرؤوس األ-1

 .اإلئتمدنمراتقبة سيدسة -3

و يرى فريدمدن أنه اجيب تفضيل السيدسة النقدية على السيدسة املدلية الغري فعدلة ،لكن اجيب استعمدل السيدسة النقدية حبذر.و 
 :أي أ وات أو أهدافن تكون القيم اإلمجدلية هلد تستخدم كأييقرتح اعتمد  سيدسة للقدعدة النقدية 

 معدالت التضخم. إرتفدعلتجنب  نتدجراعدة الزاي ة املتوتقعة لإللوضع هدف واضح مثال خدص ينمو الكتلة النقدية مع م -
 أال يتم املسدس مبعالت الفدئدة و معدالت الارف اليت اجيب أن تتحد  تلقدئيد. -

 إرتفدعكمد أن   نتدجيني ال يكون رشيدا من انحية اإلتقتاد لكن كل هذا حيتوي على جمموعة من القيو  حيث أن سلوك األعوان اإل
دل التغريات يف أمه إىل إضدفةي تقتاد معدالت الفدئدة يسبب كبح العرض النقدي ميكن أن خيلق اخنفدضد حد ا يف النشدط اإل

 1سرعة  وران النقو  الذي ميكن أن يعوض السيدسة النقدية االنكمدشية.

 السياسة النقدية حسب حتليل املدرسة ما بعد الكينزية: -

الذي عرض 2(Michal kalecki )ي البولندي الشهري تقتاد يون التديعون هلذه املدرسة على أفكدر اإلتقتاد استند العديد من اإل
 ىلو األالنظرية مد يعد الكينزية مبنية على فكرتني  3هذا تقبل النظرية العدمة لكينز .شبيهة لنظرية كينز يف التشغيل و  نظرية 5933سنة 

ماطلحدت يف النظرية العدمة كينيزي ،حيث أهنم طوروا مفدهيم و  امة االرث الالثدنية فهي ا أمد، النقداويلفكر تتمثل يف معدرضة ا
أهند أسدس -منهد: أسبدبلعدة  تقتاد وضعوا النقو  يف مركز اإلالكلي كتفضيل السيولة ومضدعف االستثمدر.كمد  تقتاد اإليف 

 احلقيقي.كي يني القطدع النقدي و دم الكالسيهذا مد يضع حدا لالنقسمن خالل وحدات األجور و  نتدجاإل وحدة تقيدس

 .اإلتقتاد يةد تسمح يقيدس املتغريات ألهن-

 4تفضيل السيولة ينشئ نظرية ختايص النقو .-

معدصر هو  إتقتاد ل ،إذ أن ك تقتاد يلعبدن  ورا حمد ا يف اإل تقراضيعترب أصحدب النظرية مد يعد الكينزية أن النقو  و اإل      
 نتدجلتمويل اإل تقراضالنقدي ،حيث حيد  العرض النقدي ابإل تقتاد أيخذون يف عني االعتبدر املفدهيم الكينزية لإلنقدي و إتقتاد 

،حيث   6التغريات يف مستوى األجور إىلم يؤكدون على أن النقو  متغري  اخلي يتغري استجدية ألهن 5و هذا العرض هو  اخلي 
                                                             

1  Philippe GUILLOT ,op-cit ,p27-28. 
2 (Michal kalecki) -2899-2912  اإلتقتاد يةالكينيزي وتقد ركز على نظرية الدورات  تقتاد نظريته على أسدس املفدهيم املدركسية وريطهد ابإلي يولندي ،يىن إتقتاد هو 

 وطبق الرايضيدت على الديندميدت االتقتتاد ية.
3 Fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lmdrs_lqtsdy_lfkry.pdf,p12. 
4 Virginie Monvoisin,L'Analyse post-keynesienne,de la monnaiedebats contemporains autour de l'offre de monnaie, 
colloque du GRD ,économie monétaire et financière.,17eme journées internationales d'économie monétaire et bancaire,7-8-9 
juin 2000,p3-p5 
5 Jean François GOUX ,une explication monétaire non monétaire :la théorie post-keynesienne  ,revue francaise d 
economie,     N 03 ,1996 ,p72-p74-75 
6 Fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lmdrs_lqtsdy_lfkry.pdf.p15. 
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لنقو  هي جمموعة من اعتربوا أن اد  اخل عملية منو الدخول و  ين جدي يتم خلقهد من خالل خلقميكن خلقهد وسحبهد و 
النقو  ميكن أن تلعب  ورا متندتقضد يف نفس اعتبدرهد تيدر وليست خمزون.كمد أن  إىل إضدفةهد ،االتفدتقيدت وسعر الفدئدة هو أحد

 الوتقت كوهند عدمل لالستقرار و عدمل لعدم االستقرار :

يكون من عدم معرفة تكدليف املعدمالت هند ففي الواتقع يف حدلة عدم اليقني و خدصيتهد كمخزن للقيمة ،يفضل عامل استقرار: -
مد اجيعلند نستعمل النقو  كمخزن للقيمة هو االلتزام ،و  اإلتقتاد يةن احتيدجدت الدورة م أكثراملفيد االحتفدظ ابألرصدة النقدية 

 ابالحتفدظ ابلنقو  تقاد تلبية متطلبدت السيولة. ينيتقتاد الذي يلزم املتعدملني اإل جلاألالنقدي 

 لتزامدتاالاليت تسمح ابغالق كل  صولاأل هي"النقو  1 ( Paul Davidson) :ل تعريف للنقو  مستوحى من أو و من هند لديند 
االحتفدظ هذا النقص ميكن السيطرة عليه من خالل نقص املعلومدت حول الافقدت وتقيمة السندات و  إىل إضدفة  التعدتقدية"

 ابألرصدة النقدية لدافع االحتيدط و املضدرية.

H--P)إىلتوسيع حقل العقو  يف اجملدل املديل و ابلعو ة  عن طريق تسمح خبلق الديون 2يف الواتقع النقو عامل عدم استقرار: -

Minsky ":)تدفق قديل م -جند صفة النقو  كمخزن للقيمة-يوفرون تقوة شرائية حمتملة على شكل نقدي حسبه أن املقرضني
الوفدء ابلدين رتضون غري متأكدون من القدرة على  خول مستقبلية اليت اجيب حتققهد".لكن  ون يقني من حتققهد إذ أن املق

 املقرضون سبق و أخذوا رهدان حول املستقبل.و 

على  موالتقدت النشوة املقرضون مينحون األأو ي ففي تقتاد اإلذ نالحظ ضعفد يف النظدم املديل و التزام للمستقبل إ النقو  تعترب إذا
 إىل التسديد( التزامدت ≤ األرابح،هند يتم االنتقدل من وضعية التمويل املغطى ) أكثرف أكثرنطدق واسع جدا متوتقعني  خوال 

 نهديةيف الالتسديدات السديقة( و  أجليدة من التسديد اليت تشمل على مديونية جد>األرابحوضعية التمويل ابملضدرية )تكون فيه 
تمويل غري الي و تقتاد جدا هند يابح النظدم اإلمتويل الفوائد اليت تكون مرتفعة  أجلنكون يف وضعية خلق  ين جديد من 

يدون مقرضني احلقيقي و  تقتاد عدم استقرار لإل النقو  ميكن أن تسبب حدلة إذا حدلة عدم الشك.مستقرين يسبب ضعفهمد و 
 3الذي حيتوي على خطر افالس النظدم التمويلي. و هو املالذ األخريركزي يابح البنك امل

 

 

                                                             

 ،املوار  الطبيعية ، النظدم النقدي الدويل ،  يون البلدان الندمية اإلتقتاد يةاملواضيع اليت انتقشهد هي السيدسدت  أهمروا  املدرسة مد يعد الكينزية  من  أهممن  1 

 
 -اإلتقتاد يةه حول األزمدت املدلية وعالتقدهتد ابلدورة دراسدتي أمريكي عرف يإتقتاد الذي يعترب من روا  الفكر ان يعد الكينزي وهو خبري –Minsky -P-Hستوحى من امللنقو  ا تعريف2
 احلدضر". إىللتحويل القدرة الشرائية من املستقبل  جلالنقو  تعرف كدين صد ر أل:"

3 Jean François GOUX ,op-cit ,p75-76. 

أن الطلب على النقد لغرض املعدمالت و  إىل(:توصل Walium J Baumolجتديد )همد أمه نظرية مد يعد الكينزيةهندك عدة جتديدات اضيفت للنظرية الكينزية من طرف -
ضد هند سيقوم األفرا  ابالحتفدظ جبزء من  خلهم أيكدن سعر الفدئدة مرتفع يشكل جيد و  خل الفر  مرتفع   إذاالفدئدة ،ف أسعدراالحتيدط ميكن أن يكون حسدسد ابلنسبة للتغري يف 

الريط يني القطدعني النقدي و احلقيقي و جدءت اضدفته ر ا على افرتاض كينز  حدول(:James Tobinديد )و جت مدر.إلجراء املبد الت و االحتيدط و اجلزء املتبقي سيتوجه لالستث
ضد أيقط يل سندات فقط فقدل أن األفرا  تقد حيتفظون ابلنقد و السندات معد كمد أهنم تقد حيتفظون ابلسلع ،و أن األفرا  ال يهتمون ابلعدئد ف أوأن حيتفظون ابلنقد  أمدأن األفرا  

 ابملخدطر ،و لتقليل املخدطر يتم التنويع يني النقد و السلع و السندات.
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 :-السويدية-السياسة النقدية حسب حتليل مدرسة التوتقعات العقالنية -

تقليل اخلسدئر أتقاى حد ممكن و  إىلعظيم املندفع يتحد  على أسدس ت اإلتقتاد يةحسب حتليل هذه املدرسة فن سلوك الوحدات 
اليت ميكن اختدذ تقرارات واتقعية من خالهلد حيث أنه لن  اإلتقتاد يةاملعلومدت املتوفرة حول املتغريات  إىل إضدفةحد ممكن ، أ ىن إىل

 .اإلتقتاد يةضئيل على الوحدات  أثرإال  اإلتقتاد يةيكون للتغريات يف السيدسة 

الغري متوتقع ملد يسمح ابخنفدض  أومد عدا التضخم املفدجئ  نتدجعلى مستوى اإل أثر أية وفق نظريتهم ال حتدث فدلسيدسة النقدي
ذلك عندمد يتأكد األفرا  يدة يستدعي زاي ة العرض النقدي و معدل البطدلة حتت املستوى الطبيعي ،فمثال تطبيق سيدسة نقدية جد

توتقعدت اليد أن تتعدل يف احلدل ابفرتاض املرونة يف مدرسة ال سعدراألمعدل مرتفع للتضخم فدن األجور و  إىلأن هذه الزاي ة تشري 
 1معدل البطدلة  ون تغيري.تز ا   ون تغيري األجر احلقيقي و سوف  سعدراألاض العمدلة الكدملة فدن األجور و ابفرت الرشيدة و 

 

II-  السياسة املالية.مفاهيم نظرية حول 

  ارةالتدايري اليت تتخذهد الدولة إلو  اتاإلجراءو الوسدئل و  سدليبتعرف السيدسة املدلية على أهند جمموعة من القواعد و األ
 2منية معينة.،االجتمدعية و السيدسية خالل فرتة ز اإلتقتاد ية هدافكفدءة ممكنة لتحقيق جمموعة من األ  كربالنشدط املديل هلد أب

احلكومي العدم،يف ظل افرتاض أن حجم  نفدقيتمثل املفهوم الرئيسي للسيدسة املدلية يف  ور احلكومة يف استخدام الضرائب و اإلو 
املؤسسدت و هذا يؤثر يدوره يف مستوى الطلب الكلي يف االجتده املرغوب و كذلك تغيري ؤثر يف القوة الشرائية لألفرا  و الضرائب ي

 3احلكومي يؤثر يف الطلب الكلي يف االجتده الذي ترغبه احلكومة. نفدقاإل

II-1-إىلواليت يدورهد تنقسم : السياسة املالية أ وات : 

II-9-9-العامة: يرا اتالا 

من ماد ر  أوأمالكهد الذاتية، من أنشطتهد و  أويافتهد السيد ية اليت حتال عليهد احلكومة سواءا  موالتعرف على أهند:"األ
قيق حت إىلللوصول  العدم خالل فرتة زمنية معينة نفدقماد ر تضخمية لتغطية اإل أوخدرجية  أوخدرجية سوءا كدنت تقروض  اخلية 

 4االجتمدعية و املدلية".، اإلتقتاد ية هدافعد  من األ

 

 

                                                             
 .23،ص مرجع سبق ذكرهعبدس كدظم الدعمي , 1 

 439،ص2991، مكتبة زهراء الشرق،القدهرة،كلي-حتليل جزئي-اإلتقتاا ية، السياسات عبد املطلب عبد احلميد 2 
 442، ص4222، مؤسسة الرؤية للطبدعة و النشر، االسكندرية، مار، الكلي تقتاا ، مبا ئ اإلالسيد حممد السرييت و علي عبد الوهدب 3 

و التجدرية و علوم  اإلتقتاد ية،مذكرة مدجستري منشورة ،كلية العلوم لبعض  ول املغرب العريب  راسة- ور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشرسدلكي سعد ،4 
 .22، ص4222-4222التسيري، ختاص مدلية و ينوك،تلمسدن،اجلزائر،
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 العامة :   يرا اتالاأنواع  -

جم حل ، تبعدة نقدية إجبدرية من األفرا  يف يف أعبدء اخلدمدت العدمةسدمهاتقتطدع مديل يف شكل متعرف الضريبة أبهند الضرائب:-أ
ية، إتقتاد  أهدافقيق تستخدم حايلتهد يف حتخدص يعو  عليهم من هذه اخلدمدت و حتقيق نفع  إىل ون النظر  خلهم و 

وكذا عدة حسن اختيدر الوعدء الضرييب أنه عند توزيع األعبدء الضريبية اجيب مرا إىلاجيب اإلشدرة حيث و غريهد ". اجتمدعية، مدلية
 1.عنديةحدالت اإلعفدء الضرييب يدتقة و حتديد و  حتديد سعر مندسب له

 تقسيمات الضرائب: -

 :موالضرائب على األفرا  و ضرائب على األ -

تقد وجدت تقدرته املدلية و و الشخص يعينه يغض النظر عن  خله ضرائب على األفرا  كدنت تفرض على املواطنني، وكدنت تايب  
تفرض على كل شخص  اخل احلدو  اجلغرافية للدولة. لكن الم ،اإلسيضريبة الرؤوس يف عار الرومدن و  منذ القدم، كدنت تسمى

مدل  رأسميلكه من يف مد تايب الفر   أيمع التطور االجتمدعي تطور مفهومهد فأصبحت تناب على مد ميلكه الفر  من مدل، 
 2تتميز يعدالتهد عكس الضريبة على األفرا . خل و  أو

 الضرائب التوزيعية و القياسية:-

التوزيعية هي تلك اليت حتد  السلطدت املدلية مقدارهد الكلي على أن توزع على املمولني تبعد ملقدرهتم على الدفع  ون حتديد سعر 
سعرهد  ون حتديد مقدارهد القيدسية هي اليت حتد  السلطدت املدلية  أمدالعدالة الضريبية. الضريبة، سلبيدهتد أهند ال تتفق مع مبد ئ

 ميزهتد أن كل الدول أصبحت تطبق الضرائب القيدسية.الكلي و 

 :الضرائب العينية و الشخاية- 

تفرض  ون ثروة( مهمد يلغت تقيمته و  أو) خل تايب العنار اخلدضع للضريبة أبكملهب العينية ال تراعي مادر الدخل و الضرائ
الدخل)العمل، تتعد  يتعد  ماد ر فتأخذ مادر الدخل يف االعتبدر و  الضرائب الشخاية أمدمراعدة ظروف املمول الشخاية.

  شةللمعي  ىنله يتحقيق احلد األإمند ترتك للممول تقدرا يسمح الثروة و  أواملدل معد(وال تايب كل الدخل  رأساملدل، العمل و  رأس
 3تراعي األعبدء العدئلية.كمد 

من يتحملهد   افعهد هونقل عبئهد و الضرائب املبدشرة هي الضرائب اليت من املستحيل الضرائب املباشرة و الغري مباشرة:- 
و ائمة لفرتة طويلة ويتم حتايلهد يندءا  اثيتةمول الذي يتكون من عندصر تفرض  وراي على املركز املديل للم)ضرائب على الدخل( و 

الضرائب الغري مبدشرة فمن املمكن نقل عبئهد،  أمدامسية يوضح فيهد اسم املمول ومقدار الضريبة املفروضة عليه.  تقوائمو  راقأو على 

                                                             
 .464، صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد، 1 
و التجدرية وعلوم  يةاإلتقتاد ، رسدلة  كتوراه)منشورة(، كلية العلوم 0224-9112حالة اجلزائر -يتقتاا ، السياسة املالية و  ورها يف حتقيق النمو اإل رواسي مسعو   2

   .282-283،ص4226-4225التسيري،جدمعة اجلزائر،
 .462،صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،3 
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انعدام املندفسة  أومثل الضرائب على املبيعدت وتتوتقف على  رجة مرونة العرض والطلب على السلعة حمل الضريبة ومدى توفر 
 1غدلبد تفرض على املستهلكني.و 

 الضرائب املوحدة و املتعد ة:- 

يف الدول املتقدمة  أكثرهي انجحة وعدء واحد وتفرض سعر معني،و  اليت حيال عليهد املمول يف يرا اتالاالضرائب املوحدة تغطي 
دة ة واحأسدسيمن ضريبة  أكثرالضريبة املتعد ة فتعين أن تفرض  أمد 2حتقيق العدالة الضريبية.، و بديةيف نفقدت اجل تقتاد ز ابإلتتمي

 3املدل زا ت أنواع الضرائب. إىلكلمد زا ت حدجة الدولة و  موالعلى أنواع متعد ة من الدخول واأل

 للضرائب: اإلتقتاا ية اثراآل -

على السلوك  ثراستعمدل الضريبة كأ اة لأل مد خيص االستهالك ميكن،في نتدجاإلال على االستهالك و أو  تقتاد ى اإلعل آاثرهلد عدة 
مثال فرض ضريبة مرتفعة على يعض السلع الضدرة ابلاحة  النسبية للسلع واخلدمدت. سعدرهد على األأثر االستهالكي من خالل 

ستفد ة من منه االو  نتدجسدعد من جهة على زاي ة اإلفدخنفدض الضرائب ي نتدجفيمد خيص اإل أمد 4ميكن أن يقلل من استهالكهد.
على خفض التكدليف الكلية  نهديةممد يعمل يف ال نتدجعوامل اإل أسعدريعمل على ختفيض  أخرىمن جهة احلجم الكبري. مزااي
اخلدرجية لتاريف منتجدهتد احمللية،مثال عن طريق  سواقزاي ة تندفسية منتجدهتد على مستوى األ إىلنجد أن الدول تسعى ف.نتدجلإل

 5ادرة من الرسوم و احلقوق اجلمركية.إعفدء املنتجدت امل

مبدشرة على  فرض ضرائب تادعدية عدلية يقلل من القدرة على اال خدر.وفرض ضريبة غريمن خالل فهد على اال خدر أثر  أمد 
فيمكن انحية االستثمدر من 6نقص اال خدر االختيدري. إىلفرضهد على السلع الضرورية يؤ ي لسلع الكمدلية يزيد من اال خدر و ا

على هيكل االستثمدرات يتوجيههد حنو تقطدعدت معينة ترغب الدولة يف تشجيعهد لقدرهتد على خلق مندصب  ثراستخدامهد لأل
من متغريات املندخ االستثمدري الذي تكون مالئمته  متكون الضريبة متغري هد،و  لقدرهتد على إحالل الوار ات أوعمل جديدة 

  7عنارا مهمد الستقطدب االستثمدر األجنيب املبدشر.

زاي ة اإلتقبدل على العمل عن طريق القيدم يعمل إضديف و تقد يؤ ي فرض  إىليؤ ي فرض ضريبة على ذوي الدخول احملدو ة كمد 
 8.مهم على اإلتقبدل على العمل أثرابلتديل يكون هلد  دل عليهعدم اإلتقب أوتقليل العمل  إىلضريبة على  خل مرتفع 

 

 
                                                             

 .465-462،،نفس املرجععبد املطلب عبد احلميد، 1 
 .461-466،ص ،مرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،2 
 328،ص،مرجع سبق ذكره رواسي مسعو  3 
 .268، ص، مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد تقدي 4 
 .212-269، صاملرجع السابق 5 
 .468،ص مرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،  6 .
  .269ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد اجمليد تقدي 7 
  .مرجع سبق ذكره،نفس الافحةعبد املطلب عبد احلميد،  8 



 ات  النظرية للسياستني النقدية واملالية وحتدايهتما يف الدول الناميةساسيأتصيل األ                        :األولالفال 

 

 ~28 ~ 

 القروض العامة:  -ب

يني، تتعهد مبوجبه على سدا  أصل تقتاد إحدى هيئدهتد العدمة مع ابتقي األعوان اإل أوالقرض العدم هو عبدرة عن عقد تربمه الدولة 
 1السلطة املختاة. القرض و فوائده عند حلول موعد السدا  و ذلك طبقد إلذن يادر من

 تقسيمات القروض العامة: -

 القروض الداخلية و اخلارجية:-1

اليت حتال عليهد الدولة من طرف األشخدص  أييمية تقلهي القروض اليت تادرهد الدولة  اخل حدو هد األ القروض الداخلية 
حتال عليهد من اخلدرج سوءا   أييمية تقلحدو هد األو القروض اخلدرجية هي اليت تستور هد من خدرج  يم الدولة.أتقلاملقيمني  اخل 

 2من مؤسسدت  ولية كاندوق النقد الدويل. أومن شخص طبيعي معنوي غري مقيم  أو أجنبيةكدنت حكومية 

 القروض االختيارية و اإلجبارية: -2

القروض اإلجبدرية تقد يكون عنار  أمدسدا هد.شروط االكتتدب فيهد و موعد لدولة عن مقدارهد و االختيدرية هي اليت تعلن ا
مبدشرا كأن تفرض الدولة على مواطنيهد االكتتدب يقروض على وعد ير  تلك القروض و يشكل غري مبدشر تشد   أمداإلجبدر 

يف هذا النوع  إىلالقروض العدمة و تلجأ الدولة  إىلاخلدص يقاد تقييده و توجيه املدخرات الفدئضة  اإلئتمدنالدولة الرتقدية على 
 3تقدت التضخم.أو احلدالت الطدرئة كأن تريد امتادص القوة الشرائية 

 :جلاألالقروض القارية و املتوسطة و الطويلة -3

 جلاألاملتوسطة  أمدهي اليت ال تزيد فرتة سدا هد عن سنة و تلجأ هلد الدولة يف حدلة العجز يف املوازنة.  جلاألفدلقروض تقارية 
 4سنوات. 22هي اليت تزيد مدهتد عن  جلاألسنوات.و الطويلة  22 إىلسنوات  5مدة سدا هد يني  ترتاوحفهي اليت 

 للقروض على الناتج الوطين: اإلتقتاا ية اثراآل -

يعتب ر اتقتطدع من القوة  ألنهانكمدشي على الندتج الوطين،  أثرإحداث  إىلاملرتتبة على مرحلة االتقرتاض تقد تؤ ي  اثراآل 
سليب على حوافز  أثر إىلفقد يؤ ي القرض  نتدجيف مرحلة اإل ثراأل أمدإنقدص االستهالك اخلدص و االستثمدر اخلدص  أيالشرائية،

 أتقلعند مستوى  تقتاد كدن اإل  إذايف مرحلة استهالك القروض،  ثرالكلي.و األ نتدجية و من مث على اإلنتدجو املقدرة اإل نتدجاإل
الكدمل فدن  نتدجيف حدلة اإل أمد. نتدجعلى اإل ااجيدييكون  ثريف منتهى املرونة فدن األ نتدجالكدمل و عرض عندصر اإل نتدجمن اإل

هد سليب على الندتج عند استهالك أثر اخلدرجية فدائمد يكون  أمدزاي ة الندتج .هذا فيمد خيص القروض الداخلية  إىلذلك لن يؤ ي 
 القرض و عند  فع فوائده.
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 الدومني : أموالو الرسوم و  األمثان العامة  -ج

هد الدولة مثل خدمدت مواتقف الثمن العدم هو مبلغ يدفعه األفرا  مقديل استفد هتم من يعض اخلدمدت العدمة اليت تقدمحيث أن 
رسوم  أموالمبدلغ حتال عليهد الدولة من يعض األفرا  مقديل خدمدت من نوع خدص تؤ يهد هلم مثل  و الرسوم هي. السكك
متلكهد  أموالخدصة.فدلعدم هي  أوعقدرية متلكهد الدولة سوءا ملكية عدمة  أموالهي ف الدومني أموال أمد شهد ات امليال . استخراج

اخلدص مثل األراضي الزراعية و  ومني مديل يف شكل أسهم و سندات و  ومني  أمدالدولة و ختاص للنفع العدم مثل املوانئ،
 1النقدي و غريهد. صدارو اإل جنبيةاإلعدانت و املنح األ مثل أخرى ايرا اتو  جتدري و صندعي.

 

II-1-2-:هد خالل فرتة زمنية معينة، نفدتقعلى أنه:"جمموع املاروفدت اليت تقوم الدولة إب نفدقاإل ميكن تعريفالنفقات العامة
العدم عن حجم التدخل احلكومي و التكفل ابألعبدء العمومية سوءا من  نفدقو يعرب اإل 2هبدف إشبدع احلدجدت العدمة للمجتمع".

 ثراملعتمدة من تقبل الدولة، اليت تعتمد على األ اإلتقتاد يةجه السيدسة أو و هو أحد  الوالايتحكومة  أوتقبل احلكومة املركزية 
املستخدمة لقيدس حجم  ور احلكومة يف  عديرياحلكومي أحد امل نفدقي و االجتمدعي. و يعترب اإلتقتاد على الواتقع اإل املبدشر

 3ي.تقتاد النشدط اإل

 التحويلي: نفا احلقيقي و اإل نفا اإل-9 العام: نفا تقسيمات اإل  -

 للتفرتقة يني هذين النوعني: معديريثالثة  إىلعلى الدخل الوطين يستند  ثرهذا التقسيم أييت من انحية األ

 التحويلية فال يوجد هلد مقديل كدإلعدانت.  أمدالنفقدت احلقيقية تتم مقديل تقدمي خدمة مثل:اخلدمدت الاحية ، معيار املقابل:  -
الوطين و تعترب  نتدجزاي ة مبدشرة اإل إىلأ ت مبدشرة  إذاحيث تعترب النفقة حقيقية الوطين: نتاجمعيار الزاي ة املباشرة يف اإل -

 الوطين. نتدجزاي ة اإل إىلمل تؤ  مبدشرة  إذاحتويلية 
 للمجتمع: اإلتقتاا يةمعيار االستهالك املباشر للموار   -

كدن   إذاللمجتمع و تكون حتويلية  اإلتقتاد يةكدنت الدولة هي اليت تقوم ابالستهالك املبدشر للموار    إذافتعترب النفقة حقيقية 
 4األفرا  هم الذين يقومون ابالستهالك املبدشر هلذه املوار .

 العام:  نفا التقسيم الوظيفي لإل -0

هبد تقوم وظيفة حمد ة من الوظدئف اليت   اءفدتقية خمتلفة، كل جمموعة اتفدتقية ترتبط أبنجمموعدت ا إىلة ميتم تقسيم النفقدت العد
 ة للدولة و هي:أسدسييني يني ثالث وظدئف تقتاد و تقد ميز اإل5الدولة.
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 النفقات اإل ارية للدولة:-أ

يتسيري املرافق العدمة، تضم األجور و مد يف حكمهد للعدملني ابلدولة و نفقدت رئيس الدولة و السلطة التشريعية و و هي اخلدصة 
 نفقدت الدفدع و األمن و التمثيل السيدسي.

 :النفقات االجتماعية للدولة-ب

التنمية االجتمدعية، و حتقيق التضدمن االجتمدعي و تشمل نفقدت التعليم و الاحة و  أجلو تتعلق ابألغراض االجتمدعية من 
 الثقدفة العدمة و التأميندت االجتمدعية.

 للدولة : اإلتقتاا يةالنفقات -ج

و الطرق و ة،مثل الارف و النقل و املواصالت، امليده،الكهرابء سدسيالوطين ابخلدمدت األ تقتاد و هي النفقدت الالزمة لتزويد اإل
 1غريهد.

 النفقات العا ية و الغري عا ية:-3

مد عدا ذلك فهي غري  أمدمعيدر التفرتقة هلذا النوع هو  ورية النفقدت، فدلنفقدت العد ية هي اليت تتجد  كل فرتة من الزمن،  
عد ية.النفقدت العد ية ميكن للدولة تقديرهد مثل نفقدت مرافق الدفدع اخلدرجي يف وتقت السلم و مد تتكفل يه مرافق األمن 

سنة حسب إسرتاتيجية السيدسة  إىلالداخلي و القضدء و التعليم و غريهد من املرافق يف األحوال العد ية و ختتلف من سنة 
 2يئة مثال.و انتشدر األ أوالنفقدت الغري العد ية فهي نفقدت غري متوتقعة كدملاروفدت على احلروب  دأم.اإلتقتاد ية

 العام:  نفا لإل اإلتقتاا ية اثراآل أهم  -

 ي:تقتاا العام على النمو اإل نفا اإل أثر -

زاي ة الدخل الوطين مبقدار  إىلاالستثمدري تؤ ي  نفدقزاي ة اإل من خالل فكرة املضدعف و اليت مفد هد إن ثرميكن إيراز هذا األ
 ،و يعرب عن املضدعف ابلعالتقة التدلية: نفدقمن الزاي ة يف اإل أكرب

𝟏 =املضاعف                              

𝟏−امليل احلدي لالستهالك
 

ب مع الزاي ات املتتدلية يف أو التجي فكلمد كدن تقد را على نتدجاملضدعف على  رجة مرونة و توسع اجلهدز اإل أثرو يتوتقف 
االستثمدري  نفدقمبعىن كلمد زا  اإل 3ي.تقتاد توسعية و هذا لتحقيق النمو اإل إنفدقاالستهالك.و الكثري من الدول تتبىن سيدسة 

 4ي و العكس.تقتاد ديل و االستثمدر و هكذا يزيد معدل النمو اإلرأمسزا  الرتاكم ال
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  العام على الناتج الوطين: نفا اإل أثر-

استثمدري و الذي  إنفدقية يف شكل نتدجية و الطدتقدت اإلنتدجزاي ة القدرة اإل يؤثر على الندتج الوطين من خالل النواحي التدلية:
من خالل التعليم،  نتدجية عندصر اإلإنتدجالنفقدت اجلدرية ميكن أن تكون سببد يف زاي ة  على الدخل الوطين. ااجيدي أثريكون له 

  إذاي فنتدجه يتوتقف على مدى مرونة اجلهدز اإلأثر زاي ة الطلب الفعدل حيث  إىلالاحة و الثقدفة ممد يزيد يف الندتج الوطين. يؤ ي 
 و العكس صحيح. ااجيدييكون  ثركدن مران يدرجة عدلية فدن األ

 

II-1-3-:املوازنة العامة 

فرتة زمنية مستقبلية عد ة مد تكون سنة، معتمد من السلطة التشريعية املختاة، ل دايرا اهتهي تقدير تفايلي لنفقدت الدولة و 
أهند عملية توتقع  أي 1حتقيقهد. إىلو االجتمدعية اليت يسعى اجملتمع  اإلتقتاد ية هدافحيث ميثل هذا التقدير تعبريا مدليد عن األ

  2.و من املهم أن تكون متوازنة  العدمة للدولة عن فرتة زمنية مقبلة يرا اتالالنفقدت العدمة و 
 

II-2- اإلتقتاا يةالسياسة املالية يف املدارس: 

يني مؤيد ومعدرض فمنهد من سدندت الدور  تقتاد هد على اإلأثر حول فعدلية السيدسة املدلية و  اإلتقتاد يةاختلفت نظرة املدارس 
 للسيدسة املدلية ومنهد من جدءت ضد التدخل احلكومي مبختلف اشكدله. اجيدياال

 السياسة املالية حسب التحليل الكالسيكي: -

حيث يقتار  ور ، اإلتقتاد يةدولة يف احليدة و عدم تدخل ال اإلتقتاد يةقوم افرتاضدت املدرسة الكالسيكية على مبدأ احلرية ت 
 3ة للمجتمع.سدسيو توفري اخلدمدت األ ةمدياحلعلى الوظدئف التقليدية كتحقيق األمن و الدولة 

حيث  4.اإلتقتاد يةضدع و تعديالت يف األ أوتغيريات  أي،ال حتدث  حمديدةأن السيدسة املدلية حسب الكالسيك هي سيدسة  أي
العدمة.و أعطوا  هدافالعدمة  ون االهتمدم ابأل يرا اتالاالنفقدت العدمة مع  تسدوي أيأن الدولة تركز على توازن املوازنة العدمة 

 العدم ألن التوسع فيه يعترب خطر عندهم. نفدق ورا ضيقد لإل
زاي ة  أيلقد عدرضت املدرسة الكالسيكية عدم توازن املوازنة العدمة ،ألن الفدئض حسبهم يعين زاي ة العبء املديل على األفرا  

على النفقدت العدمة تنتج من زاي ة االتقتطدع احلكومي من موار  األفرا  عن طريق فرض الضرائب املرتفعة و  يرا اتالاحجم 
ية فهذا يعين نتدجكفدءة و مبد أن الدولة ال تتدخل يف العملية اإل  أتقلجه أو املوار  يف  إنفدقالتبذير و  إىلالفدئض يدفع احلكومة 
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املزيد من  1أن تغطية هذا العجز يتم عن طريق  إىلفيمد خيص معدرضتهم للعجز فيعو   أمدي ،د تقتاسلبد على النشدط اإل ثراأل
الضرائب لسده هذا مد يتندتقض مع الفروض الكالسيكية ألن املزيد من الضرائب يكون على حسدب املدخرات املعدة لالستثمدر 

للسيدسة املدلية ابلتديل ال  يةأمه أيابلتديل الفكر الكالسيكي ال يعطي 2ي،تقتاد للنشدط اإل  سدسياخلدص الذي يعد املمول األ
 3.اإلتقتاد يةتؤثر على املتغريات 

 السياسة املالية حسب التحليل الكينزي: -

يعد أزمة الكسد  الكبري كدنت استجدية كينز هلذه األزمة من أحسن األفكدر حني ذاك ،و تقد وجد أن التوازن عند التشغيل الكدمل 
عجز غي الطلب و هذا مد يسبب  غري ضروري يل حىت مع وجو  البطدلة ميكن أن حيدث التوازن ،ذلك نظرا المكدنية وجو 

 البطدلة ،و على احلكومة استخدام خطوات من شأهند أن تتغلب على الوضع ابستخدام تقواعد املدلية السليمة.
من الدخل الكلي(. و تقد كدن العالج الكينزي  أكربب الكلي يف حدلة الفدئض يف الطلب فهذا يسبب التضخم)حدلة الطل أمد

السيدسة املدلية  يةأمهية تقوم هبد الدولة ،و هند يرزت إتقتاد يقوم على ضرورة تعويض العجز يف الطلب الكلي الفعدل من سيدسدت 
 ب.و الضرائ نفدقد للتغيري يف معدالت اإلأ واهتي من خالل تقتاد و تدخل الدولة يف النشدط اإل

ي من خالل السيدسة املدلية و هذا عن طريق ختفيض معدالت الضرائب تقتاد ففي حدلة الركو  ميكن زاي ة مستوى النشدط اإل
زاي ة الدخل حتت التارف و يرتفع الطلب الكلي الفعدل ممد حيث املنتجني على  إىلعلى األفرا  و الشركدت و هذا مد يؤ ي 

هد عن طريق التمويل ابلعجز لزاي ة الطلب الكلي إنفدتقضد أن تزيد من أيهم و يرفع معه مستوى العمدلة ،و ميكن للدولة إنتدجزاي ة 
احلكومي المتادص جدنب من القوة الشرائية  نفدقيف حدلة التضخم ميكن للدولة زاي ة معدالت الضرائب و ختفيض اإل أمدالفعدل.

 4التضخمية.و هذا هبدف التخفيض من حدة الضغوط 

 :النقداويالسياسة املالية حسب التحليل  -

التدخل  إىلمستقر ال حيتدج  إتقتاد احلر هو  تقتاد ة التدخل احلكومي الواسع و يعتقدون أبن اإلالنقداوييعدرض أصحدب املدرسة 
 ون أن يادحبه تغيري يف العرض  نفدقالتغيري يف الضرائب و اإل أياحلكومي ،و يعتقدون أن تطبيق سيدسة مدلية توسعية حبثة 

املزامحة و هذا حيدث نتيجة ملندفسة احلكومة للقطدع اخلدص  أثرمزامحة القطدع اخلدص و هذا مد يطلق عليه  إىلالنقدي تقد يؤ ي 
د تسبب العجز ألهنضد أيعلى املوار  الالزمة للتمويل و انتزاع القطدع العدم لتلك املوار .و يعدرضون السيدسة املدلية  يف احلاول

 5ني.النقداويمشكلة عند  أهماحلكومي و التضخم الذي يعترب 

 

                                                             
 ،نفس الافحة. نفس املرجعنزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 1 
 .52صنفس املرجع،عبدس كدظم الدعمي، 2 
 .48صنفس املرجع ،نزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس املوسوي، 3 
 .48،صمرجع سبق ذكرهاملوسوي، نزار كدظم اخليكدين،حيدر يونس 4 

 .51-56صبق ذكره ،مرجع سعبدس كدظم الدعمي، 5 
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 السياسة املالية حسب مدرسة التوتقعات العقالنية: -

 إىلأتقاى حد و تقليل اخلسدئر  إىليتحد  من خالل تعظيم املندفع  اإلتقتاد يةأن سلوك الوحدات  إىليستند أنادر هذه املدرسة 
 إضدفةية كمد من املعلومدت متكنهد من يندء توتقعدهتد حول تقراراته املستقبلية ،إتقتاد م كل وحدة أمدحد ممكن ،كمد يقرون أن  أ ىن
 .سواقو األجور و وضوح السوق الذي من شأنه احلفدظ على التوازن الدائم لأل سعدرأهنم يقرون مبرونة األ إىل

احلكومية ،و يفعل  اإلتقتاد يةعقالنية للسيدسة  اإلتقتاد يةأن الوحدات  إىلو من هذه الفروض يرى أصحدب هذه املدرسة 
،ستكون تقد رة على  التوتقع الاحيح و الواتقعي لتلك  اإلتقتاد يةاملعلومدت اليت حتال عليهد و اخلربة اليت تكسبهد حول املتغريات 

 ؤخد يف عني االعتبدر.يالتغريات يف السيدسة احلكومية ضئيل جدا أل أثراملتغريات ،ابلتديل يكون 

ي ،و احلكومة تريد معدجلة هذه احلدلة ابستخدام سيدسة مدلية توسعية ،فمن إتقتاد لتوضيح ذلك نفرتض وجو  حدلة ركو  
و األجور لذا فدن العمدل سوف  سعدراأل إرتفدعللعمل ،و  أكربد يف الطلب الكلي و توفر فرص إرتفدعالطبيعي أن يتوتقع األفرا  

سوف حيد  سعدراأل إرتفدعاألجور مع  إرتفدع،لكن  سعدراأل رتفدعكدنت أجورهم متندسبة مع توتقعدهتم إب  إذالن يرضوا ابلعمل ابال 
من خالل دي العدملة ابلتديل فدن السيدسة املدلية التوسعية لن حتقق الغرض املنشو  يتخفيض معدالت البطدلة يمن الطلب على األ
توتقع األفرا  ختفيض الضرائب لتنشيط الطلب االستهالكي فمن الطبيعي أن التوتقعدت  إذاو ابملثل   نتدجزاي ة الطلب و اإل

تسديد الدين  أوعجز يف املوازنة العدمة و اليد من تغطية هذا العجز  إىل إىلالعقالنية نتيجة ختفيض الضرائب اليد أن يؤ ي ذلك 
 عن طريق زاي ة الضرائب مستقبال ،لذلك فدن السلوك العقالين يقتضي احملدفظة على تقراضاإل إىلاحلكومة  يف هذه احلدلة تلجأ

مستوى االستهالك احلديل و استخدام الزاي ة يف الدخل املتدح نتيجة ختفيض الضرائب ألغراض اال خدر و هذا ملواجهة زاي ة 
 1التوسعية عدمية اجلدوى. الضرائب املستقبلية ابلتديل تابح السيدسة احلكومية

 

III -  املعاصرة.العاملية السياستني النقدية و املالية يف الدول النامية يف ظل التغريات  سلوك 

حتقيق  إىلالوصول  أجلالقيدم مبجموعة من اإلصالحدت اهليكلية يف سيدسدهتد النقدية و املدلية من  إىلتسعى الدول الندمية   
العدملية املعدصرة اليت  اإلتقتاد يةظل حتديهد للتغريات  ي و الدفع يعجلة التنمية، و هذا كله يفتقتاد معدالت عدلية للنمو اإل

، و االنفتدح املديل. و تقتاد السوق ،التقليص من تدخل الدولة يف اإل إتقتاد يشهدهد العدمل، اليت ميكن حارهد يف االجتده حنو 
 وعة التغريات العدملية املعدصرة يف:ميكن تلخيص جمم

 :الثورة العلمية و التكنولوجية -

املعسكرين الشرتقي و الغري  البدر ة و الاراع يني صرة، فقد تسدرعت خطدهد يسبب احلربأتيت يف مقدمة التطورات الدولية املعد 
و تقد أصبحت الثروة التكنولوجية 2التكنولوجي. التسديق يينهمد يف جمدل التقدم و التطوريف سنوات السبعينيدت والثمدنينيدت و 

                                                             
 .59-58صمرجع سبق ذكره ،عبدس كدظم الدعمي، 1 

جملة العلوم اإلتقتاد ية و اال ارية،جدمعة يغدا ،اإلصدار ،ايت العربيةتقتاا ها على اإلآاثر العاملية املعاصرة و  اإلتقتاا يةاملتغريات دن عبد خيضر،عيد ة سعيد حسني،أمي 2 
 .252،ص52،4228
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تنويع اخلدمدت املارفية االلكرتونية  إىل أ ىانعكدسدهتد على النظدم املديل ممد  إىل إضدفةااللكرتونية لدولية و موضوعد مهمد للتجدرة ا
 1. موالاملدلية الدولية ابلتديل ارتفعت حركية رؤوس األ سواقو االندمدج و التكدمل يني األ

ية نتدجمستوى اإل إرتفدعينظدم متكدمل حبيث إن  نتدجتقوة منتجة ، فقد اندمج مع اإل إىلخادئص هذه الثورة حتول العلم  أهممن 
 إىل إضدفةميكن ان يرتفع من خالل هتيئة القدعدة العلمية و التكنولوجية املتالة ينقل التكنولوجيد و االيتكدرات و املعلومدت 

 يطريقة علمية . نتدجاإل أسدليبمعدجلة 

 الدولية: اإلتقتاا يةاالجتاه حنو إتقامة التكتالت  -

يمي.حيث إن نظدم التبد ل تقلالعدملي احلديل هو اجتده العديد من الدول لالندمدج األ تقتاد التغريات الدولية اليت تشكل اإل أهممن  
هد سوى طريقد واحدا و الذي يتمثل يف التكدمل يف إتقتاد  ةديمح إىلم الدول اليت ال تزال حبدجة أمدالتجدري العدملي احلديل مل يرتك 

ية تقوية تقد رة على مواجهة العوملة مبختلف إتقتاد حيث ان هدف هذه التكتالت هو إتقدمة كيدانت  2يمية.أتقلية إتقتاد تكتالت 
 توجهدهتد و حتدايهتد من خالل:

 3.تعدونالمتكن الدول من حتقيق املكدسب يف إطدر -

النسبية اليت تتمتع هبد الدول األعضدء ممد يعزز القدرة التندفسية ملنتجدت هذه الدول و  زاايامل إىلي الذي يستند جنتدالتخاص اإل-
 ي.تقتاد يف زاي ة معدالت النمو اإل سدهمي

 4التمتع يوفورات احلجم.-

 العوملة:-

يف تذويب احلدو  يني  سدهمتالسلع يني الدول حبيث تابح متدحة للجميع كمد كة األشخدص واملعلومدت و تعين سهولة حر  
 5زاي ة معدالت التشديه يني اجملتمعدت و املؤسسدت.الدول،و 

الدول يشكل روايط و تعميقهد يني اجملتمعدت و مع تومدس فريدمدن ،فيعرف العوملة على أهند عبدرة عن زاي ة ال  DUNNINGيتفق 
األنشطة اليت حتدث يف أحد اليت من خالهلد تعزز القرارات واألحداث و  ي احلديل ،كمد أهند تاف العمليدتد تقتايرتب النظدم اإل

 اجملتمعدت يف ابتقي أحندء العدمل.زاء العدمل نتدئج مهمة لألفرا  و أج

ملعدصر ميثل مرحلة جديدة من ي اتقتاد جعله معوملد) اهليمنة على العدمل( فمد مير يه النظدم اإلكمد تعين إضفدء الطديع العدملي و 
 1تكدمال و اندمدجد. أكثر تقتاد العدملي ليابح فيهد اإل تقتاد مراحل اإل

                                                             
 -مذكرة  كتوراه منشورة، كلية العلوم اإلتقتاد ية و التجدرية و التسيري،ختاص نقو -تقياسية  راسة-السياسة النقدية يف اجلزائر و معوتقاهتا الداخلية أثرالية ،يقبق ليلى امسهدن 1 

 .62ص-4225-4222مدلية و ينوك، جدمعة اي يكر يلقأيد، تلمسدن، اجلزائر،
 .255،صاملرجعنفس دن عبد خيضر،عيد ة سعيد حسني،أمي 2 
 .62،ص مرجع سبق ذكرهيقبق ليلى امسهدن، 3 
 342،ص4221، 21ايت مشدل افريقيد ،العد إتقتاد جملة التحرير املايل و انعكاسه على تقنيات متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائر، يلغندمي نبيلة،سحنون مجدل الدين، 4 

 552ص،مرجع سبق ذكره،دن عبد خيضر،عيد ة سعيد حسنيأمي 5 
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ت يشكل كبري على آلية التجدرة اخلدرجية حىت يلغ معدل منوهد أثر ،حىت أهند  نالحظ زاي ة العوملة يدرجة كبرية يف القرن العشرين 
يينمد زا  الندتج  5991عدم  %9،فعلى سبيل املثدل زا  معدل التجدرة العدملية حبوايل  العدمليضعفي معدل منو الندتج احمللي اإلمجديل 

 2منو نشدط الشركدت املتعد ة اجلنسيدت. إىل إضدفة خل يف جمدل التحرير % 91و يدخل ضمن كل هذا % 1العدملي ينسبة 

 اإلتقتاا يةالشؤون  إ ارة ور املؤسسات الدولية يف  تزايد -

وعة من النظدم العدملي يف ضوء جمم  ارةاملنظمة العدملية للتجدرة هذه املؤسسدت تقوم إبالبنك العدملي و  ،الدويلصندوق النقد  
 فع  إىلللدول.كمد تسعى هذه املؤسسدت  اإلتقتاد يةالتجدرية التحريرية املؤثرة يف السيدسدت و  املدلية ،السيدسدت و النظم النقدية

املاريف ، تدعيم عملية التحرير املديل و  أجلملشورة الفنية من هد السلعية واخلدمية ،وكذا تقدمي املسدعدات واأسواتقدول حنو حترير ال
 هذه املسدعدات: أهممن 

 اجلهدز املاريف .ة للبنوك املركزية و سدسييعدت األإجراء حتسيندت على التشر  -

 سوق لنقد.النقد األجنيب و  إ ارةاملدلية والنقدية و   ارةاء حتسيندت يف اإلإجر  -

 اإلحادئيدت النقدية.ضدع الديون احلكومية و أو حتسني  -

 إتقدمة ترتيبدت التدمني على الو ائع و إعدا  أنظمة احليطة املدلية  -

 3تعزيز القدرة الرتقديية على اجلهدز املاريف.-

  :التحرير املايل و املاريف -

-Shaw-R)يه كل من  ان ىاالنفتدح املديل الذي  إىللتحرير املديل و التحول تعترب العوملة املدلية أحد نتدئج عمليدت ا

Mckinnon)ي يف الدول الندمية،و هذا عن طريق رفع تقتاد اللذان يراين أن التحرير املديل أفضل سيدسة لتحقيق التطور اإل
و فتح اجملدل  اإلئتمدنالتخلي عن عملية توجيه  إىل إضدفةأن تابح معدالت الفدئدة احلقيقية موجبة ، إىلمعدالت الفدئدة االمسية 

كفدءة النظدم املديل يف مجع اال خدر احمللي و توجيهه حنو   إرتفدع إىلم القطدع اخلدص احمللي و األجنيب، هذا مد يؤ ي أمداملاريف 
خفض  رجة القيو  املفروضة  إىلاليت تسعى  اتاإلجراءالتحرير املديل هو جمموعة من و   4اي.إتقتاد املشدريع املنتجة ممد حيقق منوا 

. تقبل الشروع يف إزالة 1السوق  آليدت،و إعطدء االستقاللية التدمة للمؤسسدت املدلية و البنوك و اعتمد   5على القطدع املاريف
 القيو  و االنفتدح املديل اجيب توفر جمموعة من الشروط لنجدح التحرير املديل:

                                                                                                                                                                                              
 .32،ص4222، ار حدمد للنشر و التوزيع ،عمدن،االر ن،2العري،الطبعة تقتاا ها املستقبلية يف اإلآاثر و  اإلتقتاا يةالعوملة  آلياتهيفدء عبد الرمحن ايسني التكرييت، 1 

 .62،ص نفس املرجعيقبق ليلى امسهدن،2 

 .342ص مرجع سبق ذكره،، يلغندمي نبيلة،سحنون مجدل الدين 3 
مذكرة مدجيستري،كلية العلوم اإلتقتاد ية و التجدرية و  علوم  التحرير املاريف على البنوك اجلزائرية و اسرتاتيجية عمل البنوك ملواجهتها،انعكدسدت   يوش عبد القد ر، 4 

 .23،ص4229-4228التسيري،ختاص حتليل إتقتاد ي، جدمعة العري ين مهيدي، ام البواتقي،اجلزائر،
الواتقع و التحدايت،كلية العلوم -،ملتقى املنظومة املارفية اجلزائرية و التحوالت اإلتقتاد يةاصالح املنظومة املارفية ور التحرير املاريف يف ين طلحة صليحة ،معوشي يوعالم، 5 

 .211،ص4222 يسمرب-25-22االنسدنية و العلوم االجتمدعية، جدمعة الشلف، 
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 وهذا من خالل: قرة:ية مستإتقتاد توفر ييئة  -أ

 سيدسة نقدية موجهة حنو االستقرار. -       

 سيدسة مدلية فعدلة. -       

 توفر تقطدع مديل كفئ و مستقر. -       

 صرف  تدعم االستقرار املديل. أسعدر -       

 على النظدم املديل العدملي.كل هذه العندصر توفر ييئة خدلية من خمدطر التضخم و عجز املوازنة و ابتقي املخدطر اليت تؤثر 

 توفر نظدم تقدنوين مندسب:من خالل توفر ييئة تقدنونية مالئمة و التنظيم و اإلشراف اجليد على املؤسسدت املدلية.-ب

 2تطبيق التحرير املديل.  إجراءاتمراعدة التدرج و السرعة يف تطبيق يرانمج التحرير املديل: التحرير يشكل متسلسل و متدرج يف -ج

املدل احمللية  أسواقعالتقة يني ، خلق تقتاد األجنيب لتمويل اإلتعبئة اال خدر احمللي و  إىلاريف امليهدف هذا التحرير املديل و 
املدلية لتكون تقد رة على املندفسة الدولية لتتمكن من فتح ماد ر  سواقجلب التمويل االستثمدر،رفع فعدلية األ أجلمن  جنبيةاألو 

حترير (،و جنبيةو حتويل العمالت األ موالاتقرتاض جديدة و خلق فرص استثمدر جديدة، حترير التحوالت اخلدرجية ) رؤوس األ
 3ضدت التجدرية.أو التجدرة اخلدرجية من خالل استعمدل خدمدت مدلية مارفية يف املف

 

III-1-ايت النامية:تقتاا اإلالسياسة النقدية يف   حتليل سلوك 

 إ ارةحوظ على مل أثرالدولية ،واليت كدن هلد تلف التطورات املدلية احمللية و حول خماملدضية كدنت هندك عدة مندتقشدت يف السنوات  
القلق و ”la libiralisation“ و التحرير ”la globalization“التدلية: العوملة العندويناليت ميكن جتميعهد حتت السيدسة النقدية 

ظهور جمموعة من االيتكدرات يسبب التغريات  أخرىمن جهة النقد االجنيب و املدل املديل و  رأسالضوايط على  إلغدءيظهر من جهة 
 4استقرارا. أتقلاليت جعلت اجملدميع النقدية  سواقو األ األنظمةيف 

ومد اجيب االشدرة اليه هو اختالف السمدت املؤسسية للسيدسة النقدية يني الدول املتقدمة و الدول الندمية و تقدير حتدايت هذه 
ايت املتقدمة تقتاد اإل أجلمت تبين مندذج مبنية من  إذاهذه الدول على حد السواء ،خدصة عدملند  إذاامليزات سيكون ضعيفد 

                                                                                                                                                                                              
حول اصالح النظدم املاريف  4،املؤمتر العلمي الدويل داخلة:التحرير املايل و املاريف كالية لزاي ة القدرة التنافسية للبنوك التجارية يف اجلزائرم طرشي حممد، يريري حممد، 1 

 3، ص4228-مدرس-24-22اجلزائري يف ظل التطورات الراهنة،جدمعة تقدصدي مرابح، ورتقلة،
 .342ص ذكره، مرجع سبق،يلغندمي نبيلة،سحنون مجدل الدين 2 

 .1، صمرجع سبق ذكرهطرشي حممد، يريري حممد، 3 
4 Charles Freedman,La politique monétaire des années 1990:leçons et enjeux, L´actualité économique.vol 66 ;N02 ;p147 
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ي وطبيعة نشدطهد تقتاد يسبب اختالل ينيدهند اإلن السيدسة النقدية يف الدول الندمية تواجه مد يعيق فعدليتهد أل 1للدول الندمية.
  2اخلدرجي.ي احمللي و تقتاد اإل

 

III-1-1- انتقال السياسة النقدية: آلياتايت الدول النامية و استخدام إتقتاا هيكلة و تطور 

السيدسة  أ واتان القيو  احملد ة للقطدع املديل يف سيدق مير مبرحلة انتقدلية تقد جتعل  (Garine et al 2002) راسةاستنتجت 
انتقدل السيدسة النقدية  آليدتو فعدلية  تشري إىل أن أ اء  ييدت.كمد ان األ أكثرفعدلية ممد هو عليه يف ييئة كالسيكية  أتقلالنقدية 

 هي ظدهرة تتغري عرب الزمن.

 :اإلئتمانخاوصيات النظم املالية للبلدان النامية و هيمنة تقناة  -

ياالت  سواقالعقدرات ،و تتميز هذه األ أسواقاملدلية و  راقو مندسبة لأل أسواقتتسم النظم املدلية يف الدول الندمية يعدم وجو  
ففي ظل ضيق نطدق  3الارف االجنيب.تدخالت كبرية للبنك املركزي يف سوق و املدل الدولية  رأس أسواقحمدو ة جدا مع 

فرتض مستثمر فهذه الوظيفة ي إىلنقلهد من مدخر يتم من خالهلد تعبئة املدخرات وجتميعهد و  اليت اإلئتمدن أ واتاملدلية و  صولاأل
تتدب تعدين من الضعف يسبب اختدذ معظم املشروعدت شكل االك سواقكدنت هذه األ  إذااملديل .فان يقوم هبد السوق النقدي و 

املغلق مع اعتمد  موار هد الذاتية للتوسع ،كل هذا نتيجة احجدم االفرا  عن التعدمل مع البنوك ابلتديل يرتتب عن هذا تقلة الو ائع 
لالستثمدر  موالتقلة رؤوس األ إىلعدم تقيدم االفرا  يدور املستثمر يؤ ي و  ، اإلئتمدنلدى البنوك ياورة تضعف تقدرهتد على توليد 

ظ يف الدول الندمية ان تفضيل السيولة يتوتقف على العد ات حابلنسبة للسوق النقدية فيال أمدضيق نطدق السوق املدلية. إىلو 
 4االجتمدعية.

الدول الندمية السيطرة على التطورات املدلية من خالل  ةدولحمه نسبيد يعرضه للادمدت املدلية و ختلفكمد أن هشدشة القطدع املديل و 
تقندة سعر الارف ،ابلتديل و  صولاألتقندة سعر  تقندة سعر الفدئدة التقليدية  أ اءكل هذه املميزات تؤثر على  5معية.التنظيمدت الق
سيمد هيمنة ال كثراملاريف هي األ اإلئتمدنهيمنة البنوك كوسطدء رمسيني اجيعل تقندة هذه القنوات يف الدول الندمية و  تنخفض كفدءة

ابلتديل البنوك املركزية غدلبد مد تكون ملزمة يتمويل -الندمية–فقد يلغت اهليمنة املدلية ذروهتد يف هذه الدول  6تقندة امليزانية العمومية.
  7   راسةسب حطبدعة النقو  لتسديد هذه الديون   ضمدن الديون احلكومية فضال عنأحيدانالعجز املديل كمد يتطلب منهد 

(ghatak-sanchek-fung 2007) امليزانية العمومية كمسدر مديل عن طريق زاي ة  إىليف فرتات وفرة القروض املارفية ينظر و

                                                             
1 Michael Chinedu Ononugbo , Monetary policy in developing countries: the case of Nigeria, the university of leeds ,july 

2012 -p35 

–ي إتقتاد ،ختاص حتليل اإلتقتاد يةكلية العلوم -منشورة-مذكرة مدجيستري-حالة بنك اجلزائر-ها على فعالية السياسة النقديةأثر استقاللية البنوك املركزية و مرمي مدطي،2 
 65، ص4229-4228البواتقي،اجلزائر، تطبيقي ،جدمعة العري ين مهيدي أم إتقتاد ختاص احادء و 

3 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune, Les mécanismes de transmission de la politique monétaire dans les 

pays en voie de développement ,revue d’études en management et finance d’organisation, N04,Decembre2016,p2 

 .239ص،4226،الدار اجلدمعية،مار،2، الطبعةانعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املاريف و  ور البنوك املركزيةشعبدن حممد علي،امحد 4 
5Michael Chinedu Ononugbo , op-cit,  p35 
6Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune, op-cit, p2 
7 Michael Chinedu Ononugbo , Ibid ,p36 
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ظهور عجز يف امليزانية العمومية يسبب زاي ة  إىل أ ىعمل احلكومة لغرض متويل التنمية  إىل إضدفة 1تقسط التمويل اخلدرجي.
و التحكم يف  اإلئتمدنمسدئل النقو  و  إ ارةمقديل له ،ممد يقيد تقدرة البنك املركزي على  إنتدج أي ون  نفدقالعجز يف مستوى اإل

 3ضغط التضخم. رتفدعي كلي شديد يتميز إبإتقتاد عدم اسقرار  إىليف العجز املديل  اإلفراط أ ىو تقد 2التضخم.

خادئاهد يسبب هيمنتهد يف هذه و  اإلئتمدن فعدلية السيدسة النقدية يف الدول الندمية يشكل كبري على تقندةتعتمد كفدءة و 
ب فدن غدلبية الدول الندمية يكون فيهد االرتبدط يني الطل تقتاد الدول.ومبد ان القطدع املديل الرمسي صغري نسبيد ابلنسبة حلجم اإل

 املاريف ضعيف جدا. اإلئتمدنالكلي و 

 يف الدول النامية:رسال مثلث عدم التطابق و تقنوات اإل -

الثالثة التدلية:استقرار سعر الارف ،استقاللية السيدسة النقدية و  هدافنه من املستحيل  مج األيظهر أ 4التطديق مثلث عدم
 5املدل. رأسحرية حركية 

ن اخنفدض ق هو الذي يتحكم يف سعر الارف( فإن السو موال حرة ) و يدون ضوايط الارف أي أكدنت حتركدت رؤوس األ  إذا
الوتقت ترتفع مبيعدت العملة  يف نفس أخرىمن يلدان  أكربهروب املستثمرين البدحثني عن رحبية  إىلمعدالت الفدئدة يؤ ي 

نظدم صرف  إىل اإلنتمدءنه ال ميكن احلفدظ على سعر صرف ضمن النطدق املسموح يه لتلبية أي أتنخفض تقيمتهد الوطنية و 
تقندة سعر الارف  إيطدء إىل،هذا مد يؤ ي  موالن حركية رؤوس األو احلد م اثيتةاثيت.فدلدول الندمية املعروفة ابعتمد  نظم صرف 

البلد  عم صد راته من خالل تقندة سعر الارف عن طريق خفض معدل الفدئدة لتخفيض تقيمة  أرا  إذايف ظل هذه الظروف 
راتقة الارفو احرتام نظدم تندفسية للتادير.يف نفس الوتقت هذا البلد سيجد نفسه عدلقد من خالل م سعدرالعملة و هذا مد اجيعل األ

  6الارف الثديت.

الارف(.فمثال:  أسعدراستقرار  أو سعدرحتقيق االستقرار يف مستوى األ أمدفدلسيدسة النقدية غدلبد مد يكون هدفهد صرحيد )
نيجرياي للعملة و  اثيتةللحفدظ على تقيمة  ،يف الاني ماممة سعدرالسيدسة النقدية يف جنوب افريقيد ماممة لتحقيق استقرار األ

 7الارف. أسعدرو استقرار يف  سعدرتتوتقع حتقيق استقرار يف األ

                                                             
1 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , Ibid,p2 

 66ص،مرجع سبق ذكرهمرمي مدطي، 2 
3 Michael Chinedu Ononugbo , Ibid ,p66 

ال ميكن ( أي أنه Robert MUNDELLمن أهم املفدهيم اليت جدء هبد ))le fameux triangle d'incompatibilité( مثلث عدم التوافق الشهري 4
الند القيدم يه حىت يأت حدولتمد  وهذا وأن تقرر وحدهد سيدستهد النقدية اثيتةحبرية ، وأن يكون هلد عملة  تداولاملدل ابل رأسالوتقت نفسه أن تسمح ل لدولة مد يف
 كدرثة.حدثت  ، كنتيجة لذلك ،  2991صيف عدم 

املدل االجنيب  رأسجذب  أرا  إذاالفدئدة لرفع و  عم االستثمدر و االستهالك. يف حني  أسعدريلد معني تعزيز الطلب احمللي فدنه خيفض  أرا  إذاعلى سبيل املثدل 5 
 الفدئدة. أسعدرفعليه رفع 

6 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune, op-cit, p6. 
7 Michael Chinedu Ononugbo , op-cit,  p63. 
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ضعف مرونة املدل الدولية و  رأس أسواق رجة صغرية من االندمدج يف نوك املركزية يف الدول الندمية و االستقالل احملدو  ملعظم الب
 تقلن البنك املركزي األ.ألصولاألتقندة سعر سعر الارف و و تقندة  جلاألسعر الارف كلهد حتد من عمل تقندة سعر الفدئدة طويلة 

 1استقاللية خيضع لتوجهدت السيدسة املدلية كمد ذكرهد سديقد ،ابلتديل يابح جد حسدس للتغريات يف البيئة السيدسية.

 ),(Cukierman et autres 1992)السيدسة النقدية مبد يف ذلك: أ ييدتالبنوك املركزية املستقلة يف  إىلاحلدجة  يةأمهظهرت 

Cukierman1992), (Alesina et Summers 1993)  (Fry1998)(Mc Callun1997),(Fry1998),(Kovi de haan 

امجدع  إىلالكلي لكن رغم هذا مل يالوا  تقتاد نتدئجهد على اإلزية و وا التحقيق يف استقاللية البنوك املركحدولكل هؤالء   (2000
د لفعدلية السيدسة يتهأمهوجهة نظر انتقدلية الستقالل البنوك املركزية جمد ال لعدم  (Forder2000) تقدمخدص ابلدول الندمية.و 

 النقدية.

 كدفية لتمويل تقد تتمتع عد  من املؤسسدت يف الدول الندمية يشكل من اشكدل االستقاللية ،لكن مع ذلك القيو  القدنونية الغري
انعدام االستقاللية تقد اجتمعد يف أبن اهليمنة املدلية و (GH-Sa-Fing2007) لذلك جد للغت هذه االستقاللية. العجز املديل تقد أ

 .2عدتقت جهو  عمل السيدسة النقدية لتحقيق االستقرارضعف ماداتقية املؤسسدت النقدية وتقد أ الدول الندمية لضمدن

حتليل الروايط يني معدل الفدئدة يف سوق املدل اليت يؤثر عليهد تقندة  إىلاخنفدض موثوتقيته تؤ ي ك املركزي و فضعف ماداتقية البن
املدل الدولية ينطوي على موازنة حمدو ة يني  رأس أسواقيعترب ضعف االنفتدح على  أخرى.من انحية جلاألسعر الفدئدة طويلة 

جدنب ضعف نظم  إىلالفدئدة احمللية . أسعدر املدل للتغريات يف رأسجنبية ابلتديل اخنفدض حسدسية تدفقدت ية و األاحملل راقو األ
 3.(Montiel 2011)الارف  أسعدر

 

 : صولاأل أسعارالطويل و  جلاألاملال يف الدول النامية و تقنوات معدالت الفائدة يف  رأس أسوا مستوى تطور  -

 راقأو  إصدارمنظمة يف الدول الندمية كدن يسبب عدم استطدعة حكومدت هذه الدول  جلاألعدم وجو  سوق سندات طويلة 
استيعدب  إىلهند متيل البنوك الفدئدة و  أسعدرن تطورات لوطين.ممد خيلق حدلة عدم يقني يشأعلى املستوى ا جلاألمدلية طويلة 

املدلية  راقو عدم وجو  سوق اثنوي نشط لأل إىل إضدفةلتحتفظ هبد حىت االستحقدق. جلاألاملدلية احلكومية تقارية  راقو األ
 السيدسة النقدية من خالل عمليدت السوق املفتوحة. إ ارةالبنوك غري تقد رة على مواعيد حمد ة.ممد اجيعل  ياحلكومية أل

هذه الندرة تتبع األسهم و مستثمرين يف املدلية يف الدول الندمية جزئيد يندرة املعلومدت املتدحة لل راقو األ أسواقميكن تفسري ضحدلة 
 أسواقن دت املدلية اليت تتوفر للجمهور ومعدجلتهد .كمد أيف التكدليف اليت تتحملهد البنوك للحاول على املعلوم رتفدعمن اإل

 و ال تزال سوق الديون جلاألهتيمن عليهد سندات حكومية تقارية  للتطور و ىلو األالسندات يف الدول الندمية ال تزال يف املراحل 
د تداوهلاملدرجة ال يتم  سهمسهم احمللية واألاأل أسواقذلك يتم ا راج عد  تقليل من الشركدت يف  إىل إضدفة غديةللاخلدصة حمدو ة 

 إىل جنبيةاأل موالاأل إىلسهم كمد متيل الشركدت احمللية اليت ال متلك حق الوصول ينشدط.ومع االستخدام احملدو  للسندات واأل

                                                             
1 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , Ibid,p6. 
2 Michael Chinedu Ononugbo , Ibid ,p36 
3 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , Ibid,p3. 
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سوق سندات الدين القديلة السندات واألسهم و أذوانت اخلزانة و  أسواقكدنت   إذاو التمويل الذايت للقروض املارفية. إىلاللجوء 
 صولاألالسيدسة النقدية ال تنتقل للقطدع احلقيقي عرب تقندة سعر  إجراءاتهند  تقتاد ال متثل وزان كبريا يف اإلليست سدئلة و  تداوللل

 يشكل فعدل.

 :جلاألالفائدة تقارية  أسعارما بني البنوك و تقناة  أسوا سيولة  -

عدم الثقة املتبد لة يني البنوك.ممد يزيد من ا راك خمدطر  إىلمد يني البنوك يف الدول الندمية تتسم يعدم الشفدفية ممد يؤ ي  سواقاأل
يني  سواقامتالك احتيدطدت فدئضة مزمنة.ممد حيد من  يندمية األ إىلن البنوك يف الدول الندمية متيل أ إىل إضدفةالطرف املقديل.

كل هذه العوامل تعيق التنظيم الاحيح ملعدالت الفدئدة يني البنوك من تقبل البنك املركزي ممد يؤثر على فعدلية تقندة معدل البنوك و 
  1الفدئدة.

 املاريف:  اإلئتمانوكفاءة تقنوات سعر الفائدة و الغري رمسية  اإلئتمانوزن و رجة املنافسة يف القطاع الرمسي وسو   -

تقسمني  إىلالقطدع الواحد  أوختضع معظم الدول الندمية لظدهرة الثندئية يف عدة صور فقد تبلورت هذه الظدهرة يف انقسدم النشدط 
السيدسة النقدية على مستوى  أثرالفجوة يني جزئي القطدع.و ينتج عنهد اضعدف  تزايدو تتميز هذه الظدهرة ابالستمرارية و 

 ي و تتضح ظدهرة الثندئية التمويلية من خالل تقيدم سوتقني منفالني للعملية التمويلية.تقتاد النشدط اإل

،وخيضع نشدط هذا السوق  أخرىيتنظيمه و رمسيته و يشمل : اجلهدز املاريف و على مؤسسدت مدلية  لو األحيث يتسم السوق 
 2مدلية.لتشريعدت و تقيو  تنظيمية و 

الندتج احمللي االمجديل  إىلتتميز الدول الندمية ابلوسدطة املدلية اليت هتيمن عليهد البنوك مع كون القطدع الرمسي صغري نسبيد ابلنسبة 
 نقل السيدسة النقدية تتم من خالل مرحلتني : آليدتان  إىل إضدفة

الطلب الكلي.فعندمد يكون القطدع املديل الرمسي  إىلالثدنية:نقل املتغريات املدلية املتغريات املدلية و  إىلسهم البنك املركزي :نقل أىلو األ
نتيجة لذلك يشكل مبدشر مع النظدم املديل و  تقتاد يف هذه احلدلة ال يتفدعل جزء كبري من اإل تقتاد صغري ابلنسبة حلجم اإل

املرحلة الثدنية من عملية  أخرىلى امجديل الطلب يعبدرة ع أتقلالسيدسة النقدية على متغريات القطدع املديل الرمسي  آاثرستكون 
متغريات القطدع املديل الرمسي ستكون صغرية يف حدلة تقطدع مديل رمسي  إىلالسيدسة النقدية اليت تقدس مبرونة الطلب الكلي  إرسدل

 3حجمه غري كبري.

دات حالو جدنب التجدر و  إىل مواليضم مقرضي األيد و ق الثدين فهو السوق الغري رمسي وخيضع يف سلوكه للعد ات والتقدلالسو  أمد
تكوينية يف ممدرسة نشدطه ،و تتميز معدمالت هذا  أومدلية تقيو  تنظيمية أو  ياملمدثلة هلم ،هذا السوق ال خيضع أل اإلتقتاد ية

                                                             
1 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , op-cit, p3-4-5. 

 163ص،مرجع سبق ذكرهامحد شعبدن حممد علي، 2 
3 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , op-cit ,p5. 
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املبدشر للسيدسة  ثراأل هذا السوق يعمل على اضعدف السوق ابملرونة اليت تتندسب مع  رجة العالتقدت الشخاية يني املتعدملني.
 1اليت يقوم هذا السوق يتمويلهد. تقتاد النقدية على اإل

الغري رمسية يف الدول الندمية تؤثر على فعدلية سعر الفدئدة ، مثال تقد تدفع السيدسة النقدية التقييدية الطلب  اإلئتمدنن سوق أل
الطويل و يشكل أسرع من معدالت الغري رمسي على املدى  تمدناإلئالغري الرمسية ممد يزيد من معدالت  سواقاأل إىلعلى القروض 

 يكون ضئيال على املدى الطويل. سعدرمعدالت الفدئدة على املستوى العدم لأل أثرالرمسية يف السوق.ابلتديل  اإلتقراض

تكون السيدسة  القاري تقدنه على املدى أالغري رمسي تعين  اإلئتمدنالطلب على التضخم الندمجة عن سيدسة  أثرات أتخري  إذا
 ممد اجيعل تقندة معدل الفدئدة غري فعدلة على املدى القاري. سعدرمستمر يف األ رتفدعالنقدية التقييدية ماحوية إب

ضد تكون حمدو ة يسبب اخنفدض مستوى املندفسة يف الدول الندمية و ينية احتكدر القلة ابلتديل يف أين فعدلية معدل الفدئدة كمد أ
 2على معدالت املدينني. ثرة نقدية توسعية ،ميكن ان تفيد هوامش الوسدطة يدل من األحدلة سيدس

 سر املعيشية و تقناة سعر الفائدة:ستبدال الزمين الستهالك األضعف اإل -

اليت تتميز ابملومسية ففي مواسم النشدط ترتفع كمية النقو  ية خدصة الزراعية منهد و لو األاملوار   إنتدجتتخاص الدول الندمية يف 
 3اخنفدض احتيدطدت البنوك و العكس يف مواسم الركو .الفدئدة و  أسعدرهذا مد ينتج عنه زاي ة يف ة تداولامل

ابلتديل اخلروج من هذا القطدع يتميز يضيق  ائرة املبد الت النقدية االستهالك و  إىلن جزء كبري من القطدع الزراعي يارف أ أي
ابلتديل اخنفدض حسدسية دخل املخااة لال خدر صغرية جدا و ن متطلبدت املعيشة جتعل نسبة الكمد أ  4عمل السيدسة النقدية.

 5ممد يعيق فعدلية تقندة سعر الفدئدة. جلاألاالستهالك الكلي للتغريات يف معدل الفدئدة احلقيقي القاري 

 

III  -9-0-السياسة النقدية يف الدول النامية: حتدايت 

و   واتال يزال يتغري يسبب جمموعة التغريات الواضحة يف األلنقدية من تقبل البنوك املركزية و لقد تطور التطبيق العملي للسيدسة ا
على سبيل املثدل يذكرون نوعني   (De Grauwe1994) مثلة. يعض املؤلفنييف موتقف البنوك املركزياملتوسطة ،النهدئية و  هدافاأل

 هدافحيث ختتلف هذه النمدذج وفقد لأل Allemandالنموذج  -  Anglo –Françaisالنموذج راب:أو من البنوك املركزية يف 
 6املتبعة و العالتقة يني البنك املركزي و احلكومة:

 

                                                             
  163ص،مرجع سبق ذكرهشعبدن حممد علي،امحد 1 

2Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , Ibid, p5. 

 65،صمرجع سبق ذكرهمرمي مدطي، 3 

 .28، ص4222،جدنفي 4اجلديد،العد   تقتاد ،جملة اإلايت الدول املتقدمة و الناميةإتقتاا ها يف آاثر فعالية السياسة النقدية و معيزي تقويدر، مد  نوال،4 
5Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , op-cit , p6  
6 Mariana Neupauerová, nature et evolution de la politique monetaire en Slovaquie depuis 1990,these de doctorat,le 
groupe de recherche en droit ,economie et gestion,universite nice sophia Antipolis,2016, p30-31 
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 راب .أو : االختالف بني مناذج البنوك املركزية يف (I-9)اجلدول                   

 العالتقة بني البنك املركزي و احلكومة النقدية هدافاأل النموذج
- Anglo –

Français 
 

هو  سعدرمنهد استقرار األ أهدافيتبع البنك املركزي عدة 
 غري حمد . هدافموتقفهد اجتده ابتقي األهدف حمد  و 

 تتبندهد احلكومة.تقرارات السيدسة النقدية مشروطة 
 

Allemand  هو هدف رئيسي و املفضل لدى البنك  سعدراستقرار األ
 املركزي.

 تقرارات السيدسة النقدية تقبل  ون نفوذ حكومي.

Source: Mariana Neupauerová, nature et evolution de la politique monetaire en Slovaquie depuis 1990,these 

de doctorat,le groupe de recherche en droit ,economie et gestion,universite nice sophia Antipolis,2016,p31                                   

 ن يتوفرأ ئيسي للسيدسة النقدية ،فاليد منضحى هو اهلدف الر أ سعدراملتوافق عليه هو احملدفظة على استقرار األ أيكدن الر   إذاف
ظهرت مشكلة تبعية البنوك املركزية للسلطة لى النحو الذي حيقق له هدفه.فهند البنك املركزي على املندخ املندسب لقيدمه يدوره ع

 .اضطراره للخضوع للضغوط السيدسية التنفيذية و

الضمدنة الرئيسية لتنفيذ البنك املركزي لسيدسته النقدية ركزي اليت أعتربت الشرط الالزم و من مث ظهرت تقضية االستقاللية للبنك امل
 1احملدفظة على تقيمة العملة.و  سعدره خدصة هدف استقرار األأهدافعلى حنو حيقق له 

حتفيزهد على ايت الدول و إتقتاد استقرار األخرية يف  عم املؤسسدت املدلية الدولية يندءا على جترية هذه  إىللقد جلأت الدول الندمية 
تقليص الضغوط التضخمية الطلب و و نمو.يف اطدر يرامج التاحيح اهليكلي ملسدعدة هذه الدول على حتقيق التوازن يني العرض ال

 2ضمدن سالمة اجلهدز املديل الدويل. إىل إضدفةو تعزيز موازين املدفوعدت 

تعزيز مبد ئ  إىلضد هو ظهور جلنة ابزل للمراتقبة املارفية فقد تقدمت مؤخرا يايدغة مبد ئ توجيهية هتدف أيو مد اجيب مالحظته 
.فهي تعترب مدتقق خدرجي مستقل معرتف يه  وليد يقوم يعملية التدتقيق يف حسدابت و اإلئتمدنملؤسسدت الداخلية   ارةاإل

ايت اليت تواجههد يف الدول الندمية يف تنفيذ السيدسة النقدية يف ثالثة ميكنند تلخيص جمموع التحدو  3ممدرسدت البنوك املركزية.
 ة:أسدسي حمدور

 استقاللية البنوك املركزية: -أ

لوالايت من خالل الوفدء اب تقتاد يف اإل سدسيلعب الدور األ إىلايتداء من مثدنيندت القرن العشرين كدنت البنوك املركزية متيل 
صنع السيدسة حيد ملد يسمى ابلعملة املركزية وهي السلطة املسئولة عن التنظيم و املركزية املادر الو صبحت البنوك الندشئة حبيث أ

 . (Ragot 2013)النقدية 

خدصة  رجة استقالليته و لنقدي والسيدسي لكل يلد و خيتلف هيكلهد ابختالف الوضع امعظم الدول لديهد ينوك مركزية و  حدليد
 ماداتقيته و جمدالت تدخلهد.

                                                             
  .443،ص  4221، ار اجلدمعة اجلديدة،االسكندرية،ايت النقو  و املالإتقتاا زينب حسني عوض هللا،1 

 69، ص مرجع سبق ذكرهيقبق ليلى امسهدن،2 
3 Hubert REMPF,Marc LANTERI,La gouvernance des banques centrales des dans les pays emergents et en 

developpement,le cas de lafrique subsaharienne,bulletin de la banque de frqnce ,N171,mars2008, p95. 
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 تطور البنوك املركزية:-

 ثالث فرتات: إىلميكن تلخيص تطور البنوك املركزية يعته لتغري جذري على مر السنني و طبلقد خضعت وظدئف البنك املركزي و  

يف هذه الفرتة البنوك املركزية مل تكن سوى مؤسسدت ائل القرن التاسع عشر:أو  إىلالقرن الثامن عشر  هنايةمن :ىلو األالفرتة -
كدنت وظيفته  5616نشأ يف أ  (La Stockholm banco)نقدي ،جد البنوك املركزية الذي هو البنك املركزي السويدي  إصدار

 5661يف  -السندات ألمر،السندات األذنية و عمليدت اخلام للحقدئق التجدرية  إ ارةالنقدية و  راقأو  إصدار–يف شكلهد البدائي 

نظدم يرملدين يف  إنشدءيعد  (La Riksenstanderss bank)وتقع هذا البنك تقريبد من االفالس يسبب القروض. لوال ة ينك جديد 
5629 . 

و حتديث النظدم   فرنسد كدنت مهمته الرئيسية هي توفري التمويل للحرب ضد 5691 ينك مركزي هلد يف إنشدءكدن  ور اجنلرتا هو 
 النقدي. صدارالفرتة البنوك املركزية كدنت تعمل كبنك مملوك للدولة من خالل احتكدر اإلاملديل للدولة ،يف هذه 

البنوك ،ممد  أموال ور البنوك املركزية يعد تطور  القرن العشرين تندمى يدايةمنذ :1921 إىلالقرن العشرين  بدايةمن :الفرتة الثانية-
املتحدة  الوالايتيف هذه الفرتة ظهرت ينوك مركزية جديدة يف . (Flouzat et d’Aurilly 1999)مركزية املدفوعدت  إىل أ ى

متييز  نشدءرواب و امريكد الالتينية. كمد مت وضع سلسلة من االصالحدت التشريعية إلأو ضد يلدان أي،نيوزالندا ،كندا و اسرتاليد و 
البنكية يعد هذا  راقو يني البنوك التجدرية و املؤسسدت املادرة ،من يني هذه االصالحدت منح سلطة غري حمدو ة للتارف يف األ

من  األخريةاملدلية من عمالئهد من البنوك املركزية مع اعفدء هذه  راقو استعدرة األ أوشراء  خرىاالصالح يتعني على كل البنوك األ
 النقدية ابلعملة احمللية. راقو سدا  األ

للبنوك  ةن نتحدث عن هدف سيدسة نقدية حقيقيفقط يعد الثورة الكينزية ميكنند أيومنا هذا :  إىل1961الفرتة الثالثة:من -
 إىل ت الحقد اليت أ سعدرتبدع سيدسدت استقرار األهدت تضخمد مرتفعد جتمعت البنوك إلاملركزية ،ففي الستينيدت الفرتة اليت ش

 Besson .1)1992(االستقرار املديل من خالل تثبيت التوتقعدت 

نه من املمكن حتقيق ة و معدل التضخم ،فقد كدن يعتقد أو العمدل نتدجضد على مستوايت اإلأيكمد مت الرتكيز يف فرتة الستيندت 
معدل  أو نتدجحقيقي مثل منو اإلمزيج من هذه املتغريات و حتقيق االستقرار يف الدخل احلقيقي من خالل استهداف متغري 

 غديةللهند منخفضة معدالت يطدلة اليت ثبت أ إىلالوصول احلقيقي و  تقتاد زاي ة حتسني اإل ةدولحمالبطدلة.لكن من الواضح ان 
ت يف اجلمع يني الضغوط العدملية على الطلب و الادمد أ ىائل السبعينيدت أو يف نهد فدتقت تقدرة البنوك املركزية واحلكومدت ،و لك

 2حدلة تضخم مستمرة مل يسبق هلد مثيل يف التدريخ. إىلجدنب العرض 

 عالتقدهتد السيدسيةملحوظد من حيث تنظيمهد الداخلي و حندء العدمل حتوال ن شهدت البنوك املركزية يف مجيع أالقرن العشري هنديةمنذ 
هذا يسبب االختفدء التدراجيي يف السبعينيدت لنظدم التبد ل الدويل الثديت الذي مبوجبه صدرت و اسرتاتيجية سيدستهد النقدية و 

                                                             
1 Salma IDRISSI,Khadija ANGADE,Benques centrales:arbitrage entre stabilite financiere et stabilite monetaire, revue 

des etudes multidxiplinaires en S.E,N08,2018,  p225-228. 
2Charles Freedman,Op-cit, P149. 
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ا عميقد على اراء املمدرسني أثر ت حد ثتدن رئيسيتدن أثر يف وتقت الحق نقدية منذ اتفدتقيدت يروتن وو ز.و ن السيدسة اليشأامر و األ
 للسيدسة النقدية و تنظيم البنوك املركزية:

السيدسة النقدية يف ييئة تتميز  إ ارةتفكريا نظراي و جتريبيد حول  آاثر: هذا احلدث 5929ه االحتيدطي الفدرايل يف سنة تغيري اجتد-
 نظدم  ويل تقدئم على الذهب. أيتهدء انالعملة للعملة و  األنظمة املارفية واملدلية وإلغدءيتطور 

اليت يف مقدمتهد رو واملبد ئ اليت يستند عليهد و و نظدم األ إنشدءروي:الن و يف اطدر االحتد  األ (EMU)النقدي  تقتاد تقيدم اإل-
تقد را يف السبعينيدت و  (Bundes bank)كمد كدن  متدمدنه منوذج للبنوك املركزية القوى السيدسية. والذي ظهر أ االستقالل عن

ن معظم البنوك املركزية يف العدمل  استثندئيني ألكدان )(FEDو البنك الفدرايل  Bundes bankملدين ألن البنك األ 1الثمدنينيدت.
 كدنت تعتمد على احلكومة و جهدز الدولة.

 (Patat 2000)اجلدمح  دهرة التضخمظت ت يعد احلرب العدملية الثدنية ،امدينأأسبدب استقالل البنك املركزي اال أهمذكر ي
 الفرتات التدلية متكن البنك يف (Sebek 2003)  5913نوفمرب غدية إىل5911ملدنيد يف جدنفي يف أ سعدرارتفع مؤشر األ فقد.املتكرر

استقالل السلطة  إىليني هذا النجدح يعو  تقتاد ملدين من ايقدء التضخم عند مستوى منخفض مثديل ،و وفقد للعديد من اإلاأل
حلاول على ا ةدولحمنوك املركزية يف ماداتقيتهد.و يف منتاف الثمدنينيدت يدأت ابتقي البهلذه املؤسسة على املدى الطويل و العدمة 

 :Patat 2002)على سبيل املثدل: ) أسبدبهذا لعدة املزيد من االستقالل و 

 الفدئدة حيث هذا أسعدركبرية يف   تقبول زاي ة إىلضطرت عدة  ول منو يوافقه ،فأ أيحد مد  ون  إىلاستمر التضخم  -2
 حد مد. إىلال ميكن حتقيقه إال من خالل مؤسسدت مستقلة  اإلجراء

 التوريق.سبب تطور االيتكدرات املدلية و ي هدمداز ا  الدور التنظيمي للبنوك املركزية تدراجييد يسبب اختدذهد مركزا -4

تيجية خمتدرة على املدى الطويل السيدسة النقدية نتدئجهد ال تظهر اال يعد انقضدء فرتة زمنية معينة لذا اجيب اختيدر اسرتا-3
 2املتوسط.و 

 اللية البنوك املركزية:مفهوم استق-

 دراسدتالائل التسعينيدت ،الاعوية اليت واجهتهد هذه أو حول  رجة استقاللية البنوك املركزية يف  دراسدتاللقد مت نشر العديد من  
 اخلدصة هبد.هذا يسبب تعقيدهد و القواعد القدنونية اليت حتكم عملية صنع القرار  ة األيعد  ملفهوم االستقاللية و هي الطبيعة املتعد

 إىلمؤشرا اصطندعيد الستقاللية البنوك املركزية و تقدموا يه  (Tabellini et Masciandro et Grilli)اتقرتح كل من  5995يف سنة 
3البنوك املركزية يف يلدان 

OECD و تقد مت حتديث هذا املؤشر من تقبلet Arnone) et Laurens Segalotto(  مع  4226يف

                                                             
 
1Hubert REMPF,Marc LANTERI,Op-cit, p84 

   (Kliková et Katlàn 2003)يني تقتاد استقاللية البنوك املركزية حسب العديد من اإل إىلالنقدش الواسع حول احلدجة  يف مثدنينيدت القرن العشرين يدأ-
2Mariana Neupauerová,Op-cit,p32-33. 
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. كدنت زاي ة االستقاللية أتقوى ابلنسبة للبنوك املركزية يف يلدان االحتد  4223 هنديةريعية و التنظيمية حىت مراعدة التغريات التش
 السيدسة النقدية. أهدافخدصة يف حتديد  يةأمهري الذي كدن له و األ

(Arnone et autres 2006)  ولة انمية مبد يف ذلك الدول الثمدنية لالحتد   21 ولة انشئة و 24طبقوا هذا املؤشر على 
جملموعيت البلدان أعلى من املتوسطدت  4223النقدي لغرب افريقيد ،املتوسطدت اليت مت احلاول عليهد يف عدم ي و تقتاد اإل

 .2992ي و التنمية لسنة تقتاد اإل تعدونالاخلدصة يبلدان منظمة 

من احلكم الذايت للبنوك  أكربان "التحرك حنو تقدر  إىلقدر مد كدنت التغريات التشريعية مهمة يف العديد من الدول يشري املؤلفدن فب
 1هد املدلية".أسواتقعلى عد  كبري من البلدان ،يغض النظر عن مستوى تطور  أثراملركزية تقد 

 :  (Blinder 2000)ن استقاللية البنوك املركزية تعين وفقد ل إ

 املستهدفة يف نفس الوتقت. هدافحتقيق األ أجلمن   واتاحلرية يف تطبيق األ -
 التأكد من أن تقرارات البنوك املركزية ال ميكن تغيريهد من تقبل احلكومة. -

 Blinder)لكن  (Fisher etDebelle 1994)أن االستقاللية اجيب أن تكون ذات  رجة عدلية  إىليني تقتاد يضيف يعض اإل

 ال يتفق مع هذه الدرجة العدلية من االستقاللية وفقد له:  (2000

الكلي ،لذلك يعمل البنك املركزي على خدمة املواطنني من  تقتاد اإل أهدافيف يلد  ميقراطي من األفضل للحكومة معرفة  ألنه
ولكن   واتاملركزي مستقال فقط يف تطبيق األينبغي أن يكون البنك  (Fisher 1994)معينة حىت أنه وفقد ل  أهدافحتقيق  أجل

  هدافالنقدية.ألن األ هدافمع ذلك تتمتع البنوك املركزية يقدر كبري من احلرية حىت يف حتديد األليس على مستوى اهلدف و 
رة و مع هذا ال معدالت يطدلة ممكنة و مستق أ ىنحمد ة يف القدنون مثال: ينك االحتيدطي الفدرايل مبوجب القدنون يلتزم يتحقيق 

 و ميكن أن منيز مفهومني لالستقاللية: 2يتم حتديد تقيمة  تقيقة هلذا اهلدف.

 يتمثل يف عزل السيدسة النقدية عن الضغط السيدسي املستمر و هذا من خالل تعيني نوع من القواعد  : لو األاملفهوم  -
 السيدسية. اليت يتحتم اتبدعهد ،فهذه القواعد هي اليت تضمن االستقالل عن السلطة

 السيدسة النقدية من خالل منحه حرية تارف   ارةيتمثل يف منح البنوك املركزية االستقالل الكدمل إلاملفهوم الثاين :  -
ارتبدطد مبمدرسة البنوك املركزية  أكثرعزله عن الضغوطدت السيدسية هذا املفهوم يعترب  وضع وتنفيذ السيدسة النقدية و كدملة يف

من أفضل اآلراء اليت تضم خمتلف جوانب    (Schesinger)3و تعريف   (Gazals et autres 1999)لوظدئفهد يف الوتقت احلديل.
 استقاللية البنوك املركزية و تعين :

 "استقاللية مؤسسية ". أيامر عن احلكومة و الربملدن و استقاللية التعليمدت و األ-

                                                             
1Hubert REMPF,Marc LANTERI,Op-cit,p86. 
2 Mariana Neupauerová,Op-cit,p34. 

 .يف األخري مؤسسة حكومية ألنهعن احلكومة  متدمداستقاللية البنوك املركزية ال تعين عزله -

 .1993 البنك األملدين  (Bands bank)رئيس 3 
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 أيخدرج البنك املركزي  أير  أيرائهم عن ار من األعضدء الذين يستقلون يف أتكليف األشخدص املكلفني ياندعة القر -
 "استقاللية شخاية "

 ".  وات"استقاللية األ أي  واتو السيدسية يف استخدام األ اإلتقتاد يةاحلرية -

 1من مث امكدنية مسدءلته. رسم و تاوير السيدسة النقدية و املركزي يفاحلرية املمنوحة للبنك تعين حجم السلطة و  إذافدالستقاللية 

 األبعا  املتعد ة لالستقاللية:-

)استقاللية كمية( و االستقالل من حيث  هدافمن الشدئع التمييز يني االستقالل من حيث األ  (Fisher 1995)حسب   
 2)استقاللية نوعية(.  واتاأل

السيدسة النقدية يشكل جيد  ون  إ ارةخول للبنك املركزي سلطة  إذاتال هذه احلرية ألتقادهد :هدافاالستقالل يف حتديد األ-
 ه.أهدافخر فيتمتع البنك املركزي يسلطة مطلقة يف حتديد حتديد آ أي

يف مد كدنت السلطة و حرية التارف الكدملة  إذايعترب البنك املركزي مستقال يف هذه احلدلة : واتاالستقالل من حيث األ-
 3وضع و تنفيذ السيدسة النقدية اليت يراهد مندسبة.

استقاللية حيث أنه سيجمع يني  رجة عدلية من االستقالل على املستويني هلذا يعترب نظدم  أكثرالبنك املركزي سيكون 
4

(Eurosystem)   واتحال ينك اجنلرتا علال استقالله من حيث األ أخرىيتمتع يدرجة عدلية من االستقاللية  و من انحية  
 املخااة للسيدسة النقدية. هدافلكن احلكومة احتفظت ابلسيطرة على األ 5992يف 

الفعلي ،السيمد يف الدول الندمية خدصة من خالل حضور ممثلي الدولة يف ني االستقالل القدنوين و الفجوة ي إىلكمد اجيب االشدرة 
عد ة عمدهلد لتمويل مشروعدت التنمية وإأن البنوك املركزية يف هذه الدول يتم است إىل إضدفةالضغط السيدسي القوي و   ارةجملس اإل
 5توزيع حمدفظ الديون املشكوك يف حتايلهد من البنوك التجدرية. أوالتمويل 

 يف الدول النامية : البنوك املركزية استقاللية-

ضد تندمى هذا الدور نظرا لرتاجع الدور أيالدول الندمية  حنو منح االستقاللية يف الدول املتقدمة ،يفتندمي االجتده  إىلتطرتقند سديقد  
السيدسة النقدية هبدف  إ ارةاحلجة القدئلة أبن اتقتادر البنك املركزي على  إىلالتنموي للبنوك املركزية فيهد.و هذا االجتده يستند 

ل ة يعد أفضل للعملية التنموية على املدى الطويل من الدور الذي اعتد  أن يلعبه يف الدو تقيمة العملو  سعدراحلفدظ على استقرار األ
 احلكومي. نفدقلغرض متويل التوسع يف حجم اإل اإلئتمدنالتوسع يف الندمية من خالل متويل العجز و 

                                                             
  .13-14،صمرجع سبق ذكرهمرمي مدطي،1 

2Hubert REMPF,Marc LANTERI,Op-cit,p89 . 

 448،صمرجع سبق ذكرهحسني عوض هللا ، زينب 3 

 4(Eurosystem)و روي تتألف من البنك املركزي األو هيئة اتيعة لالحتد  األ( رويECB( والبنوك املركزية الوطنية )NCBsللدول األعضدء اليت اعتمدت األ ) رو و
 رو.و وهي املؤسسة اليت تدير منطقة األ

5 Hubert REMPF,Marc LANTERI,Op-cit,p89 . 
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حتكمهد يف العملية ويدعو النسحدب  ور الدولة و  اإلتقتاد يةالسوق يف تسيري العجلة  آليدتهذا االجتده يفرض على الدول اتبدع 
ندمية سقدط املبدشر لتجدرب استقاللية البنوك املركزية يف الدول املتقدمة على الدول الكن مد اجيب االشدرة اليه هو أن اإلالتنموية. ل

 هد فيمد يلي:أمهاليت تتمثل يثري العديد من التحفظدت و 

ية و إتقتاد هيكلية  أسبدب إىلنه يف الدول الندمية يرجع السيدسة النقدية إال أ هدافألوايت أو ان حمدرية التضخم تعد من -
تقررت الدول الندمية تبين استقاللية البنوك املركزية و التسدرع لتطبيق السيدسدت االنكمدشية لغرض حمدرية  إذااجتمدعية سيدسية ،ف

 ضد على التضخم حبد ذاته.أيالعمدلة يل و  نتدجل  ليس فقط على اإلمدالتضخم فهذا سيدر نتدئج خميبة لآل

م اجلهدت التشريعية يل أمداملسدءلة ليس فقط مية مرتبط يوجو  نظدم للمحدسبة و ان منح االستقاللية يف البنوك املركزية للدول الند -
طبيعة نظدم احملدسبة و و  هدمداملدلية  ورا  سواقعدم مثقف وواع له مؤسسدته املنظمة ،كمد تلعب  رجة تطور األ أيم ر أمدضد أي

 1املراجعة التبد لية يف النظدم السيدسي للدولة ،كل هذا ان را مد جنده يف الدول الندمية.

 

 السياسة النقدية:  ارةحديث إل أسلوباسرتاتيجية استهداف التضخم ك   -ب 

 أسعدركدنت ثورية ،لكن عدم الرضد عن نتدئج   بدايةعلى الرغم من أن هذا اهلدف يبدو واضحد اليوم ألن هذه االسرتاتيجية يف ال 
 .أخرىالتوسع النقدي حفز على البحث عن مندهج  أهدافالارف و 

واسع االنتشدر لدرجة أن معظم البنوك تسعى  سعدرأن هدف استقرار األ إىل (Aleida et Goodhan 1998)و تقد أشدر 
يث يكون من السهل السيطرة التضخم املتوتقع يف أفق معني ح أيلتحقيقه.و يابح هدف السيدسة النقدية هو التضخم املستقبلي 

ة لإلسرتاتيجية النقدية )سعر الفدئدة(.كمد اجيب أن يرتبط يشكل جيد مع اهلدف سدسيهذا عن طريق استخدام األ اة األعليه و 
 هذا يعين أن البنك املركزي ملتزم ابلعمل على أفضل تقدير للتضخم يف األفق.و  النهدئي

االسرتاتيجية على عدة عندصر مبد يف ذلك االعالن العدم من تقبل البنك املركزي هلدف التضخم على املدى املتوسط و  تقوم هذه
 2 و اجلمهور. سواقاستخدام املعلومدت املندسبة إلسند  تقرارات السيدسة النقدية و زاي ة الشفدفية عن طريق التواصل مع األ

التغريات الالزمة يف كمية النقو  عن طريق  إجراءاتاملتوسط على ني القاري و جلاألتعتمد السيدسة النقدية لعالج التضخم يف و 
تغيريات هيكلية و  إىل اإلتقتاد يةعن طريق تغيري سعر الفدئدة.حيث حتتدج الدول الندمية مع ظروفهد  أوختفيض معدالت منوهد 

 3سيدسدت عالجية مندسبة .

                                                             
 .462-459-458، صمرجع سبق ذكرهحسني عوض هللا ، زينب  1 

2 Hamza FEKIR,la crédibilité et l’Independence des banques centrales : l’algerie, de maroc et de tunisie, mémoire de 

magistère en analyse et développement ,faculté de SEGM ,université d’oran 2 Med ben Ahmad ,2007-2008, p24 

حدة من الدول املتقدمة و  أكثريف الدول الندمية نظرا ملعدانهتد من التضخم ياورة  أمهية كثرهو اهلدف األ سعدرأن حتقيق االستقرار يف األ يرى الكثري من اإلتقتاد ون 
حتقيق االستقرار النقدي ابلتديل حتقيق  إىللتحكم يف املعروض النقدي يشكل يتوافق مع منو الندتج االمجديل احمللي مبد يؤ ي يندءا على ذلك يتعني على البنوك املركزية ا

 .سعدراالستقرار يف مستوى األ

 516- 511ص،مرجع سبق ذكرهامحد شعبدن حممد علي،3  
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فدلتضخم يف الدول الندمية هو نتيجة لعدم ماداتقية السيدسة النقدية ،و هذا النقص يف املاداتقية ميكن تفسريه ابلضعف اجلوهري 
ينك مركزي  إىلأن تفويض السيدسة النقدية (Rogoff).و مع ذلك أظهر خرىالكلي األ تقتاد للحكومة يف مواجهة عوامل اإل

 خفض معدالت التضخم. إىلمستقل يؤ ي 

(King 2001) أنه كلمد زا   أيالتضخم ت عالتقة السلبية يني االستقالل و ذا دراسدتالجتريبية أن غدلبية   راسة 15حد  من يني
Gukirman 1992)-يف الدول الندمية حسب  أتقلاستقالل البنوك املركزية ينخفض معدل التضخم. لكن هذه العالتقة كدنت 

1994).1 

 

 للتنظيم احملكم:  la comité de Bâleجلنة ابل معايريالتوافق مع  -ج

و البنك االمريكي يف نفس السنة وتقع شديد على السدحة العدملية ،فقد توصلت  5921ملدين يف سنة كدن إلفالس البنك األ
الدويل يني البنوك املركزية.ففي  تعدونالاملارفية يف اطدر  األعمدلشراف موحدة لضبط ضرورة العمل يقواعد إ إىلالسلطدت الرتقديية 

-املدنيد-يلجيكد-كندا  )مت تشكيل جلنة ابزل من طرف حمدفظي البنوك املركزية و ممثلي السلطدت الرتقديية للدول العشر 5921سنة 
  (5921ن و اسبدنيد ايتداء م-االمريكية املتحدة  الوالايت-اململكة املتحدة-هولندا-سويسرا-السويد-لكسمبورع-اليدابن-طدليدأي

اريع ندوات ألعضدء اللجنة ملندتقشة االنشغدالت املطروحة يف الاندعة املارفية. و كدن مقرهد  إىلحيث تنظم خالل السنة ثالث 
 2 ينك التسوايت يف مدينة ابزل السويسرية.

احلذر املفروضة على املؤسسدت ،و اليت تعين متطلبدت السالمة و  االحرتازية عديريامل أواحلذرة  عديريهذه اللجنة يف امل معديريمتثلت 
ن الفشل سيكون كدرثيد للقطدع الذي تنتمي اليه هذه املؤسسدت. القطدع املاريف هو منوذج لتكون تقوية ،فهذه القوة مطلوية أل

 3ا من خمدطر الفشل املنهجي.احلفدظ عليهد جيدية و اإلئتمدناملؤسسدت االحرتازية للبنوك و  عديريللاندعة اليت تطبق امل

اسرتشد  الاندعة  اليت تتطلع اليهد من وراء هدافاأل إىلاليت تقوم هبد اللجنة يف سبيل الوصول  األعمدل :ةساسيها األأهداف
 هي:املارفية هبد والعمل وفقهد و 

 ن النظدم املديل و استقراره.أمدتقوية صالية و  -
 البنوك.تعزيز العدالة يف الظروف التندفسية يني  -
 حد يعيد مجيع البنوك يف العدمل. إىلاستيعداب و معدجلة للمخدطر املارفية تالئم  أكثرتكوين مندهج  -
املنظمدت الفدعلة عدمليد مثل االحتد  فني يف جمدل الاندعة املارفية و احملرت التحدور مع املختاني و و االتادل و  راسلةامل -

 املدلية. راقو ئة الدولية للجدن األاهليريية و و الدويل للمحدسبة و املفوضية األ
على مقرر جلنة ابزل املتضمن اتقرتاح  5922ري يف جويلية و كذا االحتد  األلبنوك املركزية للدول الاندعية و وافق جملس حمدفظي ا

يف هذه االتفدتقية تقرر انه يتعني على مجيع   Ratio cookeاملدل اخلدص الذي اطلق عليه معيدر كوك  رأس كفديةمعيدر موحد ل

                                                             
1Hubert REMPF,Marc LANTERI,Op-cit,p88. 

حول اصالح النظدم املاريف اجلزائري يف ظل التطورات  4،مداخلة يف املؤمتر الدويل4223،،0جلنة ابزل  معايريحنو اصالح املنظومة املارفية وفق حممد زرتقون ،محزة طييب، 2 
 2ص4228مدرس -24-2ورتقلة ،2العدملية الراهنة،جدمعة تقدصدي مرابح،

3 Thejournalofregulation.com/fr/article/norms-prudentielles-bale-ii-bale-iii/-le 22-10-2018-a 10 :30. 
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زان حسب  رجة و املرجحة أب صولاأل إىلد اخلدصة أمواهللنسبة  أ ىنكحد  % 2البنوك العدملة على املستوى الدويل االلتزام ينسبة 
ط مبدى الدولية يرتبن تقييم مالءة البنوك يف جمدل املعدمالت املعيدر اصبح من املتعدرف عليه أ على ضوء هذا اإلئتمدنخمدطرة 

 هي::5من مئة  ولة كدنت نسبة مالءة ابزل أكثريعد ان حظيت االتفدتقية ابعرتاف  حتقيقهد للحد األ ىن

    

=  نسبة مالءة البنك )نسبة كوك(                                 
 األموال اخلدصة

 %9 ≤   األصول املرجحة مبخدطر اإلئتمدن

 

تدر له عوائد صدفية جمزية عن خسدئر  ه يف أصولموالميثل  رجة املالءة اليت حيققهد البنك ابلتوظيف احلسن أل املتغري التابعحيث 
يعرب  املقام. و ثديتةو الةتداولامل صولاأليعرب عن املوار  املدلية املستخدمة يف هذه البسط املخدطر املرافقة لدخوله يف هذه االنشطة ،

اجيب استيفدء العتبة  صولالتوازن يني  رجة املالءة و املخدطر املادحبة لأل اجيد إلو  . جلاألالقارية و الطويلة  لتزامدتاالعن 
اخلدصة  موالنسبة املالءة املدلية تعين العالتقة يني األو  1لتحقيق هذا الغرض. أ ىناخلدصة املطلوية كحد  موالاملطديقة لأل % 2

 2ضمدن القدرة على الدفع . إىلللبنك و خمدطر القروض اليت يتحملهد اثندء عمليدته و اليت يهدف البنك من خالهلد 

 ااجيدزهدعلى النظدم املاريف الدويل اليت ميكن  دتاجيديياال،كدن ملقرراهتد جمموعة من  5991سنة  5يدأ العمل ابتفدتقية ابزل ذمن    
 فيمد يلي:

ييت تقدرات البنوك على املندفسة و حتقيق نوع من العدالة يف هذا اجملدل و  التفدوت عم و استقرار النظدم املاريف الدويل و ازالة  -
 البنوك. أصولارتبدطد ابملخدطر اليت تتعرض هلد  أكثراملدل و جعلهد  رأس كفدية معديريتنظيم عمليدت الرتقدية على 

من حيث  أتقلزان أو ذات  أصولالتوظيف يف  إىلحرصد و رشدا يف توظيفهد من خالل االجتده  أكثرن تكون حث البنوك على أ -
د اخلطرة و أصوهلتافية  إىلطر البنوك املدل املقديل هلد ،يل رمبد تظ رأساخلطرة و  صولاألاملخدطرة ،و املوازنة املستمرة يني حجم 

 املدل. رأس كفديةاملدل الستيفدء النسبة املطلوية ملعيدر   رأسواجهت صعوية يف زاي ة عندصر  إذاخطورة  أتقل صولد أبإستبداهل

 فضل.دعد العمالء على اختدذ القرار األاتحة املعلومدت حول البنوك ممد يسإ -

 3.اإلئتمدناجلهد نظرا الهتمدمهد فقط مبخدطر بيق مبد يوفر على البنوك الوتقت و سهولة التط -

مل تقرتح و  اإلئتمدنمل تعطي سوى خمدطر  5ن ابزل صرامة لألنشطة املارفية ،فإ أكثرحنو تنظيم  ىلو األعلى الرغم من هذه اخلطوة 
واحدا من  5996املنتجدت املهيكلة عدم  واملخدطر التشغيلية.وكدن لظهور سوق نشط للمشتقدت و  تدايري يشأن خمدطر السوق أي

                                                             
 .1-6،صمرجع سبق ذكرهحممد زرتقون ،محزة طييب ،1 
 222، ص4223،مكتبة حسن العارية للطبدعة و النشر و التوزيع،يريوت،2،الطبعة ايت البنوك و التقنيات البنكيةإتقتاا ب وليد،حللو يوخدري،أيالع2 

و التمويل االسالمي:النمو و العدالة واالستقرار من  تقتاد ،مداخلة ضمن املؤمتر الدويل التدسع لإلعلى النظام املاريف االسالمي3مقررات ابزل  أثرصدحل مفتدح،رحدل فدطمة،3 
 .6-5، ص4223سبتمرب -22-9أسطمبول تركيد، منظور اسالمي،
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.  و تقد نتج عن املشتقدت خمدطر كبرية خدرجة عن امليزانية 5لنظر يف االطدر التنظيمي التفدتقيدت ابزل احملفزات الرئيسية إلعد ة ا
 .1اطدرا تنظيميد جديدا من اتفدتقية ابزل  1111العمومية ،استجدية هلذه العيوب نشرت جلنة ابزل يف عدم 

در التنظيمي على ثالثة يستند هذا االطاملالءة للمخدطر و حتديدا ملعيدر مشوال و  أكثرو هي  1111يف سنة  1تقرتاح ابزل فقد مت إ
 1فضل للمخدطر املارفية.فهم أ أجلركدئز من 

 املدل:  رأسل  ىن:متطلبدت احلد األىلو األالدعدمة  -
تقد مشلت تغيري املدل جتده خمدطر السوق .و  رأسحتسدب متطلبدت ال تغيري جوهري يف إو كذلك  %2ال تغيري يف املعدل املتمثل يف 

ابلنسبة للمخدطر بدت اجتده املخدطر التشغيلية. و متطل إضدفةية كمد مت اإلئتمدناحتسدب املتطلبدت جتده املخدطر  أسدليبيف 
 أسلوبو  سدسيالتقييم الداخلي األ أسلوباملعيدري ، سلوبهي األو   ىنخمتلفة الحتسدب احلد األ أسدليبية هندك ثالثة اإلئتمدن

نظمة رتقديية التقييم الداخلي إال أن ذلك يتطلب تواجد أ أسدليبستخدام املتقدم.و هندك حوافز للمادرف إل ليالتقييم الداخ
 املخدطر  إ ارةالبيدانت واملعلومدت و فعدلة كبرية يف مجيع 

و  سدسياملؤشر األ أسلوبهي املدل و  رأسل  ىنيف احتسدب متطلبدت احلد األ أسدليبو ابلنسبة للمخدطر التشغيلية هندك ثالثة 
 2معينة. معديريختيدر وفقد لشروط القيدس املتقدم ويتم اإل أسلوباملعيدري و  سلوباأل

 بل املشرفني الدوليني :تستند علىمد تسمى يتعزيز الرتقدية االحرتازية من تق أو الدعدمة الثدنية:عمليدت املراجعة الداخلية: -
 املبد ئ التدلية:

املدل التنظيمي  رأسمكدنية تعزيز لضرورية فيمد يتعلق ابملخدطر مع إاملدل ا رأسن البنوك لديهد مستوى من متطلبدت التأكد من أ-
 املطلوب.

 حسن تكنولوجيدت لتسيري املخدطر مبد يف ذلك توجيه السيولة.تطوير واستخدام أتشجيع البنوك على -

 .لو األالعمو   خدطر اليت مل يتم تقييمهد ابجتدهقدف امليإ-

 من خالل حتسني االتادالت املدلية اليت تعمل على: الدعدمة الثدلثة:انضبدط السوق :     -     

 النظدم املديل حنو االتادالت املدلية الشفدفة.تعزيز األمن و الاالية يف البنوك و -

و  األرابحعقوية السوق فيمد خيص الداخلية اخلدصة هبد و   ارةاإل أ واتدت فيمد يتعلق ينوعية عمليدهتد و احملدكدة يني املؤسس آاثر-
 3خمدطر البنوك. إ ارة

                                                             
1Finance.sia-partners.com/20170808/de-bale-1-bale4-cronique-dune-saga-reglumentaire-0.le10-10-2018-a 12 :13. 

 .8-1،صمرجع سبق ذكره،صدحل مفتدح،رحدل فدطمة2 
3Finance.sia-partners.com/20170808/de-bale-1-bale4-cronique-dune-saga-reglumentaire-0.le10-10-2018-a 12 :13. 
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يف هذه النسبة مل يراعى فقط مبلغ االعتمد ات املخااة و  (Mc Dnough)تقدمت نسبة مالءة جديدة  1ن اتفدتقية ابزل كمد أ
املخدطر ية  خمدطر السوق و اإلئتمدناملخدطر  إىل إضدفةكمد تغطي هذه النسبة 1ضد احتمدل تقاري الطرف املقديل ،أيلكن 

 2التشغيلية.

   3 :كمد يليهذه النسبة معرفة

 

 اليت متثلت فيمد يلي :و  دتاجيديياالجمموعة من  1كمد كدن  ملقررات ابزل 

 املديل .فدظ على استقرار النظدم البنكي و منه احلضمدن سالمة البنوك و -

 طريق توفري تشريعدت و انظمة متكدفئة يني خمتلف البلدان اليت تنشط فيهد.املندفسة العد لة مد يني البنوك عن -

 كل متييز مد يني الدول و اتقتادرهد فقط على املخدطر اليت حتملهد.  إلغدء-

 املدل للبنوك اليت تطبق التقييم الداخلي. رأسامكدنية االستفد ة من اخنفدض -

 4املستحدثة للتقليل منهد.  واتاألخذ يف احلسبدن يعض األتوسيع تقدعدة املخدطر و -

كدنت أحكدمه ميكن أن يرتتب عليه احلدق الضرر مبادحل الدول الندمية ،خدصة من   إذاعدة تسدؤالت عمد  4ت ابزل اثر أتقد و 
 حكدم هذا االتفدق وكيفية تعدمل الدول الندمية مع أ  إىلشدرة ينوك الدول املتقدمة .كمد اجيب اإلاليهد من  موالحيث تدفق األ

 هد يه يف ييئتهد املدلية.ثر مدى أت

يزيد من االستقرار املديل،لكن هل األخذ هبذه املخدطر و  إ ارةاملزيد من الكفدءة يف  إىلالشك أن األخذ هبذه األحكدم يؤ ي 
ملعظم هذه الدول  تقراضأن خمدطر اإل إىلاالستثمدر يف الدول الندمية ابلنظر عن توتقف ينوك الدول الاندعية  إىلاألحكدم يؤ ي 

)نتيجة زاي ة املخدطر ابلتديل تزيد  تقراضالدول الاندعية املتقدمة ،ممد يعين زاي ة تكلفة اإل أسواقيف  تقراضتزيد من خمدطر اإل
اليت كدنت تقرتضهد من ينوك الدول  موالهكذا تفقد هذه الدول جزءا من األاملدل( يف الدول الندمية و  رأس كفديةمستلزمدت  

 هلد. تقراضتكلفة اإل إرتفدعحتمل أعبدء اضدفية يف القواعد املفروضة عليهد لتعويض البنوك على  إىلتضطر  أو املتقدمة

                                                             
1  Thejournalofregulation.com/fr/article/norms-prudentielles-bale-ii-bale-iii/-le 22-10-2018-a 10 :30. 
2 Finance.sia-partners.com/20170808/de-bale-1-bale4-cronique-dune-saga-reglumentaire-0.le10-10-2018-a 12 :13 

 .99ص،مرجع سبق ذكره،يقبق ليلى امسهدن3 
 .8،صمرجع سبق ذكره،مفتدح،رحدل فدطمةصدحل 4 

 عنديةجمموعة الدول العشر للدول الاندعية لذلك أحكدمه مل أتخذ يعني االعتبدر يدرجة كدفية احتيدجدت الدول الندمية ،لكن ابزل  وجه يعض ال 2لقد خات اتفدتقية ابزل 
 .الحتيدجدت هذه الدول
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 2يف الدول الندمية أعلى منهد يف الدول الاندعية و يذلك يبدو أن االنتقدل من النظدم املفروض يف ابزل تقراضكمد أن خمدطر اإل
 4النظدم املفروض يف ابزل   إىلاملدل  رأسن األفرا  و املشروعدت من حيث مستلزمدت الذي ال مييز يف املخدطر يني املقرضني م

على تقدير السوق هلذه املخدطر ميكن أن يكون جمحفد ابلدول الندمية ،هذه النتيجة تقد ال تكون  ائمد  أكربالذي يعتمد يدرجة 
و احلقيقة أن هذه البنوك   2على اتبدع أحكدم ابزل  تقراضد تفرتض أن البنوك العدملية كدنت تقتار يف ضمدانت اإلألهنصحيحة 

ليست  4مندذج  اخلية لتقدير املخدطر احلقيقية يف هذه الدول.فأحكدم ابزل هد للدول الندمية على نظم و إتقراضكدنت تعتمد يف 
 .درسدت القدئمة يف هذه البنوكللممد تقنني ألهنمتديعة ملد تقوم يه البنوك العدملية ،جديدا يل هو تطور للعمل اجلدري و  أمدنظ

 أثرند األخذ يتقدير السوق للمخدطر و ع اإلتقتاد يةعلى تعميق التقلبدت  4تطبيق ابزل  أثرت جدال كبريا حول اثر أهندك مسألة 
ن االعتمد  على السوق لتقدير أ إىلي ،فيذهب البعض تقتاد تقدت االنكمدش اإلأو للدول الندمية يف  موالذلك على تدفق األ

يف  إذاابلتديل اخنفدض املخدطر املتوتقعة و العكس يف حدلة االنكمدش. ة التفدؤل مع فرتات االنتعدش و زاي إىليؤ ي  تقراضخمدطر اإل
يف مثل هذه احلدالت ميكن للدول الندمية أن تعدين من زاي ة و  تقراضفرتة االنتعدش يرتفع نشدط البنوك يسبب اخنفدض تكلفة اإل

 مزيد من التسهيالت. إىليف الفرتات اليت حتتدج فيهد  أيت االنكمدش يف فرتا تقراضتكلفة اإل

  ارةمنظومة كدملة إل إنشدء أجلأعدت من  1كبريا الحتيدجدت الدول الندمية ،ألن ابزل   تمدمداه  1عدا  لبدزل لقد وجه اإل
يظل  ئ الرتقدية الفعدلة على البنوك و يرتبط مبدى توافق الدولة مع مبد 1األخذ ابحكدم ابزل خدطر و استقرار القطدع املديل ،و امل

 1ة للرتقدية الفعدلة على البنوك.سدسيستيفدء توافقهد مع املبد ئ األصعوية للدول الندمية إل أكثراألمر 

ة التغطية لبعض أنواع املخدطر الرئيسي كفديةمع عدم   1جه القاور يف اتفدتقية ابزل أو أيرزت  1112غري أن األزمة املدلية لسنة 
على امليزانيدت العمومية للبنوك لكن يشكل خدص على  1112املدمرة ألزمة  تأثرياتأ ت الاملارفية.و  األعمدلالكدمنة يف 

و يهدف  3تقيدم سلطدت االحرتازية ابصالح االطدر التنظيمي يشكل جذري مع وصول اتفدتقية ابزل  إىلاحلقيقي  تقتاد اإل
 2سالمة البنوك .دم املديل ككل و تعزيز استقرار و حتقيق االستقرار يف النظ إىل1153صالح الذي يدأ مع اال

 

III -1-3-:فعالية السياسة النقدية يف الدول النامية 

هذه  أ واتمكدنية استخدام هذه السيدسة وإمند يرتبط مبدى إ أ واتان فعدلية السيدسة النقدية ال ترتبط يكيفية استخدام  
كلة هيلبلدان الندمية املرتبطة يظروف وعوامل و السيدسة و حتقيق النتدئج العملية املتوتقعة من استخدامهد.كمد ان هذه الفعدلية يف ا

على النشدط  ثرالسيدسة النقدية يف األ أ واتيف صعوية استخدام  سدهمتكل هذه العوامل هذه الدول كمد ذكران سديقد و 
 3ي.تقتاد اإل

                                                             
 49-46ص -4222 صندو  النقد العريب-ةو الدول النامي 0ة التفا  ابزل ساسياملالمح األ1 

2Finance.sia-partners.com/20170808/de-bale-1-bale4-cronique-dune-saga-reglumentaire-0.le 10-10-2018-a 12 :13 
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على   ثرسيدسة عمليدت السوق املفتوحة فعدليتهد يف األاملتطورة تفقد سيدسة سعر اخلام و النقدية و املدلية  سواقففي ظل غيدب األ
تدايري السيدسة  اثرأايت املتقدمة من حيث تقتاد اإلحتليل الفرق يني الدول الندمية و  أجلو من 1ه .أسعدر املاريف و  اإلئتمدنكمية 

 Kshyap et) دراسةيعملية مشدهبة ل(Mishra, Montiel,Spilinbergo 2012)املاريف تقدم كل من  اإلئتمدنالنقدية على سلوك 

Stein 2002)  ىلو األاملرحلة  يف البنكية من خالل مرحلتني: اإلئتمدنمعدالت يط يني معدالت البنوك املركزية و تقد فحاوا الرواو 
 أسعدر تبدين اة للسيدسة النقدية و ول اليت تسنخدمه كأاستكشفوا العالتقة اجلزئية يني التغريات يف معدل اعد ة اخلام ابلنسبة للد

 أسعدرالندمية(.و يف املرحلة الثدنية  رسوا العالتقة اجلزئية يني -الندشئة-السوق املديل عرب ثالث جمموعدت من البلدان ) املتقدمة
معدالت سوق املدل أعلى يثالث ام و يني معدالت اخل جلاألن العالتقة تقارية املاريف ،وجدوا أ اإلئتمدن أسعدرة و السوق املدلي

عن طريق تقريبد ضعف هذا املعدل.و  جلاألمرات يف البلدان ذات الدخل املرتفع عنه يف الدول الندمية. يف حني االرتبدطدت طويلة 
و  اإلئتمدنحتليل االرتبدط يني معدالت  أجلمنذجة خادئص البيئة املدلية من  مع مراعدة 1111الفرتة مد يعد  إىلاحلد من العينة 

 (pass-trough) ن معدل الفدئدة املدرأ إىل (Mishra, Montiel,Spilinbergo)معدالت اعد ة اخلام يف الدول الندمية يشري 
تكثيف الرتكيز املركزي كمقيدس للمندفسة يف القطدع ميكن اضعدفه يخالل زاي ة الشفدفية املؤسسية و  الذي ميكن تعزيزه من

 2املاريف.

 هد:أمهاليت عملية اتبدع سيدسة اعد ة اخلام و تعيق  أسبدبن هندك عدة أ أي

املدلية والنقدية املتطورة  سواقعدم تقدرة املؤسسدت املارفية و املدلية على االستجدية لتوجهدت البنك املركزي حبكم عدم توفر األ-
 3االستثمدري. نفدقعلى اإل ثراأل أجل،و هذا من 

من القروض البنكية متنح  كربن احلاة األتاطدم حبدلة املؤسسدت العمومية ألن سيدسة اعد ة اخلام يف الدول الندمية كمد أ-
 إىل إضدفةمبعدالت فدئدة متييزية للنهوض هبد ن احلل هو منح تقروض مكثفة ،ففي حدلة خسدرة هذه املؤسسدت فإ للقطدع العمومي

 ذلك التدخل احلكومي لتجديد معدالت الفدئدة ،مبد فيهد معدالت اخلام.

سيدسة السوق املفتوحة.فهي عدلية مقدرنة يسيدسة سعر الارف و ف أكثرابلنسبة لسيدسة االحتيدطي النقدي القدنوين فهي تبقى  أمد
  اة متكن البنك املركزي منالنقدية واملدلية فهذه األ سواقاأل إىليفتقر  إتقتاد يف وتوجيه السيدسة النقدية و  إ ارةابلغة يف  يةأمهذات 

هذا تواجه هذه السيدسة جمموعة من الاعوابت انمجة عن عدم استقرار احتيدطدت  حكدم سيطرته على السيولة البنكية.لكن رغمإ
 :أسبدب ةالبنوك اليت ال ميكن التنبؤ هبد لعد

 القاري كدفية الستعمدهلد كدحتيدطي اثنوي. جلاألن البنوك يف الدول الندمية ال تتوفر على ماد ر للسيولة يف أ   -

 يديلة عن النقو . جلاألائتمدن تقارية  أ واتالتجدرية ك راقو حمدو ية األ   -

 سحوابت كثرية غري متوتقعة. إىل أحيدانكمد ان املادرف  تتعرض    -

                                                             
 .434ص،النقو  و املاارفانظم حممد نوري الشمري،1 

2 Younes Ait Hmadouch,Mohammed Akaaboune , op-cit , p3 

 .434ص،النقو  و املاارفانظم حممد نوري الشمري،3 
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 تتميز يف الدول الندمية ابلتذيذب و املومسية. اإلئتمدنحركة    -

شرة كدلتوجيه املبد سدليبعن طريق األ اإلئتمدنيف ظل حمدو ية فعدلية السيدسة النقدية الغري مبدشرة.اجتهت البنوك املركزية حنو توجيه 
يف هذه الدول خدصة الزراعة و  أكثرية تدجإنحنو تقطدعدت  اإلئتمدنتوجيه  أجلالقروض من  أتطري االنتقدئي للقروض وأسلوب

،ونتيجة لكل مد 1 جلاأللتهد البنوك ابتقتادرهد على منح القروض القارية أمهاليت  جلاألحتفيز القروض طويلة  إىل إضدفةالاندعة ،
 2.اإلتقتاد يةالسيدسة  أهدافسبق السيدسة النقدية ال ميكن االعتمد  عليهد مبفر هد يف حتقيق 

 

III -0- النامية: ايتتقتاا اإلالسياسة املالية يف حتليل سلوك 

حيث أن هذه النقطة هي اليت سوف نركز عليهد يف هذا  اإلتقتاد يةلطدملد متيزت السيدسة املدلية يف الدول الندمية يتبعيتهد للدورة 
 اجلزء.

III -0-9- ورية السياسة املالية-النامية:حتدايت السياسة املالية يف الدول - 

وجدت  األخرية،على مدى السنوات التحدايت يف الدول الندمية خدصة الدول النفطية  أهميعترب السلوك الدوري للسيدسة املدلية 
أهند عبدرة عن  ورتني متتدليتني على عكس  أيالتجريبية أن السيدسة املدلية يف البلدان الندمية هي  ورية  دراسدتالالعديد من 

 .اإلتقتاد يةالبلدان ذات الدخل املرتفع اليت تكون فيهد السيدسة املدلية مضد ة للتقلبدت 

 الندتج إمجديل من كجزء التقديري احلكومي نفدقواإل الضرائب معدالت أبن القدئلة املعيدرية الوصفة على ينيتقتاد اإل معظم يوافق
 منط وجو  نالحظ أن فينبغي ،رعدت اجل هذه احلكومدت احرتمت إذا،و  اإلتقتاد ية دورةال خالل اثيتة تظل أن اجيب احمللي

 ففي حدالت االنتعدش)الطفرة(:.املدلية السيدسة يف الدورية للتقلبدت معدكس

 نفدقاإل ظل إذا) التلقدئية التثبيت عوامل يسبب اإلمجديل احمللي الندتج من كحاة احلكومي نفدقاإل إمجديل ينخفض أن اجيب - 
 .(ثراأل تعزيز سيتمف احلقيقية ابلقيمة اثيتاد التقديري

 خالل من ثراأل تعزيز سيتم) اإلمجديل احمللي الندتج من كنسبة احلكومة ايرا ات ترتفع أن ينبغي  اثيتة ضريبية معدالت مع  -
 ( حدالت االنتعدش يف الضريبية والزاي ات الركو  فرتات يف الضريبية التخفيضدت

لكن  -الركو  حدالت يف العكس حيدث أن اجيب -اإلمجديل احمللي الندتج من كحاة امليزانية فوائض زاي ة ينبغي ،ملد سبق  نتيجة 
 ارتفع إذاخدصة  على.  ورية فهي معدكسة خبادئص الندمية البلدان من العديد يف املدلية السيدسة تتمتع  العملية املمدرسة يف
 فرتات يف يزيد الركو ،والعجز فرتات يف اخنفضو  االز هدر فرتات خالل اإلمجديل احمللي الندتج من كحاة احلكومي نفدقاإل

   3.الركو  فرتات يف ينخفض و  االز هدر

                                                             
 .58-51يقبق ليلى امسهدن،مرجع سبق ذكره،ص 1 
 56،صمرجع سبق ذكرهمرمي مدطي،2 

3 ALESINA, Alberto, CAMPANTE, Filipe R., et TABELLINI, Guido. Why is fiscal policy often procyclical?. Journal of 

the european economic association, vol. 6, no 5,1112 p. 1006-5112 
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 مفهوم  ورية السياسة املالية : -

صعو ا و  اإلتقتاد يةالجتدهدت الدورة –حكومي ،الضرائب و التحويالت  إنفدق –د أ واهتاملدلية العدمة مبختلف  مسديرةهي 
انكمدشية يف موجدت الاعو  متثل موتقفد مضد ا للدورة،و و  اإلتقتاد يةتقدت هبوط الدورة أو د عندمد تكون توسعية يف ألهنهبوطد ،

يف تقليل تذيذابت منو الندتج الداخلي  تسدمه إذا اإلتقتاد يةتوسعد السيدسة املدلية يكون هلد  ور معدكس للدورة  أكثرمبعىن 
ووفقد هلذه احلدلة فدن  1 (*Y)منو الندتج الداخلي االمجديل احملتمل  أوحول اجتدهه على املدى الطويل  (Y)االمجديل الفعلي 

تراجعد ي تقتاد ،فعندمد يشهد النشدط اإل يرا اتالااالخنفدض يف احلكومي و  نفدقالرصيد العدم سيتدهور يسبب زاي ة اإل
(Y*>Yفإ )التدهور يف الرصيد و  اإلتقتاد يةنند حنكم على املدلية العدمة على أهند توسعية مضد ة للدورة ( )فجوة الندتج سدلبة

 احملدفظة عليه يف حدو  الندتج املتوتقع.لي االمجديل و االمجديل من شأنه أن يسدعد على التخفيف من تراجع منو الندتج احمل

تراجع النفقدت العدمة و  يرا اتالا إرتفدعحتسن الرصيد االمجديل نتيجة  إذامضد ة للدورة ة املدلية انكمدشية و تكون السيدسابملقديل 
ص يف تقلي سدهميهذا التحسن يف الرصيد االمجديل ميكنه أن موجبة.و  نتدج( فجوة اإلY*<Yي حيث )تقتاد يف زمن االنتعدش اإل

 الندتج احملتمل.عد ته حنو منو الندتج الداخلي االمجديل وإ

التذيذابت يف منو الندتج االمجديل  آاثرللدورة عندمد تعمل على تعميق  سديرةو على العكس ممد سبق يكون للسيدسة املدلية  ور امل
تدهور يف الرصيد  أولسيدسة املدلية انكمدشية ي ضعيفد واتقتاد الداخلي مبعىن أنه يتحسن الرصيد االمجديل عندمد يكون النشدط اإل

 عندمد ينتعش النشدط.

يدال من   واتتعريف لدورية السيدسة املدلية فدنه من املهم أن حند   ورية هذه السيدسة من حيث األ إىلالوصول  أجلو من 
كدلرصيد حكومي ومعدالت الضريبة  ،كمد أن املتغريات الداخلية   إنفدقالسيدسة املدلية من  أ وات إىلالنتدئج و عليه سنستند 

 الدورية. اثرضد جمموعة من اآلأيالضريبية و املتغريات املدلية ابلنسبة للندتج احمللي اخلدم ،هلد  يرا اتالا و يلو األ

  اإلتقتاا ية(:املؤشرات املالية و االرتباط مع الدورة I-0اجلدول )

و التجدرية و علوم التسيري  اإلتقتاد يةكلية العلوم ،مذكرة  كتوراه منشورة ، اإلتقتاد يةاسحدق خداجية ،سيدسة املدلية العدمة املضد ة للدورات  املادر:
 .68،ص4221-4226اجلزائر ،–،ختاص تسيري املدلية العدمة ،تلمسدن 

د و جمموعة من متغرياهتد الداخلية اآلنفة الذكر أ واهتنالحظ أن هندك ثالث مواتقف للسيدسة املدلية حسب  (I-1)من اجلدول 
احلكومي و الضرائب اثيتني عرب الزمن و  نفدقن يكون اإلأي– حمديدة أوللدورة  مسديرة أو،فمن املمكن أن تكون مضد ة للدورة  

 -ال تقوم مبعدجلتهأهند ال تزيد من شدة االختالل و  من املعروف عنهد ديدةهذه السيدسة احمل
                                                             

 ية.نتدجج كفدءته و مستخدمد كل طدتقته اإلأو يف  هد عندمد يكونإنتدج تقتاد يعرب عن احلد األتقاى من السلع و اخلدمدت اليت ميكن لإل1 
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)زاي ة ( أوو ختفيض  نفدق( تتضمن زاي ة)ختفيض( يف اإلProcyclicalللدورة ) سديرةاجلدول نالحظ أن السيدسة املدلية املومن 
 آاثرتعميق  إىلد تؤ ي ألهنللدورة )مستجيبة(الجتدهدت الدورة  مسديرةتقدت اليسر)العسر( و يطلق عليهد سيدسة أو يف الضرائب يف 

 -انكمدشية يف فرتات اهلبوطتقدت الاعو  و أو توسعية يف – اإلتقتاد يةالدورة 

ن هذه املؤشرات واملعدالت الضريبية وحبكم التعريف فإ نفدقليهد هي اإل ميكن النظر إن أفضل املؤشرات اليتمن الندحية النظرية فإ
العدم  نفدقالتمييزية كدليت يتيحهد اإل متتلك القدرة أخرىال توجد مؤشرات الثالثة لسلوك السيدسة املدلية و متيز يوضوح يني املواتقف 

و معدالت الضريبة ،لكن من املمدرسة العملية ال توجد تقدعدة معلومدت منتظمة ملعدالت الضريبة على خالف معدل الضريبة 
 1احلكومي كأفضل مؤشر. نفدقاملتضخم ممد يرتك لند اإل

 

III -0-0-  الدول النامية :خاائص  ورية السياسة املالية يف 

(Gaven et Perotti 1997)  مسديرةحقيقة أن السيدسة املدلية يف أمريكد الالتينية يدت كأهند  إىلل من لفت االنتبده أو كدان 
هلمد   راسة عوا أن سيدسة التقلبدت الدورية هي تقدعدة يف كل العدمل الندمي ،ففي إ(Talvari et Végh 2005) للتقلبدت الدورية.

 ولة  36)لكل الدول الندمية  ةااجيدييالندتج احمللي االمجديل كون الدوري لالستهالك احلكومي و أظهروا أن العالتقة يني امل 1111سنة 
تفدتقم  إىلاليت تؤ ي و  اإلتقتاد يةتنتهج الدول الندمية سيدسة تدراجيية للدورة  ملدذاو السؤال املطروح يف هذه احلدلة هو : (يف العينة

 هندك فرعني رئيسني لالجدية على السؤال : دراسدتال؟ حسب اإلتقتاد يةالدورة 

 ،(Gaven et Perotti 1997)تقدت العايبة و الدولية اليت متنع البلدان املتدهورة من االتقرتاض يف األ اإلئتمدن أسواقالعيوب يف -

(Caballero et Krishnamithy(Riascos et Végh 2003) (Gaven 2003) (Mendozo et Oviedo 2006), 2004),   

(Susuki 2006)   2  إال يذلك القيدم تستطيع ال أو ، االتقرتاض الندمية البلدان من للعديد ميكن ال ، العايبة تقدتو األ يف ألنه 
 االتقرتاض ميكنهم االز هدر فرتات يفلكن  نفدقاإل خفض إىل وتضطر العجز حتمل ميكنهد ال وابلتديل ، غديةلل مرتفعة فدئدة سعدرأب

3.العدم نفدقاإل وزاي ة ، يذلك القيدم واختيدر أكرب يسهولة
 

تقدت اجليدة تشجع أنشطة التبذير املديل و الفكرة القدئلة أبن األ إىلالسيدسي عد ة  تقتاد تفسريات اإل إىلستند  كمد يتم اإل-
،(Ilzetzki2007) 1999)-(Tonell et lane 1998(Talvi et Végh2005 ) (Alesina et Tabellini2005) .4 

ي العدم ،وللقيدم تقتاد االستثمدر يف نفس اجتده الدورة يف النشدط اإلتوجيه االستهالك احلكومي و  إىلأن هذه الدول متيل  أي
يظدهرة "عندمد   (Gaven et Perotti 1997)تفدتقم حدالت الركو  ،هذا مد يسميه تضخيم االنتعدشدت و  إىليذلك يتم امليل 

 ( .when it rains it pours")تتبخر-متطر

                                                             
كلية العلوم اإلتقتاد ية و التجدرية و علوم التسيري ،ختاص تسيري املدلية العدمة ،مذكرة  كتوراه منشورة ، اإلتقتاا يةسياسة املالية العامة املضا ة للدورات اسحدق خداجية ،1 

 12-61،ص4221-4226اجلزائر ،–،تلمسدن 
2 Ethan Ilzetzki-Carles A-vegh, Procyclical Fiscal Policy in developing countries :truth or fiction, working paper, national bureau of 

economic research, Cambridge, 2008,p1-2. 
3 ALESINA, Alberto, CAMPANTE, Filipe R., et TABELLINI, Guido. Op-cit ,p1007  
4 Ethan Ilzetzki-Carles A-vegh, op-cit,p1-2.  
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دلية توسعية ال تزال لغزا ،فمن املنظور الكينزي ال يبدو من املندسب تبين سيدسة م اإلتقتاد يةنظراي ،السيدسة املدلية املؤيدة للدورات 
و أجور مرنة فدن  أسعدرالكينزية مع وجو   ي. ففي النمدذجتقتاد موتقف مديل انكمدشي يف فرتات الرتاجع اإليف فرتات االز هدر و 

 .(Cristiano et autres 2011)و  (Nakata 2011)املوتقف السيدسة املدلية املثلى هو عكس التقلبدت الدورية 

 اإلتقتاد يةمضد  للدورات  أو (Barro1979) وري  مدايف النمدذج النيوكالسيكية فدن موتقف السيدسة املدلية املثلى هو  أمد
(Baxter et King1993).للضعف والتخلف للدورة هو نتيجة  سديرةو معظم املداخالت جد لت أبن موتقف السيدسة املدلية امل

 املؤسسي.

)انظر البنك الدويل  أسبدبمفيدة لثالثة أن تكون املخدطر ميكن للسيدسة املدلية املضد ة للدورات  إ ارةكمد أنه من وجهة نظر 
1151:) 

الوتقوف يف وجه الرايح :مبعىن استمرار احلكومدت يف توفري السلع و اخلدمدت و احلفدظ على مستوى االستثمدر العدم حىت يف   - 
 العدمة. يرا اتالاحدلة اخنفدض 

د  كبري يف حدلة الركو  ميكن للسيدسة املعدكسة للتقلبدت أن تسدعد احلكومدت على زاي ة املسدعدات االجتمدعية و التأمني لع  -
 الكلي املعدكسة . تقتاد من املواطنني املتضررين من ظروف اإل

التعدمل و  تقتاد ميكن لسيدسة مضد ة للدورات أن تسدعد على حتفيز اإل(  1119 -1112و كمد شهدان خالل األزمة العدملية )
يف هذا الاد  ، يف أعقدب األزمة العدملية أصبح  (Molick et autres 2011)تقد جد لو  الركو  املطول. آاثريشكل أفضل مع 

األزمة يشكل أفضل هي تلك اليت اتبعت نوعد من االستجدابت املدلية الكلية املنسقة اليت  آاثرت جتدوز من الواضح أن الدول اليت 
من احلاول على ائتمدن م الادمدت اخلدرجية.فعندمد ضريت األزمة متكنت هذه الدول أمدسدعدهتد على يندء القدرة على الامو  

  1هجمدت املضدرية. مقدومةاملدلية الدولية و  سواقأفضل يف األ

 إىل يؤ ي ممد ، املشرتكة املوار  على القتدل تادعديو  ، حدة أكثر املشرتكة املشكلة تابح املوار  من املزيد تتوفر عندمدعمومد  
 إ ارةالنفطية  ،حيث أتيت مسألة الدول و هذا مد تواجهه معظم  2جد وار   االحتمدل هذا جتريبيد نعترب وحنن. امليزانية يف عجز

 يرا اتالاتعترب احلكومدت هي املستفيد الرئيسي من ت السيدسدت يف الدول النفطية ،و لوايأو املوار  يف طليعة  يرا اتالاملدلية 
 احمللي. تقتاد مد ينفق  اخل اإلي اليت تقرر مد يدخر يف اخلدرج و النفطية و ه

النفطية و عدم اليقني هبذا  يرا اتالاغدلبد  مد تتخذ هذه احلكومدت تقراراهتد يشأن سيدسة املدلية العدمة يف ظل ييئة تتسم يتقلب 
ضد على حتقيق العدالة يني أيالغري نفطي ، تقتاد ي الكلي و على تنمية اإلتقتاد الشأن ،ممد يؤثر يشكل ملموس على االستقرار اإل

فضال عن ذلك ففي ظل نظم ريط سعر الارف و حمدو ية استقاللية السيدسة النقدية تابح السيدسة املدلية هي األ اة  األجيدل.و
 3.اإلتقتاد يةالجتده الدورة  مسديرااحلكومي  نفدقالسيدسة املدلية تقد يابح اإل إ ارةيف غيدب  أطر الطلب و   ارةالرئيسية إل

                                                             
1 Francisco G-Carneiro-Leonardo Garrido, New evidance on the cyclicality of fiscal policy, policy research working paper 

7293, World bank group,2015,p1-2-3. 
2 ALESINA, Alberto, CAMPANTE, Filipe R., et TABELLINI, Guido. Op-cit ,p1002  

 .14صمرجع سبق ذكره ،اسحدق خداجية ، 3



 ات  النظرية للسياستني النقدية واملالية وحتدايهتما يف الدول الناميةساسيأتصيل األ                        :األولالفال 

 

 ~58 ~ 

III -0-3- ورية السياسة املالية يف الدول النامية : أسباب  

 ومد نفدقاإل أو االتقرتاض أو العجز حدو  مثل - املدلية لقواعدهندك  ور واضح ل:الضعف املؤسسي()ضعف املؤسسات-أ
 عضمن خالل ي عكسال علىلكن . العجزمن نسب  تقلل القيو  هذه أن إىل  لةاأل تشريحيث – املدلية املسؤولية يقوانني يسمى

 ومع. اإلتقتاد ية للدورات املعدكسة السيدسة - إضعدف وليس - تعزيز على ضادأي تعمل املدلية القواعد أن يبدو النظرية دراسدتال
 السيدسة على كبري يشكل تؤثر ال أهندحيث " أعمق" مؤسسية متغريات حتد هد تقد املدلية األطر أن إىل الدالئل تشري ضدأي ذلك

 .املؤسسدت جو ة يف التحكم يتم عندمد

 السيدسية املؤسسدت يفكرة معظمهد تتعلقو  ( procyclicality ) للغز الدورية  التفسريات من العديد النظري األ ب اتقرتح
 القدنونية املؤسسدت إىل تفتقر اليت اتتقتاد اإل يف دثحت تقد الوحشية اليت أثر( Lane et Tornell1999) انتقشفقد . الضعيفة

 حيث املديل التوزيع إعد ة أجل من الاراع تفدتقم إىل يرا اتالا يف املفدجئة الزاي ة تؤ ي الظروف هذه مثل فيف.القوية والسيدسية
 .العدمة الضرائب على طلبهد نتيجة ابلكدمل استيعدهبد  ون حاتهد ختايص املادحل من جمموعة كل دولحت

تقدت و تشويهدا سيدسيدا ممد يرفع تكلفة تشغيل الفوائض يف األ و الذي يظهرمنوذجاد مثدلياد للسلوك ( 4225Vegh-Talviيقدم)
ضغوط  ستيعدبتقدت اجليدة الو ض معدالت الضرائب يف األيفختأنه نتيجة لذلك ستختدر احلكومة  دراسةو تظهر الاجليدة. 

 ضعيفة.الضغوط السيدسية واملؤسسدت اليسبب من املفرتض أن يسجل  وهذا التشويه ، تقدت اجليدةو يف األ نفدقاإل

 السيدسيني يف الندخبني ثقة عدم أسدس على الدورية املدلية للسيدسة تفسريا( Alesina –Tabellini2005)  راسة تقرتحو 
 لعدم نظراا. نتدجاإل يدتقة يتديعون لكنهم ، احلكومية والقروض التحويالت على اتم يشكل الندخبني إطالع يتم ال. الفدسدين

 هذه مثل يف االستهالك من واملزيد الضرائب يتخفيض سيطدلبون ، اجليدة تقدتو األ يف االتقرتاض من احلكومة منع على تقدرهتم
 ومع. املنتجة غري االاجيدرات خالل من مسبوتقة غري عدئدات تبد  أن ، ذلك خبالف ، يتوتقعون( صحيح يشكل) مألهن ، تقدتو األ

 نتدجاإل اخنفدض مالحظة عند االستهالك وخفض أعلى ضرائب لقبول استعدا  على الندخبون ،سيكون املنوال نفس وعلى ، ذلك
 1.اعبةال تقدتو األ يف احلكومي االتقرتاض سينخفض حبيث ،

الكفؤة   ارةعلى اإللقوانني املختلفة و سن اتية على تقدرة الدولة على صيدغة وتنفيذ السيدسدت و حيث يشري مفهوم القدرة املؤسسد
تقبل  حملدسبية يف املؤسسدت احلكومية و احلفدظ على على مستوى عدل من الشفدفية و االبريوتقراطية و حمدرية الفسد  و  من أ ىنحبد 

  كل شيئ فرض و تنفيذ القوانني.

يشكل خدص يف الكلي و  تقتاد اإل إ ارةالسلبية اليت متدرسهد على  اثرعلى السيدسة املدلية يف اآل 2ضعف املؤسسدت أثرو يظهر 
املشدريع التجدرية ارغدم العدملني و  إىلالتفريط يف التنظيم املؤسسدت و  إ ارةالغري رمسي ففي حدالت كثرية يؤ ي سوء  تقتاد اإلتندمي 

                                                             
1 MANASSE, Paolo. Procyclical fiscal policy: shocks, rules, and institutions: a view from MARS. International 

Monetary Fund, 2006.p4-5-7 

.اذ تقدس نوعية املؤسسدت  اإلتقتاد يةضعف املؤسسدت  أوو ضعف الضمدانت الوتقدئية ملنع الفسد    ارةوضوح القوانني و تنفيذهد و تراخي اإل كفديةالضعف املؤسسي يعين عدم  2 
 -األعمدلاحملسويية ،التسلط و العالتقة الوثيقة املشبوهة يف احملدفل السيدسية و ييئة -( و هي:الفسد  :ICRGكمؤشر مبين على أريع مؤشرات املدرجة يف الدليل الدويل للمخدطر)

 م القدنون :تقوة و حيد ية النظدم القدنوين و مدى االمتثدل الشعيب للقدنون و احرتامه.حك-
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 معديريفدؤهد لتجنب الضرائب و لكن يتعمد اخول يف القطدع الغري رمسي ،حيث تنتج سلع وخدمدت تقدنونية و الاغرية على الدخ
حدوث حلقة مفرغة ميكن أن  إىلالدولة زاي ة الضرائب فدن هذا تقد يؤ ي  تحدول إذاتقدنونية.فغري ذلك من متطلبدت العمدلة و 

 تطيل أمد االختالل. 

 إضدفةاملركزي لدور املؤسسدت يف السيدسة املدلية فدنه ينبغي ألن تكون التنمية املؤسسية يف يؤرة االهتمدم  ثرهذا األ إىلو ابلنظر 
 اإلتقتاد يةتعزيز املؤسسدت و  نشدءوية إللو األضد اعطدء أيتقضدئي كأسدس للمؤسسدت اجليدة ،من املهم وضع اطدر تقدنوين و  إىل

 1حقوق امللكية .ي و تقتاد ا تقواي على االستقرار اإلأثر اليت حتدث يدورهد 

 

 الفسا :-ب

حيث  الندخبون هم التقلبدت وراء الدافعو  السيدسة يف الفشل هذا وضحيت الندمية البلدان من كثري يف  ورية هي املدلية السيدسة
 ختفيض أو العدمة السلع من املزيد األمثل النحو على يطلبون مفإهن -ي و وفرة مدلية إتقتاد انتعدش – طفرة يالحظون عندمد

 املدلية السيدسة نظرية تعدحيث  التفسري هذا مع التجريبية األ لة تتوافق و.املدلية السيدسة يف  وري حتيز إىل يؤ ي وهذا ، الضرائب
د أكثر  2.فسد اا كثراأل الدميقراطيدت يف وضوحا

حسب اخلرباء توسع مفهوم الفسد  يشكل كبري حيث مل يعد عبدرة عن معدملة يني طرفني يل يتجسد يف شكل خاخاة  ألنه
 3و السيدسة للسيطرة على املؤسسدت. األعمدلللسيدسة العدمة حيث تتواطأ النخبة صدحبة النفوذ يف جمدل 

 السيطرة من تقدر مع الندتج فجوة تفدعل خالل من ، منهجية أكثر يشكل والفسد  العدمة دليةامل يني العالتقة و سوف نكتشف
 التقلبدت سيدسة تستلزمحيث  (Alesina –Tabellini-Campante2008). اجيدياال الدخل صدمة يف النظرو  الفسد  على

 فدسدة حكومة ظل يف التوازنلكن . احلكومي نفدقاإل إمجديل تغيرييف حدوث وعدم امليزانية فدئض يف زاي ة اجتمدعياد املثلى الدورية
 . - ورية سيدسة- احلكومي نفدقاإل إمجديل يف زاي ةحتدث  امليزانية فدئض يتغري ال

 األمثل النحو على اثيتاد يظل أو امليزانية فدئض يرتفع أن اجيب اإلمجديل احمللي الندتج إىل املتغريات حجم تغيري يتم عندمدو 
 اجيب اإلمجديل احمللي الندتج من كجزء احلكومي نفدقاإل إمجديل فإن ، وابملثل. فدسدة حكومة العكس حيدث لكن ، االجتمدعي

 خمطط مع ابملقدرنة ، مث ومن فدسدة حكومة ظل و العكس يف  اثيتاد يظل أو يرتفع أن وميكن ، غري فدسدة حكومة حتت يقع أن
مد ميكن أتكيده من خمتلف  أي. ورية لسيدسدهتد أكثر استجدية تعرض أن الفدسدة احلكومة على اجيب ، حمبب اجتمدعي

 . فسد اا كثراأل البلدان يف شيوعاد أكثر الدورية املدلية السيدسة أن التجريبية دراسدتال

                                                                                                                                                                                              
 نوعية البريوتقراطية :تقوة و كفدءة األجهزة اال ارية يف احلكم.-

 إىل (51)حيث تشري الدرجة  51 إىل 5وفق سلم مكون من  رجدت من  ترتاوحهذه املؤشرات و  االستقرار احلكومي:مقدرة احلكومة على حتقيق يرانجمهد املعلن و البقدء يف السلطة.-
 وجو  مؤسسة جيدة.

  16-31صمرجع سبق ذكره ،اسحدق خداجية ،1 
2 ALESINA, Alberto, CAMPANTE, Filipe R., et TABELLINI, Guido. Op-cit ,p1006  
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 املستوى ذي البلد أن إىلأشدرت املعدمالت املتحال عليهد  (Alesina –Tabellini-Campante2008)  راسةففي 
 كبرياا اختالفاد خيتلف ال املعدمل أن من الرغم على - نوعد مد  اإلتقتاد ية للدورة معدكسة مدلية سيدسة يعرض  الفسد  من املتوسط

 الوكدلة لنموذج وفقادف ، فقط الدميقراطيدت يف اإل راكية على أثر للفسد  الدميقراطية  ور يف تحكمال كمد أن – الافر عن
 وال) ذاته حبد الفسد  وليس ، اإل راك إىل يؤ ي الذي هو والفسد  الدميقراطية املسدءلة تفدعل إن أخرى يعبدرة و السيدسية

 ، الدميقراطية لقيدس معني  متغري استخدم عندمد. الدميقراطية ملتغري البديلة للمواصفدت تقوية النتدئج هذه(. ذاهتد حبد الدميقراطية
 اإلمجديل احمللي ابلندتج دااجيديي ارتبدطاد تبطتر  متغرية التحكم يف الفسد   أن حقيقة يف ضادأينظروا . النتدئج يف تغيريات أيحتدث  فلن

 الكلي:                                                 تقتاد على خمتلف مؤشرات اإل ثركمد أن متغرية الفسد  ميكن أن أت  1.للفر 

 

 الكلي: تقتاا تفشي الفسا  على اإل أثر(:I-0الشكل )                           

 
 .82صمرجع سبق ذكره ،اسحدق خداجية ، املادر:

،فمن انحية تراجع مستوى ي تقتاد النمو اإلاحلكومية و  يرا اتالاللفسد  يف تراجع مستوى  اإلتقتاد يةتتجسد التكلفة  حيث
،الدخل و  نتدجاملستحقة عن أنشطة اإل يرا اتالااحلكومية فدن الدول تفقد موار  هدئلة ينجم عنهد اخنفدض يف  يرا اتالا

احلكومية الندجم  يرا اتالاالفسد  ،و مد يلفت النظر أن تراجع  تقضدايالوار ات  الرتبدط يعض املسؤولني هبذه االنشطة من خالل 
على التنمية ،ممد  نفدقيسهم يف تقليل اإل يرا اتالاي ،فدخنفدض تقتاد اإل  اءغري مبدشرة يف األ آاثرعن الفسد  اال اري و املديل له 

 اعدتقة خططهد. إىليؤ ي 

زاي ة  التكدليف على  إىلأنه يؤ ي  إىل إضدفةي يؤثر الفسد  من خالل ختفيض حوافز االستثمدر ،تقتاد و على مستوى النمو اإل
الوطين ،كمد أن  تقتاد ي و التكدليف غري املنظورة للافقدت اليت سيربمهد املستثمر يف الدولة و يتحملهد اإلأو ألن الرش تقتاد اإل

تثمدر فدن الفسد  الفسد  يؤثر سلبد أثندء تنفيذ هذه املشدريع عن طريق التالعب مبواصفدت املشروع تقيد التنفيذ .و على صعيد االس

                                                             
1 ALESINA, Alberto, CAMPANTE, Filipe R., et TABELLINI, Guido. Op-cit ,p1025-1026  
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 إىلاخلدرج ممد يؤ ي  إىلحتقيق الريح السريع و حتويله  إىلامللوثة اليت تسعى  جنبيةاال اري و املديل يعمل على جلب االستثمدرات األ
 حرمدن الدول من العمالت الاعبة و نقص معروضهد.

الوطين يعملون  تقتاد  عن الافقدت احلكومية و اإلفدن الفسد  يقوم يتشويه عندصر النفقدت ،الن املسؤؤلني نفدقو من انحية اإل
ي كبرية ،كمد و دعلى املشدريع اليت يسهل فيهد احلاول على رش نفدقعلى تركيز اإل–خدصة يف الدول النفطية –يف فرتات االنتعدش 

الوتقوع يف فخ الديون  إىلمستوى املوار  املتدحة و تدفع البلدان املنتجة  تجدوزتغدلبد مد  نفدقأنه يف الدول النفطية فدن طفرات اإل
لد حال و كنتيجة للتبذير و عدم االستخدام احلكيم للموار  اثندء الطفرة أال اجيد الب-خدصة اليت حتتوي على مؤسسدت ضعيفة–

رسم مالمح سيدسة  إىليفضي يف األخري يف سنوات العسر ممد  يرا اتالل أخرىالبحث عن ماد ر سوى اتبدع سيدسة التقشف و 
 1مدلية  ورية.
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 :الفال خالصة

و   واتاملفدهيم اخلدصة ابلسيدسة النقدية و السيدسة املدلية ،من حيث كل من األ أهممن خالل هذا الفال تقمند مبندتقشة 
يدهد لكل من السيدستني  ،و مدى فعدليتهمد يف يو أت اإلتقتاد يةاملدارس  أهمحتليلند لنظرة  إىل إضدفةاخلدصة هبمد  هدافاأل

 عن طريق تقنوات انتقدهلمد. اإلتقتاد يةمعدجلة االختالالت 

التحدايت اليت تواجه كل من السيدستني يف الدول الندمية من انحية هيكلتهمد و تطبيق السلطدت ملختلف  أهمكمد ركزان على 
السيدسة النقدية يف الدول الندمية تواجه عدة معوتقدت يسبب اختالهلد ينيدهند  أن  إىلهدتني السيدستني و خلاند يف األخري  آليدت

ي و طبيعة نشدطهد يف هذه الدول ،فنجد أن الدول الندمية تتميز ينظم مدلية هشة تضعف تقدرهتد على التادي تقتاد اإل
اجلد ضعيفة اليت تثبط تقدرة هذه الدول على توليد املدلية و النقدية  سواقاخلدرجية.و األ أوللادمدت املدلية سواءا الداخلية 

عدم فعدلية السيدسة النقدية  إىلضد أيو اليت تؤ ي   -الفدئدة أسعدرخدصة من خالل تقنوات –و حتفيز االستثمدرات  اإلئتمدن
الرمسي مقدرنة ينظريه صغر القطدع و -مثل سيدسة اعد ة اخلام و سيدسة السوق املفتوحة- واتيسبب عدم القدرة على تطبيق األ

تقوانني و ال سلوكيدت و ال امكدنيدت ،و هي تؤثر يشكل سليب ابمتيدز على تقندة سعر  يالغري الرمسي فدلسوق الرمسية ال ختضع أل
 الفدئدة.

دية على هدفهد السيدسة النق تفدتقيدت االحرتازية وعدم تركيزعدم تبين اال إىل إضدفةغيدب االستقاللية يف البنوك املركزية  إىل إضدفة
اليت  اتاإلجراء أهمفإرغدم السيدسة النقدية على متويل العجز املوازين يعد  -الداخلية و اخلدرجية سعدرهدف استقرار األ-سدسياأل

 فهي تعمل عكس اطدرهد. سدسيغري هدفهد األ أخرى هدافتلغي فعدليتهد ،فعند تكليفهد أب

ان  أيصفة تشرتك فيهد هذه الدول يف هذا اخلاوص هو "الدورية"  أكثرمد مييزهد يف الدول الندمية و  أهمالسيدسة املدلية ف أمد
السيدسة املدلية يف هذه الدول هي عبدرة عن  ورتني متتدليتني ،ففي فرتة االز هدر و االنتعدش املديل نالحظ ان هذه الدول ترفع من 

ايت هذه الدول إتقتاد هد ،ممد اجيعل إنفدتقلية ،و يف فرتات الركو  تعمل على ختفيض احلكومي  ون مراعدة للظروف املستقب نفدقاإل
 خدصة العدملية. اإلتقتاد يةم األزمدت املدلية و أمدجد ضعيفة 

أن  ورية هذه السيدسة يكون  إىلو يشكل عدم ومن خالل حتليل سلوك و خادئص السيدسة املدلية يف الدول الندمية توصلند 
انتشدر البريوتقراطية و الفسد  و  إىلايت الدول الندمية ممد يؤ ي إتقتاد يسبب ضعف نوعية املؤسسدت و اجلو ة املؤسسية يف 

ية ال ميكن التادي هلد يسهولة إتقتاد نتدئج تقد رة على احداث مشدكل مدلية و  إىلضعف حكم القدنون ،و اليت يدورهد تفضي 
 خول يف احللقة املفرغة لدورية السيدسة املدلية. و الد

يل مشكلتهد االعظم و  اإلتقتاد يةكنتيجة أخرية مد ميكن الرتكيز عليه هو أن الدول الندمية ال تواجه مشكلة يف تنفيذ سيدسدهتد 
النوعية املتدنية  إىل إضدفةمدليد ، أواي ،سيدسيد إتقتاد ايهتد اهلشة الضعيفة سواءا اجتمدعيد ،إتقتاد األصعب تتمثل يف خادئص 

 عرضة لالختالالت و الادمدت الداخلية و اخلدرجية . أكثرللمؤسسدت فيهد ،ممد اجيعلهد 
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 :مقدمة

           

ه على زاي ة أثر ايهتد ،فهي تركز على النمو عن طريق إتقتاد لقيدس مدى تطور  أسدسيي كمؤشر تقتاد هتتم  ول العدمل ابلنمو اإل
مقيدس  أهمهو  –منو نايب الفر  من الندتج االمجديل احمللي احلقيقي  –خالل فرتة زمنية معينة اخلدمدت العدمة السلع و  إنتدج

 وجوب تفوق هذا الندتج على عد  السكدن. إىل إضدفةالتضخم  أثريتم ازالة  أكثر تقة  أجلمن ي فتقتاد للنمو اإل

 

عمدل ممد يرفع من توظيف املزيد من ال،رفع مستوايت االستثمدر و  موالرؤوس األو  األرابحمهم يف خلق  أثري له تقتاد النمو اإل
 -اإلتقتاد يةحتقيق الرفدهية –فضل للعيش لمستهلكني ويزيد من فرص أالرواتب ابلتديل تتحسن القدرة الشرائية لمستوى الدخول و 

ة ال ميكن التحكم هبد و النمو هي عوامل خدرجي أسبدبن فدلبعض اعترب أه أسبديحول تعد  حمد ات النمو و  دراسدتالواختلفت 
ان احلكومة تستطيع ختفيز النمو من خالل  أيالنمو. غديةه  اخلية يتم السيطرة عليهد مبد حيقق أسبديخر اعترب ان البعض اآل

والسيدسة املدلية وماداتقية القرار النقدي  متغريات السيدسة النقدية  أثرمد سنركز عليه يف هذا الفال هو ،  واتجمموعة من األ
 حمد اته. أهماملديل على النمو ابعتبدرمهد من و 

 

. الفدئدة أسعدر خفضو  النقد من املعروض من خالل زاي ة النقدية ةتسيدس عن طريق النمو زن حيفأ املركزي للبنك ميكنحيث 
 ور  إىل إضدفة، يتقتاد اإل والنمو االستهالكي نفدقاإل يعزز هذا كلف القروضو  اإلئتمدن على الفدئدة أسعدر تقلل أهند كمد

 -الداخلي و اخلدرجي-السيدسة النقدية يف توفري البيئة املندسبة للنمو ابلعمل على حتقيق االستقرار النقدي

 

 نفدقاإل يف احلكومة استمرت إذا لكنمعد ، كليهمد أو ، الضرائب ختفيضدت ، أكثر نفدقابإل مدا النمو السيدسة املدلية فتحفز أمد
الحق  وتقت يفو . الديون مستوايت إرتفدع إىل املطدف هندية يف و، يف امليزانية  العجزن هذا يسبب فإ ، أتقل ضرائب وفرضت أكثر

عدم  من تقلقون مألهن عدلية  ين نسبة ذو يلد يف موالاأل استثمدر عن األجدنب املستثمرون يتوتقف يبطئ هذا العجز من النمو و
احلذر من السيدسدت التوسعية  اليت تستخدم فقط يف حدالت  اجيبلذلك   .أتقل كونست النقو  تقيمة أن أو سدا ال علىحاوهلم 

 وزاي ة نفدقاإل خفضن يعملوا على متخذي القرار أصدنعي السيدسدت و  يتوتقع من تقتاد اإل ينمو عندمدف. الركو  و االنكمدش
  استقراره.ضمدن استدامة النمو و  أجلمن  الضرائب

 

ه و أسبديمبختلف  دراستهيالنظرايت اليت تقدمت  أهم إىلاستنبدط التفسري النظري للنمو مع التطرق  دولحنمن خالل هذا الفال 
حقيقة الدور الذي ي و تقتاد على النمو اإل –املدلية النقدية و –الكلي  تقتاد احملتمل لسيدسدت استقرار اإل ثراأل إضدفةحمد اته ،

 ماداتقية تقرارات هدتني السلطتني.ريق حتقيق املندسبة هلذا النمو و تلعبه عن ط
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I-مفهوم و حمد ات النمو: 

I-1-ي: تقتاا مفهوم النمو اإل 

يف اجملدالت املعيشية و  نتدجأحدثت جمموعة من التغيريات اجلذرية يف خمتلف تقطدعدت اإل ىلو األأن جدءت الثورة الاندعية يعد 
حققت كمد السيدسية  ،االجتمدعية و  اإلتقتاد يةعدمة.و يعد اتسدع نطدتقهد يف القرن التدسع عشر أحدثت جمموعة من التغريات 

جو هتد و زا ت من السلع واخلدمدت و  نتدجو الثدنية و الثدلثة تقدمد واضحد يف خمتلف اجملدالت ،فزا  كم اإل ىلو األالثورة الاندعية 
 الرفدهيةزاي ة الدخول احلقيقية وزاي ة مستوايت املعيشة و  إىل أ ىتضدعفت فرص العمل ،كل هذا عم التبد ل يني الدول و 

ذلك نظرا لعوامل ات اليت شهدهتد السدحة الدولية و ن العديد من الدول مل حتقق فدئدة تذكر من هذه التغري لكن رغم كل هذا فإ
الدول اليت  أمدآسيد(.هذه الدول )خدصة تقدرة افريقيد و  منوعدالت شكلت عدئقد لتقدم و سكدن مبالتخلف و زاي ة معدل منو ال

صبح يطلق عليهد الدول ملستوايت املعيشية ،أا إرتفدعزاي ة متوسطدت الدخول احلقيقية و حققت تقدمد واضحد من خالل 
 1الاندعية املتقدمة.

مثل االستهالك فدئدة  أكثرهبذه املتغرية االحادئية اجلدفة يدال من الرتكيز  على مؤشرات  االهتمدماجيب  ملدذاو السؤال املطروح هو 
ي هو الذي حيد  أسدسد الرفده املد ي للندس ،ففي الدول املتقدمة تقتاد اتقندعد أن النمو اإل كثرو الرفده ؟ رمبد يكون السبب األ

تقريبد أبن يعيشوا يف منط مل يكن من املمكن أن حيال عليه اال عد   ي منذ الثورة الاندعية جلميع السكدنتقتاد مسح النمو اإل
تقليل جدا من األشخدص يف ذلك الوتقت ،فعال مسح النمو يف يعض القطدعدت يرفع نايب الفر  من الندتج احمللي االمجديل.على 

 2توايت  خل الفر مروعة يسبب اخنفدض مس املالينيمنو فقد كدنت ظروف  أيعكس الدول الفقرية اليت مل تشهد 

عند مستوى االستخدام الكدمل و الذي أييت من النمو يف الطلب الكلي  نتدجمنو اإل إىلي تقتاد يشري النمو اإل تقتاد يف علم اإل
تقليداي يقدس يوصفه النسبة املئوية للزاي ة يف الوطين ،و  تقتاد اخلدمدت املنتجة يف اإليف تقيمة السلع و ،و يعرف على أنه الزاي ة 

حسدس جدا للتغريات يف  ألنهنطرح منه معدالت النضخم  أي 3عد ة مد حيسب يقيم حقيقية. ألنهالندتج احمللي االمجديل احلقيقي 
 4 هلذا ال يعرب عن الندتج االمجديل يقيم امسية.- سعدراأل

حدوث زاي ة يف امجديل الندتج احمللي مبد حيقق زاي ة يف متوسط نايب الفر  من الدخل  يتقتاد يقاد ابلنمو اإل أكثرللتفايل 
 احلقيقي ، ابلتعمق يف هذا املفهوم يتعني عليند التأكيد على:

                                                             
 .52-29،ص4222،جدمعة االسكندرية،تقتاد الندشر تقسم اإل-نظرية و تطبيقية  راسات-اإلتقتاا ية،التنمية دن عطية انصفأميحممد عبد العزيز عجمية، 1 

2 Philippe AGHION-Peter HOWITT,THE ECONOMICS OF GROWTH, The MIT Press , London, England ,2009,P20 

 .12ص،2242،،أثراء للنشر و التوزيع ، عمدن،االر ن2الطبعة ،التنمية إتقتاا علم القريشي،صدحل تركي حممد  3 
4 Malaga Krzysztof  et al, A propos des quelques dilemmes de la théorie de croissance économique et de l’économie 
,Romanian Journal of Economics, XIX, , vol. 29, no 2, 2009, p2. 
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ي ال يعين فقط حدوث زاي ة يف امجديل الندتج احمللي يل اليد أن يرتتب عليه زاي ة يف  خل الفر  احلقيقي تقتاد النمو اإل -   
"النمو يف األسدس هو ظدهرة كمية Kuznets  1وفقد ل ي اجيب أن يفوق معدل النمو السكدين .تقتاد عىن أن معدل النمو اإلمب

 2ميكن تعريفه أبنه الزاي ة املستدامة يف معدل منو السكدن و نايب الفر  من الدخل" غديةو هلذه ال

 التضخم. أثراجيب أن تكون حقيقية ،لذا اجيب استبعد  الزاي ة يف  خل الفر  ال اجيب أن تكون نقدية فقط يل  -    

تتبعند متوسط نايب  إذاأن الزاي ة اليت تتحقق اجيب أن تكون على املدى الطويل و ليست مؤتقتة سرعدن مد تزول ،مثال  -    
 املتحدة االمريكية جند اجتدهه املستمر حنو الزاي ة حىت يعد استبعد  عوامل التضخم. الوالايتالفر  من الدخل يف  ولة مثل 

على كم السلع و اخلدمدت اليت  أيي يركز على الكم الذي حيال عليه الفر  من الدخل ،تقتاد أن النمو اإل إىلو يتعني االشدرة 
 3.أخرىئدت اجملتمع من انحية يتوزيع الدخل يني ف أوحيال عليهد ،و ال يهتم ينوعيتهد من انحية 

 أوية يسيطة إتقتاد (:"يتم تعريف النمو من خالل النمو املستدام أليعد  وحدة Perroux 1961)  francois إىلضد ابلنسبة أي
 4ي متغري"إتقتاد يف النظدم ،ويادحبهد تقدم  أومعقدة  اليت تتحقق يف البنية 

لسلع كبري على الطلب احمللي و السلع  و اخلدمدت اخلدرجية اليت تلعب  ور اي يشكل  تقتاد القاري يعتمد النمو اإل جلاأليف 
 اإلتقتاد يةي يف املدى القاري تعرب عن الدورة تقتاد أن هندك احنرافدت للنمو اإل إىلوجتدر االشدرة  5االستثمدرية. أواالستهالكية 

)الكينزية ،الكالسيكية اإلتقتاد يةمن طرف املدارس ي ،و هندك امجدع تقتاد ايت متر يتجرية الركو  اإلتقتاد ،ألن معظم اإل
 6تلف احملدصيل عد ة . إىل إضدفةالركو  تكمن يف صدمدت النفط واحلروب  أسبدبة ،الكينزيون اجلد ( على أن النقداوياجلديدة ،

-نفهم  نتدج، من فكرة عوامل اإل نتدجي يشكل كبري على عرض و كفدءة عوامل اإلتقتاد على املدى الطويل يعتمد النمو اإل أمد
 رأس إىل إضدفةاملدل االجتمدعي و الفكري  رأساملدل البشري و  رأسلكن يعد سنوات ظهر  -املدل املد ي ،و العمل رأساألرض ،

  7(.اإلتقتاد يةاملدل الثقديف و التقدم التكنلوجي و املؤسسدت )النظم القدنونية و 

فدلنمو يدرس كيف يكون ابمكدن الدول أن  8التنمية  راسدتي ختتلف عن تقتاد النمو اإل  راسدتضد أيو مد جتدر االشدرة اليه 
  1التنمية فيدرس كيف ميكن للدول الفقرية أن تلحق ابلدول الغنية. إتقتاد  أمدهد ،إتقتاد تقدم 

                                                             
 1 (Simon Kuznets))1985-(1901 لتفسريه الذي تقدم على أسدس البيدانت  2912واحادئي مشهور حال على جدئزة نويل لإلتقتاد  يف ي أمريكي إتقتاد خبري

اجملدسبة الوطنية ،التدريخ اإلتقتاد ي ،إتقتاد ايت –التجريبية للنمو اإلتقتاد ي اليت جد ت وعمقت معرفة  اهليكل اإلتقتاد ي واالجتمدعي وعملية التنمية ،سدهم يف خمتلف اجملدالت 
 (.PIBه ابستخدام البيدانت التجريبية ،ومن أهم االسهدمدت هو خمرتع اجملدميع املشهورة )وهذا كل

2 Bendahmane mohammed el amine,politiques monetaire et croissance economique dans les pays du Maghreb, thèse de 
doctorat, en finance, université abou bakr belkaid,tlamcen,2015-2016,p55. 

 .55-52-52،ص -نظرية و تطبيقية  راسات-اإلتقتاا ية،التنمية دن عطية انصفأميحممد عبد العزيز عجمية،3 
4 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p55 
5 MALAGA Krzysztof,op-cit,p3 

 14-12،ص املرجع السابق، القريشيصدحل تركي حممد  6 
7 MALAGA Krzysztof,Ibid,p3. 

سع من النمو ،يف عمق هذا التمييز يكون االتقتندع أبن التنمية لديهد يعض أو أن التنمية هي  إىلمشريين   اإلتقتاد يةيون التمييز يني النمو و التنمية تقتاد اإل حيدولمن هذه النقطة 8 
ي ، و لكن يف الغدلب على نوعية احليدة يف  ول معينة ،لكن هذا تقتاد على النمو اإل أثرالسمدت النوعية كدلتغريات يف النظم القدنونية ، و التغريات النوعية غري القديلة للقيدس اليت هلد 

 ي مع توسع آفدتقه.تقتاد و يتجلى ذلك حول اختيدر املقيدس الاحيح للنمو اإل كفديةرمد مبد فيه الالتمييز ليس صد
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I-0-ي:تقتاا حمد ات النمو اإل 

ي زاي ة االهتمدم يف كل من البحوث النظرية و التطبيقية،و مع ذلك تقتاد النمو اإلعلى مدى العقو  املدضية اجتذيت حمد ات 
فدن هذه العملية تبقى غري مفهومة يشكل كدف وهذا مد يربر عدم وجو  نظرية موحدة ابلتديل وجو  العديد من النظرايت اجلزئية 

 2ي.تقتاد اليت تندتقش  ور العوامل املختلفة يف حتديد النمو اإل

، و الذي مسح لند ابالجدية على السؤال  (Solowيل املثدل من املنظور النيوكالسيكي اجلديد الذي يعتمد على منوذج ) على سب
املدل  رأساالستثمدر يف املدخالت خدصة  يةأمهلية حول أو فقرية؟ من خالل اجدية  خرىيعض الدول غنية و األ ملدذاالتديل: 

التجريبية،ألن  األعمدلية هذه العوامل. وتقد  عم هذا التفسري يشدة من طرف إنتدجالعدملة و درات و معدل منو القوى املد ي، امله
 3ية يف استخدام هذه العوامل.نتدجاملدل والتعليم ولكن مبستوى منخفض من اإل رأسالدول الفقرية ال تتمتع مبستوى منخفض من 

املدل البشري و  رأس إىلاالنتبده  5(Lucas)و4( Romerالنظرية احلديثة اليت هي نظرية النمو الداخلي حيث لفت كل من ) أمد
و مدرسة اجلغرافيد  6(  Myrdalمهمة مثل نظرية السببية الرتاكمية ل) دتسدمهمعلى ذلك مت تقدمي  عالوةالقدرة على االيتكدر 

 ت ية ،كل هذه التطورات أإتقتاد الدور املهم للعوامل الغري  خرىذلك أيرزت التفسريات األ إىل ضدفةاجلديدة ،ابإل اإلتقتاد ية
املدل ،العمل و  رأسماد ر مثل  إىلة )النهدئية( للنمو ،التقريبية تشري سدسياملاد ر األدش مييز يني املاد ر التقريبية و نق إىل

العوامل  إىل إضدفةالثقدفية نظم القدنونية والسيدسية والعوامل االجتمدعية و ة متثلت يف املؤسسدت والسدسيالتكنولوجيد يف حني األ
  7الدميغرافية و اجلغرافية.

مبدشرة للنمو  أسبدبمد هي إال 8املدل البشري  رأسمتثل املدل املد ي و  رأسان مزيج االختالفدت التكنولوجية و االختالفدت يف   
املدل  رأسكدنت كل من التكنولوجيد و   إذاشرح هذه االختالفدت فدن السؤال التديل يطرح نفسه : دولحني ،فبمجر  أن تقتاد اإل

                                                                                                                                                                                              
 25صمرجع سبق ذكره،، القريشيصدحل تركي حممد  1 

2 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, 

view. University of Thessaly Discussion Paper Series,vol 13,N10 ,2007,P247 
3 Yildizoglu Murat.,Croissance économique, Document de cours, Université de Bordeaux IV,  2001,p54. 

4(Paul ROMER )2955- إتقتاد خبري( ي أمريكي ومؤسسAPLIA الذي يقوم يتطوير وتقدمي التقنيدت )ي تقتاد لتحسني تعلم الطالب وهو خبري يف النمو اإل
-2986وهذا عن عمله حول النمو الداخلي الذي نشر يني عدمي  4228( يف سنة William NORDHAUSجدنب) إىلوااليتكدر التكنولوجي منحت له جدئزة نويل 

املدل والعمدلة ويلعب كل من التعليم واالستثمدر يف البحث والتطوير  رأسبب مزيج من تراكم ة هي أن منو الندتج احمللي اإلمجديل ال ميكن أن تكون فقط يسسدسيوفكرته األ 2992
 .وعن عملهم حول أثر املندخ على النمدذج اإلتقتاد ية  ورا يف تعزيز التقدم التقين والذي يدوره يعزز النمو

 5(Robert E LUCAS J)2931  تقتاد ي هو أحد مؤسسي اإلتقتاد ليتخاص يف األخري يف اتريخ الفكر اإلي أمريكي  رس الرايضيدت مث التدريخ إتقتاد هو 
نظرية االستثمدر ونظرية النمو الداخلي  –ت منهد هدمدعن عمله يف التوتقعدت العقالنية  ونقد لوكدس الشهري،وله عدن اس2995 تقتاد الكالسيكي اجلديد حال على جدئزة نويل لإل

 -واملدل ألصولااملدل البشري و نظرية  رأسمن خالل 
يبين  2951(سنة Karl Gunnar Myrdalو االجتمدع السويدي) تقتاد طورهد عدمل اإل(La causalité cumulative circulaire) الدائرية نظرية السببية الرتاكمية 6 

دهور أكثر  الدول تستمر يف الت هذه ستوى التنمية ، ائريية مبعىن أنيف م ول كثرية فقرية يسبب االختالف غنية و  جه على أسدس فرضية االز واجية اجلغرافية،حيث هندك  ول تقليلةمنوذ
عرب كل  أسرعزاي ة التنمية يشكل  إىللنسبة للدول املتقدمة متيل ،والعكس اب أكثرتراكمية تعين اهند تستمر يف التخلف يف كل جولة ممد حيدث فوضى  أمدة ميكلمد حدولت حتقيق التن

 .و ترتاكم التنمية اإلتقتاد ية يف كل جولة  ورة
7  Arvanitidis Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas, ,Determinants of economic growth: the experts view ,p247 

 .  ((North et Thomas 1973 حقيقية للنمو حسب أسبداباملدل و غريهد ( ليست  رأس) االيتكدر ،وفورات احلجم ،التعليم و تراكم مثلالعوامل 8 
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كدن من املمكن حسدب الفروق يف  خل الفر  يني الدول   إذايف فهم االختالفدت يف ثروة االمم و  غديةللاملد ي و البشري مهيمن 
 املدل البشري ؟ رأستراكم املزيد من املدل املد ي و  رأساستثمدر املزيد من اجملتمعدت يتحسني تكنولوجيدهتد و ال تقوم  لمدذا،ف

هي اليت تعيق العديد من ي و تقتاد ة للنمو اإلأسدسي أخرى أسبدابن هندك ه العوامل غري كدمل ،ألن هذا التفسري املرتبط هبذيبدو أ
 :تقليقية للنمو لسببني على األاحلق سبدبمن املهم التحقيق يف األول يف االسثمدر يف هذه العوامل.و الد

 .هم نقدط القوة الكدمنة والقيد ية ستكون انتقاةاملبدشرة( وحدهد من  ون ف سبدبنظرية تركز على املتغريات املتدخلة )األ أي-

ن فهم النمو يف يعض الدول ومستوى املعيشة  للمواطنني فإ أ اءي من خالل حتسني تقتاد كدن الدافع هو فهم النمو اإل  إذا-
 1املبدشرة وحدهد سيكون مبثدية التعدمل مع أعراض املرض  ون معرفته. سبدبن الرتكيز على األة مهم.ألسدسياأل سبدباأل

 ي فيمد يلي:تقتاد املبدشرة للنمو اإل سبدبممد سبق ميكنند التفرتقة يني  األ

I-2-1-املال البشري: رأس  

املدل البشري هو جمموع املعدرف و القدرات و املهدرات اليت يكتسبهد  رأس:"ان 4223يعترب تقرير التنمية االنسدنية العريية لعدم 
 املدل املعريف". رأسالبشر عرب التعليم و اخلربة العملية و النواة الالبة نسبيد ل

ية العمدل و املوظفني من خالل املهدرات املعرفية و التقنية اليت نتدجإيعرفه يرانمج االمم املتحدة االمندئي أبنه:"كل مد يزيد من  
ية العمدل وتزيد من تقدرهتم إنتدجاخلربة."فهي اخلواص املميزة للقوة العدملة اليت تسدعد على حتسني من خالل العلم و  أييكتسبوهند 

 2تقنيدت.تسهيل عملية التحكم يف العلى االيتكدر والتكيف مع التكنولوجيد اجلديدة و 

 Beckerتقد طور كل من )ي ويرتاكم من خالل االستثمدرات ،و تقتاد املدل البشري أن يلعب  ورا رئيسيد يف النمو اإل رأسميكن ل 

املدل البشري و النمو خدصة  رأس،كمد ان هندك روايط عديدة يني   3املدل البشري رأسنظرية ( Mincer1974) و ( 1965
املدل البشري هي سبب رئيسي  رأسي،كمد أن الفروق يف تقتاد  وره يف عملية االنطالق اإلالتكنولوجي و ه على التقدم ثر املتعلقة أب

  4ي و التنمية.تقتاد ي ،و عملية النمو اإلتقتاد اإل  اءلالختالفدت يني الدول يف األ

 Barro et)و تفسري النمو و تقد توصل  نتدجاملدل البشري يف  وال اإل رأسيف النظرايت احلديثة أعطت أشكدال عدة إل مدج 

Lee) لعد  كبري من  ول العدمل يني   راسةذلك يف حمد ات النمو ،و  أهمخادئص السكدن من املدل البشري و  رأسأن خمزون  إىل
مبتوسط سنوات التحايل املدرسي من املستويني الثدنوي و العديل ،و  ةااجيدييحيث اثبتد أن النمو مرتبط يعالتقة  5961-5991

                                                             
1 Acemoglu, Daron. Introduction to modern economic growth. Princeton University Press, 2008,p155-156. 

 .234،ص42252،العد  ،2اجمللد و املدلية، اإلتقتاد يةجملة البحوث (،0221-9192ي يف اجلزائر)تقتاا املال البشري و النمو اإل رأس،العالتقة بني حوشني يوسف 2

لن  ات.و حول حوافز االستثمدر يف املهدرات مبد يف ذلك استثمدرات مد تقبل سوق العمل يف شكل التعليم املدرسي ،و االستثمدر على شكل تدريب نتدجحول عملية اإلتدور 3 
 الكلي. تقتاد يف اإل أمهيةت العمل و تلعب  ورا ال يقل ايإتقتاد يكون من املبدلغة القول أن هذه النظرية هي أسدس الكثري من 

 
4 Acemoglu, Daron,op-cit,p463-464. 
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املدل  رأسن العمدل ذوي التعليم العديل يتحكمون يف التقنيدت اجلديدة و هلم  ور مهم يف نشرهد ،ابلتديل يعترب فسروا ذلك أب
 1ية.نتدجعندصر اإل أهمالبشري من 

I-2-2- والتطويرالتكنولوجيا و البحث: 

.ابلتديل فقد تنطوي على حتسني خرىاأل نتدجأشكدل اإلم العمليدت التقنية يف التانيع و تقرتن التكنولوجيد تقليداي يتحسني استخدا 
الطدتقة ، عد ة مد تكون هذه املدخالت مندفسة مبعىن أهند ليست املدل املد ي والبشري واملوار  و  رأسية املدخالت احلدلية و إنتدج

،كل من هذه املدخالت ينتج عنه  نتدجتتندفس مع يعضهد البعض ممد يولد عوائد متندتقاة يعد مستوى معني من اإل أيمكملة 
 احلدي. نتدجتندتقص يف اإل

( R&Dالتطوير )ة املعرفة واالستثمدر يف البحث و يإنتدجيشمل ذلك حتسني احلديثة ختتلف من هذه النظرة ،و  لكن التكنولوجيد
هبذا النوع اجلديد من  تزايدمتتميز الاندعدت احلديثة يف الدول املتقدمة يشكل مدل معريف ،و  رأسى أنه الذي ينظر اليه عل

 2املدل املعريف. رأسالتكنولوجيد على أسدس 

من خالل نظرايت النمو الداخلي  أكثري على املدى الطويل تقد توضح تقتاد ن  ور التقدم التكنولوجي كمحرك رئيسي للنمو اإلإ
 3ي.تقتاد االيتكدر شأهند أن حتفز النمو اإلعوامل تراكم جديدة مثل املعرفة و اليت تقرتح ا خدل 

  ارةتطوير وحتسني اإلو  نتدجااليتكدرات يف اإلهوم عريض يتضمن البحوث العلمية وتطوير املنتجدت و مفالتطوير فهو و  البحث أمد
 4هي جزء من العملية التعليمية عن طريق التعليم التطبيقي. أوث  اخل املعدمل البحثية كمد تقد تكون هذه البحو 

دف فاليد من وجو  أشخدص يرغبون ي غري أنه وحده غري كتقتاد للتقدم اإل أسدسين التقدم الفين شرط ممد ال شك فيه أ إذا  
استعمدل موار   أوجديدة  أسواق خول  أوتقدمي منتجدت جديدة  أو نتدجيقدرون على حتمل خمدطر ا خدل طرق جديدة لإلو 

 5لغيدب عمليدت االمندء السريعة يف الدول الندمية . سدسيطبقة املنظمني هو التفسري األ إىلن االفتقدر جديدة ،ويرى البعض أ

خدصة يف   ارةالاعب تقيدس فعدلية اإل ي ،و منتقتاد مهد اللذان حيد ان يدرجة كبرية النمو اإلو  ور املنظم   ارةاإل ضد كفدءةأي
يف الدول املتقدمة  أمدالطويل ، جلاألية يف نتدجدل مكدسب اإلأمهالقاري ،مع  جلالدول الندمية اليت ميثل فيهد الريح هدفد لأل

 6العمدل.و  ة ار املشدركة القوية يني اإلو ة و اجلالطويل يف التطوير الفين والتكنولوجي و  جلاأليكون االهتمدم ابملكدسب يف 

 سعدرمن خالل اخنفدض التكدليف الوحدوية و األ سواق عم األ إىلاملدل املعريف على نطدق واسع  رأسات الرتاكم السريع لري ثأتمتيل 
االستثمدر من خالل مكدسب التجدرة الدولية.فقد وسع  خرىالاندعدت األو  خرىتسدعد الدول األ سواق،ابلتديل عوملة األ

                                                             
 .232،صمرجع سبق ذكرهحوشني يوسف، 1 

2 Sengupta Jati, Understandinءg economic growth: Modern theory and experience ,Springer Science & Business Media, 

2011,p81-82. 
3 Petrakos, George, Paschalis Arvanitidis ,Determinants of economic growth, Economic alternatives 1 ,2008,p13. 

 .41،ص4222 ار القدهرة للنشر،،-النظرية و املفهوم-يتقتاا النمو اإلحممد انجي حسن خليفة، 4 

 .45،ص4222الدار اجلدمعية،االسكندرية،سياساهتا،-نظرايهتا-مفهومها-اإلتقتاا يةالتنمية يثي،لحممد عبد العزيز عجمية،حممد علي ال . 5 

 .41-46صمرجع سبق ذكره،حممد انجي حسن خليفة،  6 
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الذي ستميز هبذه  تقتاد من خالل نقل التقنية اجلديدة ،غدلبد مد يطلق على اإل سواقعرب الوطن األ واألعمدلاألجنيب املبدشر 
 ة :أسدسيريع خادئص و له أ 1املعريف اجلديد تقتاد التكنولوجيدت اجلديدة ابإل

 املدل املعريف. رأستراكم -

 املدل املعريف اجلديد. رأسو نشر  إنشدءو االندمدجدت يف  تعدونالزاي ة -

 حتسني الكفدءة التندفسية.-

 2التادير من خالل التجدرة العدملية. أسواقتوسيع -

I-2-3-االستثمار و اال خار املال رأس،: 

 أجلوية الرتاكمية جد مهمة من لو األهذه تراكمي من تقبل املدخرين واملستثمرين، و  ألنهن خمزون يرتفع مع مرور الزم املدل هو رأس 
 يرتفع. نتدجفدإل إذااملدل يرتفع عرب الزمن  رأسن ومبد أ (Turgot1766)( و A-Smith1776شرح ظدهرة النمو مثل مد رأى )

املدل ابلتديل  رأسيف تراكم  سدهميم حمفزون ابلريح الذي ينتظرونه من االستثمدر ممد ألهنفرا  يستثمرون األ اإلتقتاد يةفوفقد للنظرية 
الستهالكية مثل اآلالت ،اجلسور خمتلف السلع ا نتدجاجيب التضحية جبزء من االستهالك املد ي إل ألنه   3ي.إتقتاد منو  إىليؤ ي 

يدسدت احلكومية الس،  األرابحتوتقعدت  -هي اليت تؤثر على االستثمدرديل و رأمسهندك عدة عوامل حتد  الرتاكم الوالطرق وغريهد ،و 
 4اال خدر الذي يعترب االستهالك الذي يضحى يه لغرض الرتاكم.االستثمدر ، ابجتده

العرض الكلي ،السيدسدت املدلية و حتقيق توازن يني الطلب الكلي و يف املدى القاري ه اإلتقتاد يةللسيدسة  لو األن االهتمدم أل
املدل واستثمدره ال اجيب أن  رأسية الندجتة عن تراكم نتدجمتويل مكدسب اإلالكلي و  نفدقمضدعفة معدل اإل إىلاجيب ان تسعى 

 إنفدق أوعلى شكل استثمدر  أخرىاال خدر ميثل تسرب يتطلب تعويضه حبقنه مرة ،و  نفدقاإلتبدل القديلية حنو االستهالك و 
 حكومي.

 اإلتقتاد يةالسيدسدت و در اال ختعتمد يشكل كبري على االستثمدر و الطويل القاري و  جلاألي يف تقتاد ن تقديلية النمو اإلإ
 5الوار ات.احلكومي وكل من االستثمدر ،الاد رات و  نفدقالندجحة هي اليت تعمل على حتقيق توازن لنمو كل من االستهالك ،اإل

ا لكن هلد أثر  أتقلرمبد تكون  أ ييدتي ميكن اعتبدرهد غري مبدشرة ،هندك عدة تقتاد ة للنمو اإلأسدسيحقيقية  أسبدبن هندك كمد أ
( و Myrdal 1957اليت طورهد كل من )( Cumulative Causation Theoryنظرهد ،كنظرية الرتاكمية السببية ) وجهة

(Kaldor 1970 حيث كدنت هذه النظرية هو حتد  الشروط )كن يطريقة ذاتية تدراجيية كمد تؤكد مد لنمو األ اإلتقتاد يةية لو األ
 االختالالت. يف تاحيح اإلتقتاد يةعلى الدور الذي تلعبه السيدسة 

                                                             

 املدل املعريف رأسية كبرية من خالل إنتدجخالل العقدين املدضيني على مكدسب  (NIC)لقد يرهنت معجزات النمو اليت مرت هبد آسيد من خالل  1 

2 Sengupta Jati, op-cit,p82. 
3 Philippe darreau, expliquer la croissance economique, documents de cours,p1. 

 .222،ص4222،عمدن، بداية، ار ال2،الطبعةمفاهيم و جتارب–ي تقتاا التخطيط اإل  التنمية وحري حممد موسى عريقدت، 4 
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املؤسسي على  تقتاد اتكيد اإل إىل إضدفة،( New Economic Geographyاجلديدة)  اإلتقتاد يةو هندك مدرسة اجلغرافيد 
العوامل  يةأمهي على تقتاد دع اإلكمد أكد االمج  .(Matthews et north 1990(،)Juting2003الدور الكبري للمؤسسدت )

 و ميكن تلخيص هذه العوامل فيمد يلي:  (Knack et Keefe1997)، (Granovetter1985االجتمدعية و الثقدفية )

I-2-4- الكلي: تقتاا و ظروف اإل اإلتقتاا يةالسياسات  

(،  Kormendi et Meguire 1985(، )Grier et Tullock1989ي،)تقتاد اإل  اءمن االهتمدم كمحد ات لألاجتذيت العديد 

(Barro 1991-1997( ،)Fisher1993(، )Easterly et Rebelo 1993(،)Barro et Sala-i-Martin1995)ميكن ان  دألهن
املدل البشري والبنية  رأس.من خالل االستثمدر و تقتاد ايت على عدة جوانب من اإلتقتاد ن تؤثر فيه اإلحتد  االطدر الذي ميكن أ

 1صلة ابلنمو . أكثرهكذا تعترب السيدسدت التحتية وحتسني السيدسدت واملؤسسدت القدنونية ،و 

جوهري على الندتج  ،فمثال اخنفدض  أثرالكلي املوجهة حنو االستقرار هلد  تقتاد ن سيدسدت اإلأ إىلتشري التحليالت التجريبية 
الرئيسي ملستوى التضخم يتم الشعور يه من خالل  ثرن األي يف حني أتقتاد على النمو اإل ااجيدي أثرمعدالت التضخم هلد 
غري مبدشر من خالل ومي تؤثر على النمو يشكل مبدشر و احلك نفدقاإلضد املستوايت املرتفعة الضرائب و أياالستثمدر.كمد تؤثر 

على معدل منو الندتج  التطوير يكون له  ور رئيسيعلى البحث و  نفدقن اإلضد  ليال على أأي دراسدتالاالستثمدر.كمد وجدت 
 2النمو . أ اءالتعليم يلعبدن  ورا يف تفسري االختالفدت يف االمجديل وأن التدريب و 

الكلي  تقتاد يشكل عدم ييئة اإلو  (Fisher 1993) يتقتاد هند غري كدفية للنمو اإلالكلي ضرورية رغم أ تقتاد و تعترب شروط اإل
االستثمدر ية و نتدجسلبية على كل من اإل آاثرعدم اليقني ،فعدم االستقرار له  املستقر تقد تفضل النمو خدصة من خالل احلد من

 3من خالل زاي ة املخدطر.

ية يتوتقف يدرجة كبرية على مدى تدخل نتدجية و منو اإلنتدجن السيدسدت احلكومية تؤثر يطرق خمتلفة على العملية اإلأ أي
على نطدق واسع  فدالنفتدح على التجدرة 4تؤثر على الندتج القومي. اإلتقتاد ية رجة احلرية ة ،فدلسيدسة املدلية و النقدية و احلكوم

ات مثل استغالل ي ،فهو يؤثر على النمو من خالل عدة تقنو تقتاد ي ابعتبدره حمد  رئيسي للنمو اإلتقتاد النمو اإل أ ييدتيف 
 5 الندتج الوطين االمجديل. إىلعد ة مد يقدس من خالل نسبة الاد رات امليزة النسبية ونقل التكنولوجيد ونشر املعرفة و 

                                                             
1 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, view. P251 
2 Jean-Philippe Cotis,understanding economic growth-Macro level-industry level-Firm level, OCDE 

Publications,2004,p11. 
3 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, view. P251. 
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5  Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, 

view. P251. 
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يوجهون اللوم يني تقتاد يف احلقيقة يعض اإلية و نتدجضد هدم و حيوي لنمو اإلأيهو  األعمدلن التنظيم احلكومي لقطدع أ إىل إضدفة
دتقة االخرتاعدت يف العديد من الاندعدت الن اعية و زاي ة التكلفة و نتدجاالسراف احلكومي الذي جلب هلم اغلب مشدكل اإل إىل

 1ي.تقتاد النمو اإلية و نتدجن خيفض منو اإلأ التنظيم احلكومي ميكن

ي ،فهو يؤثر على النمو تقتاد ي ابعتبدره حمد  رئيسي للنمو اإلتقتاد النمو اإل أ ييدتعلى نطدق واسع يف  فدالنفتدح على التجدرة
 إىلعد ة مد يقدس من خالل نسبة الاد رات يزة النسبية و نقل التكنولوجيد ونشر املعرفة و من خالل عدة تقنوات مثل استغالل امل

 2 الندتج الوطين االمجديل.

I-2-2-املؤسسات: 

التعريف التديل 3(North 1990الدخل للفر  هو املؤسسدت ،تقدم )ي و تقتاد يديل لالختالفدت يف النمو اإل أسدسيهندك سبب  
اليت تشكل التفدعل البشري".و ضعهد يشكل انسدين و رمسية هي القيو  اليت مت و  أكثريشكل  أو"هي تقواعد اللعبة يف اجملتمع 

الرئيسية للمؤسسدت ونتيجة لذلك املؤسسدت تعين هيكلة احلوافز يف جمدل التبد ل البشري سواء كدنت  اثريواصل التأكيد على اآل
 اجتمدعية.  أوية اد إتقت أوسيدسية 

 Knack et) :اتسدتقد أكثريطريقة يشكل جترييب و العوامل املؤسسدتية  دراسةيون يتقتاد حىت وتقت تقريب جدا تقدم اإلو 

Keefer1995-Mauro 1995-Hall et Jeans 1999-Rodrik1999), (Rodrik2000) (Acemolgo et autres 

املؤسسدت التنظيمية و مؤسسدت االستقرار -املؤسسية )حقوق امللكيةحيث سلطوا الضوء على جمموعة من املؤشرات  (2002
ضد أيي و لكن تؤثر تقتاد ا مبدشرا  فقط على النمو اإلأثر اليت ال متدرس ( و مؤسسدت التدمني–املؤسسدت االجتمدعية -يتقتاد اإل

 4التغريات الفنية. إىل إضدفةاالستثمدر مدل مد ي ويشري  و  رأسللنمو من  خرىعلى احملد ات األ

اليت تتضمن تقدئمة دويل " كل األشيدء اليت مل تنجح حىت اآلن و ي يف البنك الإتقتاد خبري  (William Easterlyحسب )
 الديون"،استثمدر أجنيب ،و التعليم وتنظيم األسرة ومشدريع البنية التحتية و  أجنبيةالفدشلة من مسدعدات  املندورات

( Easterly2001يقول أ) على التنمية مد مل تفي  ول العدمل الثدلث ابملتطلبدت املؤسسية  أثرمن هذه االنشطة ليس له  أين
 5القيو  السيدسية على السلطة التنفيذية.احلكومة اخلدلية من الفسد  و -دلةالبريوتقراطية الفع-سيد ة القدنون-ة :حقوق امللكيةسدسياأل

                                                             
 .94ص،نفس املرجعحممد انجي حسن خليفة،  1 

2  Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, 

view. P251. 

 3 (Douglas Northهو مؤلف خدص يف جمدل اإل ) تقتاد املؤسسديت و مؤسس مجعية اإل تقتاد (املؤسسي اجلديد معRonald Coase)- الذي حال على جدئزة نويل يف
واالجتمدعية. وهي تتألف  اإلتقتاد يةهي القيو  اإلنسدنية اليت تبين التفدعالت السيدسية و و  ( يىن مفهومد واسعد للمؤسسدتOliver Williamsonو ) -2992اإلتقتاد  سنة 

 ية( "من تقيو  غري رمسية )العقوابت ، احملرمدت ، األعراف ، التقدليد وتقواعد السلوك( والقواعد الرمسية )الدسدتري ، القوانني ، حقوق امللك
د تؤثر على هيكل احلوافز ألهنتعترب املؤسسدت مهمة يني االفرا  ،و  اإلتقتاد يةجمموعة واسعة من الرتتيبدت اليت تؤثر على خمتلف التفدعالت  إىلتشري املؤسسدت و 

 كفدءة  أكثراعتمد  تكنولوجيدت  أواملدل املد ي و البشري  رأسيف اجملتمع فبدون حقوق امللكية لن يكون هندك حدفز استثمدر يف  اإلتقتاد ية

4 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, view. P252. 
5 Harry Bloch,Sam Hak Kan Tang,Deep determinants of economic growth :Institutions, Geography and openness to 

trade, progress in developement studies,vol4,No3,2004,p246. 
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ة املؤسسية اليت مل يكن هندك تطوير يف البيئ إذاي تقتاد اإل  اءعلى األ أثرن كل العوامل التقليدية لن يكون هلد أنه إحتج أب أي
 1جديرة ابلثقة .اجيب أن تكون مستقرة و 

 األرابححتد  من حيال على كفدءة ،و   كثرهتد األستخدامدد تضمن ختايص املوار  الألهنمهمة  اإلتقتاد يةن املؤسسدت كمد أ
املوار  ال تكون استغالهلد و ن مكدسب التجدرة ال يتم متجدهلة فإ سواقاحلقوق املتبقية للمراتقبة ،فعندمد تكون األوالعدئدات و 

أن تسري وتشجع تراكم العوامل وااليتكدر  اإلتقتاد يةخمااة يشكل افضل.لذلك من املتوتقع من اجملتمعدت ذات املؤسسدت 
 2االز هدر مقدرنة يتلك اليت ال متلك هذه املؤسسدت.التخايص الفعدل للموار  لتحقيق و 

يف استخدام املوار   أكرب("يف الدول اليت يوجد هبد مؤسسدت ذات صلة حبقوق امللكية ال توجد كفدءة Knack2002كمد يقول )
 Tang etمن طرف )  راسة" و  احلد من الفقري و إتقتاد منو  إىليؤ اين  أكربايتكدر ضد تقدم تكنولوجي و أيفحسب يل 

al2003تقتاد القوية لتحسني اجلو ة املؤسسية لتسريع التغري التقين ممد يقلل من تقلبدت اإل ةاجيديي( يؤكد فيهد على "الداللة اال 
 3يعزز معدل النمو على املدى الطويل "الكلي وخيفف من االزمدت و 

I-2-6-و االجتماعية: العوامل اجلغرافية 

تقدم التفسريات اليت تقدمت لتفسري ي املوار  الطبيعية فقد كدنت من أن تؤثر على النمو هالعوامل اجلغرافية اليت ميكن أ أهممن 
والدخول املعيشية ،حيث أعترب  نتدجمن مث مستوايت اإلية يف خمتلف اجملتمعدت و نتدجفيمد يني الطدتقدت اإل االختالف أسبدب

ة وراء مد حققته كل من أسدسياحلجر اجلريي كدنت عوامل فمثال مسح توافر احلديد اخلدم والفحم و  صل هذا االختالف هو املوار .أ
 4منو .األمريكية املتحدة من تقدم و  الوالايتأملدنيد و املتحدة، لكة املم

الذين يعيشون  لئكأو االتادالت ،.لذا رمبد يكون لدى يعض التضدريس اليت ميكن أن تؤثر من خالل تكدليف النقل و  إىل إضدفة
املدل املد ي  رأس،ممد يقلل من معدالت اال خدر يف كل من  أجلليس تفضيال لالستهالك يف وتقت سديق و  يف يعض املندخدت

وجو  اجتدهدت  ميغرافية تؤثر كل منهد على النمو  إىل إضدفةمل هندك عوامل ثقدفية اجتمدعية و كل هذه العوا  إىل إضدفة 5البشري.و 
 6ي .تقتاد اإل

 

II-ي:تقتاا نظرايت و مناذج النمو اإل 

لكن كلهد ظهرت نتيجة الفقر  ،واملهم املسبب للنمو سدسياختلفت نظرايت النمو ومندذجه من حيث البحث عن العدمل األ
 هد وأشهرهد: أمه إىلالتطرق  حدولنومشدكل التخلف ومن خالل هذا اجلزء س

                                                             
1 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, view. P211 
2  Acemoglu, Daron,op-cit,p171-173. 

 
3 Harry Bloch,Sam Hak Kan Tang,op-cit,p116. 

 .53ص سياساهتا،-نظرايهتا-مفهومها-اإلتقتاا يةالتنمية حممد عبد العزيز عجمية،حممد علي اليثي، 4 
5 Acemoglu, Daron,Ibid,p158. 
6 Arvanitidis, Paschalis, George Petrakos, and Sotiris Pavleas. ,Determinants of economic growth: the experts, view. P213 
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II-1- ي:تقتاا اإل للنمو الكالسيكيةالنظرية 

د زا ت معدالت النمو يشكل على النظرايت ،فق اإلتقتاد يةت التغريات أثر القرن التدسع عشر  يدايةالقرن الثدمن عشر و  هنديةمع  
التجدرة هي ائل يف تطوير النظرية اليت نعرفهد اليوم ينظرية النمو الكالسيكية. يف هذا احلني كدنت و يون األتقتاد يدأ اإلهدئل و 

الغري  خرىية واألنتدجيون اجلد  يف التفكري يف التمييز يني االنشطة اإلتقتاد ي املقبول لزاي ة الرفدهية ،هند يدا اإلتقتاد النظدم اإل
 1احلدلة الثدية. إىلكيفية الوصول نتجة و  رسوا الفدئض يف يلد مد وكيف ينبغي استثمدره و م

 II-1-1- آ م مسيث(A-Smith 1776) و نظرية النمو : 

 إىلشدرته ( مع إWealth of Nationsن عملية النمو هي عملية ذاتية  اخلية ،يدأ رحلته مع كتديه ثروة االمم )( أSmith)يرى 
احلقيقية للنمو  سبدبهند األديل ،تقسيم العمل والتحسن التقين على أرأمسسطر على الرتاكم ال 2نايب الفر  من الدخل.

نه فقط سببني ثبدته أجدب من خالل ااألمة؟ وأ إنتدجظروف ينمو  يمم طرح السؤال التديل:نتيجة ألي. يف كتديه ثروة األتقتاد اإل
 3ية املتوسطة للعمل.نتدجاإل تزايدالقوة العدملة  و زاي ة  -ميكنهمد ذلك 

عملية و ،ديل عدليد رأمسن يكون الرتاكم الاجيب أن العدملني يف العمل املنتج احلاول على مستوى عدل من السكد أجلأكد أنه من 
  اءاملدل يتم جتهيز العمدلة أل رأسيف توسع السوق فمع املزيد من  سدهمين الرتاكم أهي ( Smithديل يف نظرية )رأمسالرتاكم ال

هذا مد زاي ة عد  السكدن ويزيد من الطلب و  إىلتزيد االجور فوق مستوى الكفدف ،هذا يؤ ي ن أعمدل متخااة و ميكن أ
 نتدجستيعدب اإلب أن تكون كبرية إلد اجيألهن( يعد سببد آخر للنمو Smithحسب ) سواقن حجم األ. ألسواقيؤ ي توسع األ

 4على.ية أنتدجيسمح إبممد يقلل التكدليف و 
 إىلالتخايص يسبب زاي ة العوائد يؤ ي العمل و تزايدة كمادر للنمو ،ألن تقسيم ن العوائد املضد على أأي( Smith) شد 

ية إنتدججتدرة جديدة ،كمد شد  على املكدسب من التجدرة اخلدرجية اليت تسدعد على توسيع نطدق السوق ابلتديل زاي ة  إنشدء
انشئة  أخرىهذا هندك مكدسب  إىل إضدفةالتخايص. يةأمهالدول التجدرية و من يني املكدسب اليت حتققت من التجدرة احلرة هي 

 5هد   اخل البلد.إنتدجمن  أتقلعن التخايص الدويل على اسدس الفروق املطلقة اليت متكن من شراء سلع من اخلدرج يتكلفة 

نشطة ى ختايص املخرجدت يني االستهالك واالستثمدر ،واتقرتح أن يكون االستثمدر موجهد لألعل 6ديلرأمسالرتاكم الكمد يعتمد 
  7يةجنتداإل

 
                                                             

1 Victor Lanza ,The classical approach to capital accumulation: Classical theory of economic growth, Bachelor’s 

Program in Economics, 2012,p4. 
2 Neri Salvadori,the theories of economic growth:’A C lassical perspective’,Elgar,2003,p3 
3 Mokhtari Faycal,Croissance endogène dans une économie en développent et en transition-Essai de modélisation cas 

de l’Algérie ,thèse de doctorat, université Abou Bakr Belkaid-tlemcen,2008-2009,p48. 
4 Victor Lanza ,op-cit,p18-19. 
5 Sengupta Jati, op-cit,p9-10. 

( احلكومدت ان را مد توجه االستثمدر يف Smithاحلكومي ،فحسب ) نفدقامللكية ،التحكم يف اإل هد ضمدن حقوقأمه( هندك عدة عوامل Smithديل حسب )رأمسلنجدح الرتاكم ال6 
 .االجتده الاحيح

  يذهب للتخزين األرابحهذه االنشطة حسب مسيث هي اليت يكون عمدهلد ينتجون منهد ارابحد و جزء من هذه 7 
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II-1-2- مالتوس(1196Thomas Robert Malthus )يتقتاا و نظرية النمو اإل: 

ة سدسي(  كدنت حجته األEssai sur le principe de populationل طبعة من كتديه )أو  5292( سنة Malthusكتب ) 
ال فيمد (مثدMalthusرض تقوت االنسدن". تقدم )من القوة اليت تنتج هبد األ أكربن :"تقوة تضدعف السكدن هي غري حمدو ة و هي أ

عد  السكدن فيتضدعف مبتتدلية  أمد...(1-3-1-5ن املوار  الزراعية تتضدعف مبتتدلية حسديية )خيص التعبري السديق حيث إفرتض أ
 (ينيت على فرضيتني:Malthusونظرية ) 1...(.56-2-1-1-5هندسية )

راعية اليت تنتج عن طريق العمل واألرض ،هند تكون ن تكون السلع الز أي نتدج:تتوتقف على تكنولوجيد اإلىلو األالفرضية -    
 ية السدعية للعدمل.نتدجكلمد زا  عد  العمدل تنخفض اإل  ألنهالعوائد متندتقاة 

 إرتفدعان كمية ضئيلة للطعدم للفر  تعين  أية حسب كمية الطعدم ،تزايدمالفرضية الثدنية:حول اخلاوية اليت اعتربهد  الة -    
 2.أتقلمعدل الوفيدت و خاوية 

الاندعي ،مع اتقرتاح اتبدع راعي و املدل املستثمر يف القطدعني الز  رأسالتنمية فتمثلت يف ضرورة زاي ة نظرته ابلنسبة للنمو و  أمد
فر فرص رحبية راضي الادحلة ابلتديل تتو لزراعة األ يه جزء من االستثمدراتتوجو  نتدجاالصالح الزراعي لتحقيق زاي ة اإل أسدليب

هذا القطدع مع  يةأمهالتقدم التكنولوجي لتزيد ة و تزايدمالذي تكون فيه الغلة االستثمدرات فيهد.والبدتقي يوجه للقطدع الاندعي و 
 أكربمعدل النمو السكدين مبعدل  تزايد( كدنت تشدؤمية يسبب الوترية احملتملة لMalthusن نظرة )نالحظ أ 3 وران عجلة النمو.

  4ي ،تقتاد من النمو اإل

II-1-3-(افيد ريكار و David Ricardo 1817ونظرية النمو اإل ) ي:تقتاا 

ة التسديق الذي خيضع لقدنون تندتقص الغلة ،نتيجي و تقتاد يف النشدط اإل همن الزراعة هي القطدع الرئيسي األ( أRicardoيقر )
رض ديل إال أنه جعل من األرأمسالرتاكم ال يةأمه(  على Ricardoرغم أتكيد )،و  أخرىالسكدن من انحية الغذاء من انحية و يني 

 5ي.تقتاد عدمال حمد ا للنمو اإل

املستخلاة هند فيمد ديل؟الرؤية رأمسثندء الرتاكم ال  الطبيعية الند رة على الرحبية أيف هذا االطدر السؤال املطروح هو:كيف تؤثر املوار 
( ان عنار السكدن عندمد يكون Ricardoيرى ) أكثرلتوضيح هذه الفكرة  6( "الدورة الطبيعية لألحداث" Ricardoيسميه )

دليني فيزيدون من استثمدراهتم خدصة يف القطدع الزراعي هذا رأمسم املستثمرين الأمدتقليال ابلنسبة للموار  الطبيعية تتوفر فرص الرحبية 
م جور هند يرتفع حجوالريح والطلب على العمل فرتتفع األ نتدجديل ابلتديل يزيد اإلرأمسمعدالت الرتاكم الو  األرابحزاي ة  إىلي يؤ 

 إىلخاوية ،ممد يؤ ي  تقلراضي حىت األرار النمو السكدين تستغل مجيع األراضي اخلابة وابستمالسكدن و تشتد املندفسة على األ

                                                             
1 Charbit, Yves. Le monde en développement: démographie et enjeux socio-économiques ,La Documentation française, 

No. 5143 ,2002,p16 
2 David de la Croix, Thomas Baudin,la croissance conomoque, Discussion Papers, Université catholique de 

Louvain,2015,p4. 

 .66ص 4221جدمعة امللك عبد العزيز،جدة،،-النمو و التنمية نظرايت-يتقتاا التنمية و التخطيط اإلعبلة عبد احلميد خبدري، 3 
4 Charbit, Yves,Ibid,p17. 

 .66صاملرجع السابق،،عبلة عبد احلميد خبدري 5 
6 Neri Salvadori,op-cit,p7. 
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ديل ويقل احلدفز رأمسالرتاكم الو  األرابحجورهم فتنخفض الغذاء.هند يطدلب العمدل يزاي ة أ أسعدر إرتفدعو  ظهور تقدنون تندتقص الغلة
 1ي.إتقتاد ي اليت ياعب معهد حتقيق منو تقتاد تظهر حدلة الركو  اإلعلى االستثمدر و 

فقد اعتربمهد  ،وحترير املبد الت الدوليةم من التوتقف مهد التقدم التقين ( هندك عدملني ميكنهمد منع عملية الرتاكRicardo)حسب 
ية نتدجعلى زاي ة اإل أثرله  أخرىتقطدعدت  أو( يف تقطدع الزراعة Ricardoن التقدم التقين حسب )أل  2عدمالن مهمدن للنمو.

الجور املتوسطة للعمل ابلتديل تتندتقص تقيمة التبد ل لكل سلعة يف ظل وجو  التحسن التقين ،ففي القطدع الزراعي ستنخفض ا
 ابلتديل منع معدل الريح من التندتقص و من املمكن ان يرتفع معدل الريح.

معدل الريح ويرتفع معدل األجر احلقيقي و املنتجدت املستور ة ، أسعدرفيمد خيص التبد ل احلر مع ميزة النظرية النسبية ترتاجع  أمد
 4. األرابحاال خدر مهد عبدرة عن تراكم أييت يشكل كبري من االستثمدر و  أمد3يف تقطدع معني سوف يتوتقف عن النمو.

II-2-ي عند شومبيرتتقتاا نظرية النمو اإل (Joseph Schumpeter1911 :) 

الفنية يف عملية ى  ورا مهمد للعوامل التنظيمية و عطي ،فقد أتقتاد الكتدب يف جمدل النمو اإل أهممن  5(Schumpeterيعترب )
 6ي.نتدجالفن اإللة يف العمل ،املوار  الطبيعية والتنظيم و هو  ا نتدجن اإلي ،حيث أتقتاد النمو اإل

  واتي"و ابستخدام األتقتاد حتت عنوان "التطور اإل 5955التنمية يف كتديه الاد ر سنة (موضوع النمو و Schumpeter رس )
فرتات الكسد  واالز هدر ،لذا هدف  ابالنقطدعدت وتندوبديل يتاف رأمسالتطور ال أون النمو أ إىلالتحليلية توصل 

(Schumpeterهو وتقف االضطراب يف التدفق اإل ) 7ي.تقتاد 

املاريف ،و البيئة االجتمدعية  اإلئتمدنم و ة:االيتكدر ،التنظيأسدسي(ثالثة عندصر Schumpeterتتضمن عملية النمو حسب )
طى  ورا مهمد للجهدز ع جمدل متويل االستثمدرات ،هلذا أجور يف الدخل يفألعلى ا األرابحاملندسبة هي اليت تزيد فيهد حاة 

 ن االستثمدر يف االيتكدر ميول من اجلهدز املاريف وليس من اال خدرات  ،حيث ميز يني نوعني من االستثمدرات:املاريف ،وأل

 لعملية النمو. سدسييعتربه احملد  األو يتحد  يعوامل مستقلة عن النشدط، ويتحد  يعملية االيتكدر االستثمار التلقائي:-

 8املدل. رأسحجم ي ويتحد  ابلريح و الفدئدة و تقتاد هو  الة حلجم النشدط اإلاالستثمار التابع:-

 ة للنمو املتمثلة فيمد يلي:أسدسي( هندك ثالثة عندصر Schumpeterكمد ذكران آنفد حسب )
                                                             

 .61صاملرجع السابق،،عبلة عبد احلميد خبدري1 
2 Mokhtari Faycal,op-cit,p49 
3 Mokhtari Faycal,op-cit,p50. 
4 Neri Salvadori,op-cit,p7. 

ي ،و ان تقتاد ديل هو مفتدح النمو اإلرأمسحد كبري و اكد على ان الرتاكم ال إىل(يف تشدؤمه فيمد خيص تندتقص الغلة فقد تقدم نظريته حول النمو يطديع جتريدي Ricardoيبدلغ )-
 املدل رأسل و عنار العمل هو عنار رئيسي الكتسدب الثروة و االرض هي عدمل حمد  للنمو متجدهال  ور التقدم التقين من خالل امكدنية احالل عناري العم

 5 (Joseph Schumpeter)-2883-2952- اليتكدر ،وهو مؤلف كتدب اتريخ والتدمري اخلالق وا اإلتقتاد يةي عرف ينظرايته حول التقلبدت سدو ي سيدسي منإتقتاد
 .2952ي الذي نشر سنة تقتاد التحليل اإل

 .244،صمرجع سبق ذكرهحري حممد موسى عريقدت، 6 

 .11،ص4224التوزيع،عمدن،، ار حدمد للنشر و 2،الطبعةيتقتاا يف اشكالية الفكر اإل  راسات-،خرافة التنمية و التنمية البشرية املستدامةعبد اجلبدر حممو  العبيدي7 

 .324،صمرجع سبق ذكرهحري حممد موسى عريقدت، 8 
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من خالل خلق  نتدجاعدا   الة جديدة لإل إىل( لاليتكدر هو النظر Schumpeterمفهوم ) (:l´innovation) االبتكار-أ    
 احلديث املفهوم هو(Schumpeter) لشركة االيتكدر مفهومحتويلهد.حيث أن  أواملدخالت  أوتوليفدت جديدة للمخرجدت 

تقدرة الشركدت على  ،يعتمد االيتكدر يشكل كبري على املد ي املدل رأس يف يتجسد فين تغيري على تنطوي اليت العملية لاليتكدرات
 1. تدفق االيتكدر من االيتكدرات الندجحة تسدعد على األرابحن زاي ة االستثمدر يف أنشطة البحث والتطوير ،كمد أ

( املنظم ليس الشخص الذي يقوم Schumpeterحسب ): (l´entrepreneurالتنظيم )يركز على  ور املنظم-ب   
 هذا يعكس حقيقتني:وىل متطلبدت اال خدل لشيء جديد و يف ظل التكتيك القدئم ،يل هو الشخص الذي يت نتدجيتوجيه اإل

خري حتتوي على معىن انتهدء حيدة املشروع لذا فدن فك ديل ابملدلك وأن وفدة هذا األرأمسالتطور ال:ارتبدط حيدة املشروع و  ىلو األ
 الستمرار النمو مبعزل عن مؤسسة امللكية. ىلو األالالة يني االثنني كدن ميثل اخلطوة 

حنو  تقتاد الغري مبتكرة يشكالن معد ضمدان الجتده اإل  ارةطبيعة اإلديل و رأمسالثدنية:طبيعة النمو املتقطع اليت يتاف هبد النمو ال
 2فيد لدوام النمو.يشكالن معد شرطد كد  ارةفك ارتبدط االيتكدر ابإلتبدط حيدة املشروع ابملدلك و ن فك ار الركو .لذا فإ

البارية الاحيحة ألخذ املخدطر وتقدمي ايتكدرات  ( طريقد عظيمد للمنظمني الديندميكيني الذين هلمSchumpeterو تقد وضع )
ن ( النيوكالسيكي ،ألWalrase يندميكية من العدرض )البدئع لسلعة مد(يف منوذج ) أكثرن املنظم يؤ ي  ورا ايداعية ،حيث أ

الشبه  األرابحتعطيل التوازن املؤتقت احلديل لكسب  دولحيتثبيت حدلة التوازن على املدى الطويل لكن املنظم  دولحيالعدرض 
تفوتقه يتطلب وجو  املعرفة الفنية والقدرة  لكي يثبتملكية جتدرية خدصة يه و  اجيد إلأن املنظم املبتكر حتركه الرغبة  أي 3احتكدرية.

 4.اإلئتمدنيواسطة  نتدجن عوامل اإلعلى التارف يشأ

 5حترير االستثمدر و اال خدر . إىلممد يؤ ي  اإلتقتاد يةاملنظم ال خدله يف العملية  حيتدج:اإلئتمان-ج

 

II-3-النظرية النيوكينزية للنموpost-keynesienne))  منوذجHarrod 1939-Domar1946 : 

الكلي لتحليل مشكلة النمو يشكل رمسي  تقتاد ل منوذج لإلأو ( Evsey Domar)و  (Henry Roy Harrod)طور كل من 
القرار االستثمدري من تقبل رجدل العالتقة يني االستهالك من تقبل األسر و ضدح يهتمدم اخلدص لكل منهمد إلالء اإليإو يذلك يتم 

لية املدل املد ي والعمدلة ومبد أهنمد يعد كينز يعتقدان أن آ رأسإال من خالل  نتدج،ففي منوذجهم ال يتم احلاول على اإل األعمدل
 يةمسدو السوق غري تقد رة على حتقيق العمدلة الكدملة فقد ركزوا فقط على توازن سوق السلع الذي حيدث عندمد تكون اال خدرات 

 6سوق العمل . من التوازن العدم لسوق السلع و لالستثمدرات املرغوية ،يدال

                                                             
1 Sengupta Jati, op-cit,p23-21. 

 .18صمرجع سبق ذكره،،عبد اجلبدر حممو  العبيدي2 
3 Sengupta Jati, op-cit,p74. 

 .324-122،صمرجع سبق ذكرهحري حممد موسى عريقدت،4 

 .18صالسابقاملرجع عبد اجلبدر حممو  العبيدي5
6 Neri Salvadori,op-cit,p31. 
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( إبعد ة صيدغة التوازن الكينيزي يف اخلمسينيدت يف املدى القاري يف اطدر  يندميكية املدى الطويل Domarي )د تقتالقد تقدم اإل
 . 1ين أثر ( االستثمدرات هلد Domarو حسب )

 

الذي ميكن معرفته من خالل املضدعف الكينيزي و  ثر:هو مد يسمى األ الدخل أثرهو  لو األ ثراأل -
(Multiplicateur  )(ΔI

s⁄ ) حيث(s) الدخل هو  الة عكسية امليل احلدي  أثر إذا (تعرب عن امليل احلدي لال خدر
 3القاري(. جلاأليكون يف جدنب الطلب ) ثرهذا األ 2(𝛥𝐼االستثمدر) تزايدلال خدر و الذي هو  الة مبدشرة ل

 
1) القدرة: أثرالثاين هو  ثراأل -

𝑣⁄ املدل  رأسية املتوسطة لنتدجهي اإل (   اليتاملدل رأس(املعدمل احلدي لvحيث متثل )  
يكون على جدنب العرض  ثرو هذا األ 4ية اليت يسببهد االستثمدر املعترب .نتدجالقدرة اإل إرتفدعيقيس  ثراجلديد ،هذا األ

 5لية املسرع.ية ،عرب آنتدجن يولد حتفيزا للقدرة اإلرة على أن االستثمدر اجيب أالقد أثرالطويل( و ينص  جلاأل)
اليت خلقتهد الزاي ة يف االستثمدر تسمح يتدفق كمية السلع االضدفية املنتجة من  نتدجن كمية اإلشرط التوازن يف سوق السلع هو أ 

 : أيالدخل  أثرالقدرة مع  أثرى أو اجيب ان يتس أيية ، نتدجطرف القدرة اإل

 

𝛥𝐼
𝑠⁄ = 𝐼

𝑣⁄  

 

 6مبعدل اثيت . أيو للحفدظ على التوازن يني العرض و الطلب و  وام هذا التوازن اجيب ان ينمو االستثمدر ابنتظدم 

𝒔( النسبة )II-5حيث أنه حسب الشكل )

𝒗
ن وازن الكلي يتوجب على االستثمدر أللمحدفظة على التو  ( هي اليت متثل معدل النمو

𝒔ينمو مبعدل )

𝒗
الذي  أكربصغر ،كمد يتطلب التوازن استثمدرا ( أvو) أكرب( sكلمد كدنت )  أكربي يكون تقتاد النمو اإل نأ أي( 

 7.أكربحيقق منوا 

 

 
                                                             

ة توسعية لتزيد كمية من اتبدع املدرسة الكينيزية فدنه يؤمن يتدخل الدولة يف اإلتقتاد  و هذا من خالل االستثمدر ،فمثال ميكن للدولة ان تتدخل يسيدسة نقدي  (Domarمبد ان ) 1 
ي )هذا من جدنب الطلب(،أمد من جدنب العرض فمع اخنفدض النقو  يف اجملتمع ممد يؤثر على أسعدر الفدئدة اليت تنخفض لتشجع على زاي ة االستثمدر ابلتديل يزيد حجم الطلب الكل

 معدالت الفدئدة الشركدت تستثمر أكثر ممد يؤ ي إىل زاي ة القدرة اإلنتدجية.
2 Keita Abdoulaye. Dynamique économique moderne et exercices corrigés: Le modèle" y= AL" un modèle de 

croissance économique conçu pour les pays sous-développés,5eme edition, Editions Publibook, 2015,p32. 
3 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p67. 
4 Keita Abdoulaye,Ibid,p32. 
5 Bendahmane mohammed el amine,Ibid ,p67 
6 Keita Abdoulaye,op-cit,p32. 

،جدمعة اإلتقتاد ية،اطروحة  كتوراه ،منشورة ،كلية العلوم 0292-9112-حالة اجلزائر  راسة-يتقتاا النقدية يف حتقيق النمو اإل ور السياسات املالية و هبدء الدين طويل،7 
 .226ص،  4226-4225مديل ، إتقتاد ابتنة،ختاص 
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 (:Domarاملز وج لالستثمار حسب) ثر:األ(II-9)الشكل                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MUET Pierre-Alain. Les théories contemporaines de la croissance. Revue de l'OFCE, vol. 45, no 1, 

1993,p15. 

 :ختالل اليت ميكن حدوثهدني من اال( هندك نوعDomarو حسب )

 (:Inflationnisteاختالل من نوع تضخمي )-

ة التحتية ،هلذا فدن سوق السلع القدرة ،يف هذه احلدلة هيكل االستثمدر يهيمن عليه استثمدرات البني أثر<الدخل  أثركدن   إذا 
آلية االستمرار  إىلالذي يؤ ي  نفدقاختالل تضخمي.هذه الديندميكية الرتاكمية يسبب الزاي ة املستمرة لإلاخلدمدت خيضع حلدلة و 

 من النوع الكينيزي.

 :((Déflationnisteاختالل من نوع انكماشي-

ابلتديل مبد  1الطلب معهن يرتفع أرتفع مستوى االستثمدر ال يستطيع عندمد ي ألنه، أكثر( Domar)هذه احلدلة هي اليت يتوتقعهد  )
متشدئم ابلنسبة للنمو ( Domarالدخل.هلذا السبب يعترب ) أثرمن  أكربالقدرة  أثريكون  إذا أكثرن اال خدر هو الذي يرتفع أ

ة يف حدل تقتاد ن اإلالدخل هذه احلدلة تعرب على أ أثر <القدرة  أثرعندمد يكون 2املستقر على املدى الطويل الذي ال ميكن حتقيقه
  3لية كينز.ينتج عنه اخنفدض يف الدخل حسب آ هم ممدإنتدجاحلد من  إىلاملنظمني يقو  و ن الطلب الكلي ضعيف ثبدت أل

املدل)االستثمدر( والعمدلة  رأسمن خالل تضمني  يندميكيدت  سدسي( فقد مد  النموذج الكينيزي األHarrodي )تقتاد اإل أمد
دلية على حتقيق منو حيرتم توازن السوق يف رأمسايت التقتاد ( عن تقدرة اإلHarrod)يلد واحد ،وتسدءل يف منوذج يقطدع واحد و 

                                                             
 ال خدر مبعدل أكرب من االستهالكاملدى الطويل يرتفع اكلمد زا  الدخل يرتفع معه كل من االستهالك و اال خدر لكن على -سدسيالقدنون النفسي األ–هذا حسب كينز 1 

2 Liem HOANG,Politiques Economiques,Manuels AES,2000,P30. 
3 Keita Abdoulaye,Ibid ,p33. 

    موالزاي ة رؤوس األ    
      𝑄𝑆 = 𝐼

𝑣⁄ Δ   

 

 Iصديف االستثمدر 

 حتديد الطلب) املضدعف(
 ΔK=I         املدل رأس إرتفدعمعدل   

 مستوى الطلب إرتفدع

𝑄𝐷 = 𝛥𝐼
𝑠⁄ Δ 

 

𝜟𝑰: التوازن

𝑰
=

𝒔

𝒗
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لوجو  التوازن  جلاألسوق العمل يف نفس الوتقت لذلك لديند نوعني من املشدكل :مشكلة تقارية سوق السلع و اخلدمدت و 
 لضمدن استقرار التوازن. جلاألمشكلة طويلة و 

يني االستثمدر و  تسدوييتم اعطدء الشرط الكينيزي لتوازن سوق السلع من خالل ال يف االطدر الثديتتوازن سو  السلع :-
                                               ……………… It=St       (1)   اال خدر   يف االطدر الديندميكي تابح كمد يلي :        

  كتدفق يلعب االستثمدر  ورا  يندميكيد مهمد حيث:

                                                 (1)   .....................     It=dk/dt=𝐾𝑡̇ 

 .املدل رأسان االستثمدر ميثل مستوى التغري يف خمزون  أي    It=ΔKtحيث 

 St=𝐾𝑡̇                    ..................(3)              كمد يلي(1)و تابح حدلة التوازن 

ذلك  إىل إضدفة ( dYt/dt)لية املسرع ملنظمون( حول منو الطلب من خالل آ)ا األعمدلن االستثمدر حمد  يتوتقعدت رجدل ا أي
 :  (v)املدل املتوازن اثيت  رأسن معدمل فإ

                                                   (1)   Kt=vYt………………   

  ،املدل رأسية احلدية لنتدجهي اإل( v/1)املدل و  رأسكمد ذكران سديقد املعدمل احلدي ل(v)( حيث متثل  Yt=1/v.Yt)و تابح: 
Kṫ  (5)    يندميكية التوازن اجيب ان يكون لديند: إىلابلنظر و   =vYṫ ….....   

 كمد يلي :  (3)مع توتقعدت املنتجني و تابح حدلة التوازن  (Yt)(  و هند يتوافق االختالف يف  ΔKt=vYtحيث أن )

                                         (6)   𝑌�̇� = sYt= St………   It = 𝐾𝑡̇  = 

      v. 𝑌�̇� /Yt = s     :حيث (Yt)على  (6)نقسم تقيم املعد لة 

                                           (7)   ……….  / Yt = Gw = s/v  𝑌�̇� 

سلع ،حيث تتوافق توتقعدت املنتج هو معدل منو الدخل الذي يضمن توازن سوق ال  GW(: Garantiمعدل النمو املضمون )
مل يستجب املنتجون لتطور الطلب يشكل صحيح فقد  إذاو   GWمبعدل  تقتاد مند اإل إذاسلوك املستهلك مع مرور الوتقت و 

 خمتلفد عن النمو املضمون وال يكون وجو  لتوازن سوق السلع )املشكلة الوىل ل تقتاد يكون معدل النمو الفعلي لإل

Harrod:واجيب ان يتبع تطور الدخل املسدر التديل) 

                       (2)    ...... 0=1/v.K Y0
K             معeGwt . Y0

KYt=        

     هذا يتوافق مع الشرط التديل  توازن سو  العمل:-

  الطلب على العمل(Lt( =)Nt) عرض العمل ..............(9)                    

 : (λ)معدمل حدي لعدمل العمل اثيت  إىلاجيب ان تقو    سعدرالتوازن  مع ثبدت التكنولوجيد و األ
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                                                   (51) Lt=λYt……………… 

               λYt = Nt:          إذايابح  (9) شرط التوازن 

ضد حيث أيميكن التعبري عن هذه احلدلة  ،يتوظيف السكدن العدملني ابلكدمل الذي يسمح لند نتدجو الذي يعطيند مستوى اإل
 ln(λYt) = ln(Nt)معدل النمو :                          

                                       ln(Nt)   =ln(Yt)  +  ln(λ) 

                       ln(1/λ)       +ln(Nt)       =ln(λ) -  ln(Nt)     =ln(Yt)   

 على معدالت النمو : إذاحنال على مشتقة لوغدرمتية  ةايسدو املنقسم اجلهتني من هذه 

                                              /Nt + (1/λ)/( 1/λ) / Yt = Nṫ Gn=Yṫ 

/ Yt = n + l                                                               Gn=Yṫ 

 1ية العمل .إنتدج( هو معدل منو l( معدل منو السكدن ،و )nحيث متثل )

ان هذا  أي  n + l  =Gn .2هو املعدل الذي يضمن التشغيل الكدمل لليد العدملة  Gn (Naturelمعدل النمو الطبيعي )و 
 ن يكون لديند:قة مع عدم خلق البطدلة لذلك اجيب أالقوى العدملة متوافو  نتدجاملعدل اجيعل التغريات يف امندط اإل

                                                                      . ent Nt = N0 

                                          ………….(11)     = 1/λ .𝑁0  Y0
L         مع     . eGnt Yt = Y0

L 

 n+l = s/v Gw = = Gn = G (12)..…           3فقط :و  إذان التوازن اآلين حيدث ( هي أHarrodو املشكلة الثدنية ل)
 ( يوجد نوعني من االختالالت :Harrodحسب )

خطؤوا املنظمون أ من املضمون هند أكربعندمد يكون معدل النمو الفعلي  ىلو األفدحلدلة  𝐺𝑊و  Gيني اختالل املدى القاري :-
يعدين من نقص جزئي  تقتاد ن اإلأ إىلهذا يعو  املتوتقع يفوق املتحقق )الفعلي( و ن االستثمدر أ أي 4يف التقدير حول منو الطلب ،

صغر من املضمون ،املنظمون هند لن يستثمروا هذا مد يادحبه ة عندمد يكون معدل النمو الفعلي أاحلدلة الثدنيو 5املدل. رأسيف 
،ممد يزيد من حدلة الكسد  )اخنفدض  تقتاد الكلي ابلتديل على اإل نتدجهذا يؤثر على اإلاخنفدض الطلب الكلي و  إىل إضدفةيطدلة 

 ابلتديل تنخفض االجور(. نتدجاإل

يكون هندك من املضمون يف هذه احلدلة  أكربعندمد يكون املعدل الطبيعي  ىلو األ فدحلدلة Gو  𝐺𝑛يني  اختالل املدى الطويل:-
الذي يرضي املنظمني لكنه ضعيف ( G=Gw=s/v) معدل النمومنو يرافقه توازن يف سوق السلع واختالل يف سوق العمل)يطدلة( و 

                                                             
1 Yildizoglu Murat,op-cit, p61-66-62 
2 Keita Abdoulaye,Ibid ,p31. 
3 Yildizoglu Murat,op-cit, p67. 
4 Keita Abdoulaye,Ibid,p31 . 

 .29،صمرجع سبق ذكرهيندي فتيحة، 5 
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تقدرة طبيعي، هند يكون نقص يف العمدل و من املعدل ال أكرباحلدلة الثدنية يكون املعدل املضمون جدا لضمدن التشغيل الكدمل.و 
 1حيدث ركو  مزمن.ية ابلتديل ينخفض االستثمدر و نتدجهند يطدلب املنظمون ابحلد من القدرات اإل ية غري مستخدمة،إنتدج

 

II-4-منوذج ة النيوكالسيكية للنموالنظري :(Robert Solow 1956): 

يف النموذج التندفسي  ىلو األتني ،فقد متثلت الدعدمة أسدسيي  عدمتني تقتاد اإل لقد استخدم النهج النيوكالسيكي للنمو
لتطوير منوذج النمو الذي  3(Solow،حيث مت استخدام هذا النوع من النمدذج التندفسية من تقبل ) 2 (Walrasienلتوازن)

املدل  مهد  رأس(K)العمل و (Lن كل من )( أSolowاملدل كمدخالت ،حيث يفرتض ) رأسمع العمل و  نتدجيستخدم  اإل
 رأساالستثمدر يف خدرجية )لدرجة أن البحث والتطوير و  نتدجن التكنولوجيد يف  الة اإل،والثدنية هي أ نتدجالعدمالن الوحيدان لإل

 4املدل البشري من خالل التعلم عن طريق العمل غري معرتف يه(

 يندء منوذج يتندسب مع التوظيف الكدمل  أجل،ومن  اثيتةنيوكالسيكية ذات عوائد  إنتدجو تقد مت متثيل التكنولوجيد من خالل  الة 

 تسدوياملدل يكون عند  رأسفيمد خيص التوازن يف سوق مرنة ،و  سعدرن األ( أSolowي ،يفرتض )تقتاد مع النمو اإلللموار  
 5الكدملة على الدوام. دلةالتوظيف العم إىليف سوق العمل فدلتوازن يؤ ي  أمداال خدر مع االستثمدر 

 سدس تقدعدة التوفري الكينيزية:( على أCاالستهالك )( و Sيني اال خدر) نتدجكمد يتم توزيع اإل

C = c.Y   ↔   S = (1-c)Y ↔  S = sY……………(1)               

عرض  إذا، (n) كدن معدل السكدن ينمو ابملعدل  إذا ،ل املشدركة يف توظيف السكدن اثيتن معد(يفرتض أSolow)ن أكمد 
n   L̇=    ……( 2)            (:n) ضد عند املعدلأيينمو  (L)العمل

L⁄  =   /dt =  
dL/dt

L
 (L )dlog        

(L̇ ) معدل الزاي ة يف العمدلة عند زاي ة النمو السكدين ابملعدل هو(n) . 

 افرتض أكثرللتبسيط املندفسة التدمة ،و وحدلة   (Y)  نتدجثل اإلويفرتض أن الدول تنتج وتستهلك سلعة واحدة متجدنسة ومت

(Solowأ )نتدجن  الة اإل ( من نوعCobb-Douglas ):  

                                          …………(3)   . L(1−α) Y = F( K,L ) = Kα 

𝛼   ثحي ∈  : األرابحتعظم سة التدمة الشركدت حتتكر السعر و يف حدلة املندفو  اثيتةابلتديل العوائد السلمية  [0,1]

                                                             
1 Keita Abdoulaye,Ibid ,p31-31  

و التمويل لقواعد املندفسة اليت تسدعد على ضمدن التوزيع  موالالعمل و رؤوس األ أسواقيف التخايص الفعدل للموار  ،كمد ان  حيواي  ورا سواقحيث تلعب األ2 
 االمثل ملخرجدت املدخالت

 3 (SOLOW Robertحال على جدئزة نويل لإل ) ة يف نظرية النمو سدمهل حبث رئيسي له عن النمو هو )مأو ي وكدن تقتاد ته يف نظرية النمو اإلهدمدالس2981سنة  تقتاد
لحفدظ على العمدلة الكدملة ،مث ( ويكمن االختالف يينهمد يف افرتاض أن األجور ميكن أن تتكيف  لHarrod-Domar( وفيه تقدم منوذج رايضي للنمو كدن نسخة من منوذج )

 .نتدج الة اإل إىلالكلي حيث أضدف االيتكدر التكنلوجي  نتدجورتقته التدلية حول التغري الفين و الة اإل
4 Sengupta Jati, op-cit,p10. 
5 Neri Salvadori,op-cit,p31. 
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                                                          max
K,L

F(K, L) − rK − wL 

 يتطلب : األرابحتعظيم  إذاجر احلقيقي و األه (w) ،معدل الفدئدة احلقيقي (r)حيث ميثل 

                   

                                  )Y/L L =(1-α ∂ w = ∂F/ 

                                       = α . Y/K F/ ∂K  ∂ r =  

                                       rk =Y        wL +  

يتم التعبري عن خمتلف  ،يدت احلدية املتندتقاةنتدجمن خالل هذه التكنولوجيد مع اإلوثبدت العوائد السلمية و و من خالل التجدنس 
 :من هذا النموذج معرب عنه يقيم نايب الفر   إصدارالفر ي و هلذا يتم استخدام  نتدجاحلقدئق من خالل اإل

 املدل( رأس( هو نايب الفر  من k) حيث ) k = K/Lمع : 

)  =  kα          1 لديند:        
K

L
)α=   

KαL(1−α)

L
  =   / L = F(K,L) = f(k)  y = Y/L        

                                             ...(4) ………  kα =   f(k)  y =  

 :(Cobb-Douglas)الفر ي  نتاج الة اإل: (II-0)الشكل                             

 

 

  

 

 

Source: Yildizoglu Murat,op-cit, p11. 

زا   إذاوفقط  إذاسوف ينمو الندتج و  ،ديلرأمسن تدفع عملية النمو هي الرتاكم ال(القوة الوحيدة اليت ميكن أSolowفحسب )
 املدل رأسمن خمزون  (δ)ن اجلزء الثديت وأ (Y)ن االفرا  يدخرون جزءا اثيتد من  خلهم االمجديل املدل. لنفرتض أ رأسخمزون 

واملعدل الذي يهتلك  (s.Y)جمموع املدخرات  يسدوياجلديد  (K)ن املعدل الذي يرتاكم يه خيتفي كل عدم نتيجة االستهالك أل
 يسدوي(Kالتغري يف )  أي2صديف االستثمدر أياملدل لكل وحدة زمنية  رأسابلتديل املعدل الاديف لزاي ة  (.Kδ)القدمي هو  (Kيه )

 ابلتديل: (δ يسدوي( )مبعدل اثيت Kاالخنفدض يف مستوى )( و Iالفرق يني )

                                               (6 )s.Y………  S = I = 

                                               …….(7) = s.Y – δK.  K̇ 

 لديند :                                                          أخرىمن جهة 
                                                             

1Yildizoglu Murat,op-cit, p11-11.  
2 Philippe Aghion,opcit,p22. 

k 

y 
y = kα =   f(k) 
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- log(L)                                                      log(K) k = K/L → log (k) = 

                ………..(8)  /L L ̇ -   =  
𝑠.𝑌−𝛿𝐾

𝐾
 /L L ̇ -   /K K ̇ / k =  k̇ dlog(k) / dt = 

 

 ( نعطي معدل منو العمدلة :4من املعد لة )

 

                0+ c t= n  ∫ 𝑛. 𝑑𝑡=  (L) n → log  dlog(L) / dt =  = n →  /L L ̇ 

                                               0= L ec0
= L(0)  .  ent+c0L(t) =  

                                                              ………………(9)   ent
0 . LL(t) =  

 

 ( تابح :8املعد لة )

/ k = s.Y / K  - δ –n = s.y /k – δ – n                                   k̇                                                   

 

 املدل : رأسة لسدسيو هذا مد يعطيند املعد لة الديندميكية األ

( δ + n ) k  …………………(10)            - = s.f (k) �̇� 

 .تقتاد املدل يف اإل رأس( هو معدل اخنفدض δ)و املدل الفر ي خالل فرتة معينة  رأس( معدل منو K̇حيث )

 

   le diagramme de Solow: (Solow)خمطط  -

 .( 51) و (1)مهد :  (Solow)تني لنموذج سدسياملعد لتني األ إذا

 

                                             ...(4) ……….....  kα =   f(k)  y =  

( δ + n ) k  …………………(10)            - = s.f (k) �̇� 

 

االستثمدر ،والثدنية تعطيند الطريقة ابلتديل اال خدر و  نتدجتعطيند اإل ىلو األاملعد لة ( L0=K0k/0) يلأو من وضع  تقتاد اإليدأ  إذا
 املدل. رأساليت حتد  هبد هذه العندصر تراكم 
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 (Solow)تني ل ساسي:التمثيل البياين للمعا لتني األ(II-3)الشكل                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Yildizoglu Murat,op-cit, p13. 

ي مبرور الوتقت ابستخدام املعد لتني السديقتني ،هذا التمثيل يلخص إتقتاد نه ميكن تنفيد تطور الشكل السديق نالحظ أحسب 
 املدل الفر ي يواسطة االحنراف يف املعد لتني  رأساملدل الفر ي على وجه اخلاوص يعين االحنراف يف  رأسمجيع البيدانت وفقد ل

( δ + n ) k و s.f (k)  فعند تقدطع هذين املنحنني لديند( :k=k*)  احلدلة املستقرة (l´état stationnaire )كمد يسميهد 
(Solow).1    

 

دل مع التوظيف امل رأسالذي يضمن ثبدت نايب الفر  من املدخرات مع مستوى االستثمدر و  تسدوياحلدلة املستقرة تعرب عن 
حتقيق التعد ل يني اال خدر واالستثمدر  إىلاملدل يؤ ي  رأسيف السوق  سعدرعلى خالف ذلك فدن تعديل األالكدمل للعمدلة ،و 

 2حتقيق احلدلة املستقرة. إىلاملدل الفر ي  رأسالتغريات املندسبة يف و 

 أي تقتاد املدل الفر ي لإل رأسلديند زاي ة يف نسبة   (k*↔   k*<  0k>0) ىلو األهندك حدلتني :احلدلة  ثديتةخدرج احلدلة ال أمد
 3.تقتاد املدل الفر ي لإل رأسديند اخنفدض يف فل (k*↔   k*>  0k<0) احلدلة الثدنية  أمداملدل ، رأسلديند كثدفة يف 

                                                             
1 Yildizoglu Murat,op-cit, p15-51 
2 Neri Salvadori,op-cit,p31. 
3 Yildizoglu Murat,op-cit, p51 

Y 

k 

 صايف االستثمار  

�̇�>0 

�̇�<0 

k* 

�̇�=0 
y* 

(n+δ)k 

s.f(k) 
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يسدعد على زاي ة الدخل )هند لديند منو  بدايةاملدل االمجديل يف ال رأسمع نسبة معينة من املدخرات فدن زاي ة  ىلو األففي احلدلة 
 إىلممد يؤ ي  1املدل(  رأساملدل لكل عدمل سوف خيفض العوائد )يسبب تقدنون العوائد املنخفضة ل رأس( لكن مع زاي ة ااجيدي

ي(  إتقتاد )هذه احلدلة ال يكون هندك منو  ثديتةيف احلدلة ال تقتاد يدخل اإلاملدل احلدي على املدى الطويل و  رأساخنفدض خمرجدت 
 2ال يكون هندك منو.املدل الفر ي و  رأسيكون اخنفدض يف احلدلة الثدنية يكون العكس و  أمد

  : اإلتقتاا يةصدمات التغري يف البيئة -

املستهلكني يرفعون  ثديتةاال خدر على النمو يف املدى الطويل: اذن من احلدلة ال أثرمد يسمى  أويف معدل االستثمدر  رتفدعاإل-أ
على كل من  أثرسيكون له و  تقتاد االستثمدر يف اإل( هذا يرتجم يواسطة الزاي ة يف معدل ´s → sمن معدالت ا خدرهم )

 إىلاملدل ممد يؤ ي  رأسابلتديل كمد ذكران سديقد يرتفع مستوى  علىاأل إىل s.f (k)، الن هذا حيرك منحىن االستثمدر والدخل
 جديدة. اثيتةحدلة  إىلنال يف الدخل و  إرتفدع

 املدل رأسعن طريق الزاي ة يف تقسيم  ديلرأمساليفرض ضغط كبري على الرتاكم   (´n→n) يف معدل منو السكدن : رتفدعاإل-ب
ايت تقتاد وحسب هذا النموذج اإل .يسبب زاي ة عد  العمدل وثبدت مستوى اال خدر تقتاد سليب على اإل أثرابلتديل له ، الفر ي

سوف يتبع مسدر انتقدئيد لكنه و  ثديتةعن احلدلة ال تقتاد يف حدلة ايتعد  اإل ألنهتنمو يف املدى القاري ،وليس على املدى الطويل 
 3 جديدة . اثيتةحدلة  إىل أخرىسوف يعو  مرة 

 

II-5 -:مناذج النمو الداخلي  

عجل الندمية ،ممد يني الدول املتقدمة و  تزايدامل التفدوت( عدجزا عن تفسري Solowمثدنيندت القرن املدضي اصبح منوذج ) يدايةمع 
( Solowاليت تقدمت اسدسد على القاور يف نظرية )دة عرفت ينمدذج النمو الداخلي ،و يف منتاف هذا العهد ظهور مندذج جدي

 4حيث جعل متغري التكنولوجيد خدرجيد.

منى الندتج  إذان حتد ه العوامل اخلدرجية لنمو الندتج فمن املعدل الذي ميكن أ أسرعن ينمو الندتج مبعدل فدلنمو الداخلي يعين أ
ن تكون حمد ات النمو أن النمو الداخلي هو أ أيمعدل منو املكون اخلدرجي جمموع معدل منو السكدن و  يسدويمبعدل 

 ( :Solowعن منوذج ) أكثرمد مييزهد و  5ي عبدرة عن عندصر  اخلية.تقتاد اإل

                                                             
املدل  رأست جديدة لأمددلية نفسهد  ون اخرتاع استخدرأمساستمريند يف تزويد االفرا  ابملزيد من السلع ال إذااملدل الفر ي فمثال  رأسية إنتدجحتدث يسبب اخنفدض يف  األوىلاحلدلة  1 

 إىلح إىلللافر و نال  مسدواملدل ال يكد  يذكر ليابح  رأسدلية االضدفية زائدة عن احلدجة ابلتديل يكون الندتج احلدي لرأمسنقطة حيث تابح السلع ال إىلعندهد سيتم الوصول 
 ,p22 ,opcitPhilippe Aghion.انظر :اثيتة

2 Sengupta Jati, op-cit,p51 
3 Yildizoglu Murat,op-cit, p53p15. 
 

 .242،  صمرجع سبق ذكرههبدء الدين طويل،4

 22،صمرجع سبق ذكرهيندي فتيحة ،5 
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ممد هي عليه مع  أكثري و ان النظرايت احلديثة متسقة مع املندفسة الغري التدمة تقتاد ترافق عملية النمو اإل ةااجيدييهندك وفورات -2
 املندفسة التدمة.

 1مستقل. إنتدجاملدل ،فهندك اتكيد على  ور املعرفة  يوصفهد عنار  رأسسع ملد يشكل أو تتضمن رؤية -4

نه أ يدايةمر كنقطة حيث يتطلب األ( Paul Romer)اخر الثمدنيندت تطورت نظرية النمو الداخلي املدفوعة من طرف أو يف  
 2استهالكهد.و  هدإنتدجية حيث ميكن إتقتاد ن املعرفة هي سلع ية ألإتقتاد اجيب توضيح التقدم التقين كظدهرة 

 نفدق( ان لإلLucasكبرية لتحقيق النمو ،فقد اكد )  يةأمه -السيدسة املدلية-عطت للنفقدت العدمة كمد أن مندذج النمو الداخلي أ
ن النفقدت املوجهة للبنية تقدل أ3( Barro) أمدعلى النمو يف املدى الطويل ، ثراألاملدل البشري و  رأسابلغ لتنمية  أثرعلى التعليم 

 التطوير يف النمو .على  ور النفقدت املوجهة للبحث و ( ركز Romerيدرجة كبرية يف النمو و) سدهمتالتحتية 

لادحل  ةاجيديياال اثرالسلع العمومية خيلق نوعد من اآل إنتدجصبح ن أأي، نفدقلدور اإل من خالل هذه النظرايت ظهرت رؤى جديدة
 إىل إضدفةاالستثمدرات العمومية مد تنجزه الدولة من يىن حتتية و  يكون ضمن نفدقهذا اإلاملدل اخلدص،و  رأسية احلدية لنتدجاإل

 4البحث العلمي.االستثمدرات يف جمدل التعليم و 

 (  :حمد ات النمو حسب نظرايت النمو الداخلي :II-4الشكل)                      

                                               
يف  اإلتقتاد ية هدافالعدم يف حتقيق األ نفدقحتليلية تقيدسية لدور اإل  راسة هدافالعدم ابتبدع منهج االنضبدط ابأل نفدقترشيد سيدسة اإل ين عزة حممد، :املادر

 225-222،ص 4225-4222د،تلمسدن ،ختاص تسيري املدلية العدمة،أي،جدمعة ايو يكر يلق اإلتقتاد ية، اطروحة  كتوراه،منشورة،كلية العلوم اجلزائر

                                                             
 224-222،صمرجع سبق ذكره حممد صدحل تركي القريشي ،1 

2 Bendahmane mohammed el amine,op-cit , P74 

 3(Barro Robert) (2922 )من اعتبدراا ، العدمل يف نفوذاا  ينيتقتاد اإل أكثر خدمس ابعتبدره تقتاد اإل يف وراقاأل أحبدث مشروع صنفه. األمريكي الكلي تقتاد اإل عدمل هو 
 جملة يف مشدرك وحمرر ستدنفور  جبدمعة هوفر معهد يف أتقدم زميل حدلياد وهو اجلديد الكالسيكي الكلي تقتاد اإل مؤسسي وهو من .األكد ميية همسدمهدت على يندءا  ، 4226 مدرس

 .ثراأل عدمل حيث من تقتاد اإل يف جملة أكرب وهي ، تقتاد لإل كوارتريل

، اطروحة يف اجلزائر اإلتقتاا ية هدافالعام يف حتقيق األ نفا حتليلية تقياسية لدور اإل  راسة هدافالعام ابتباع منهج االنضباط ابأل نفا ترشيد سياسة اإلين عزة حممد،  4 
 .225-222،ص 4225-4222د،تلمسدن ،ختاص تسيري املدلية العدمة،أي،جدمعة ايو يكر يلق اإلتقتاد ية كتوراه،منشورة،كلية العلوم 
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II-5-9-منوذج (AK) يتقتاا للنمو اإل:  

 الشكل التديل : نتدجخذ  الة اإل )تقطدع العدئالت و املؤسسدت(، وأتمكون من تقطدعني تقتاد ن اإليفرتض هذا النموذج أ

               Min (AK,BL)   =  Y = f(K,L)      حيث(A(و)B)   موجبة .و  اثيتةمعدمالت 

 خر.فدنه من املستحيل تعويض أحدمهد ابآل( L) ( وK) نتدجحد عدملي اإلكدنت الكمية غري كدفية من أ  إذا-

 (n=0)افرتاض ثبدت عد  السكدن  -

𝛼)ن أ أياملدل  رأسية احلدية لنتدجفرضية تندتقص اإل إلغدء- = ط املدل فق رأسيف هذه النظرايت ال يتطديق  ألنههذا ممكن  1 .(1
 (.Mankiw 2003املدل مثل املعرفة ) رأسمن  أخرىنواع أ إىلاملعدات يف يلد مد ولكن مع خمزون املادنع و 

     Y= AK اخلدصة يه كدلتديل: نتدج الة اإل هذا النموذج أيسط مندذج النمو الداخلي ،و ميكن وصفحيث يعترب 

املدل البشري ،و  رأسالن العمل يتم استيعديه يف  نتدجاملدل كعدمل وحيد لإل رأساخلدصة هبذا النموذج يظهر  نتدجمن خالل  الة اإل
 أيد يغض النظر عن ااجيديين يكون معدل النمو على املدى الطويل لكل فر  ابلتديل ميكن اة تزايدم نتدجالعوائد السلمية لدالة اإل

   2(gk = s.A) املدل هو : رأسيف الواتقع معدل منو نايب الفر  من تقدم تقين و 

(و sحيث معدل اال خدر ) –( gkاملدل الفر ي) رأسمعدل منو  يسدوي( نتدجي )معدل منو اإلتقتاد لذلك فدن معدل النمو اإل
  3. -(Aمعدمل التقدم التكنولوجي هو)

ي مثل التعلم تقتاد على النمو اإل أثركوجو    أخرىعوامل  إىلمن النمو الداخلي االنتبده  أخرىيف وتقت الحق وجهت مندذج 
(Paul Romer) نشطة احلكوميةو األ (P-Barro )لتقين هو املادر الرئيسي للنمو وهذا ن التقدم ا،ومع ذلك ويشكل عدم أ

تقد  أو (P-Romer)السلع االستهالكيةو  نتدجصندف اإلزاي ة عد  أ إىلحيث تقد يكون راجعد التقدم ميكن أن يكون يف شكلني 
 و هندك فرق اخر مع منوذج( P-Hawitt) و (P-Aghion)يكون حتسند يف جو ة جمموعة كدملة من املنتجدت احلدلية 

(Solow) العوامل اخلدرجية ابلتديل وجو  الدولة.  إىللنظر هو ا 

II-5-0- لو األالنموذج ( 1986ل Romer:) املال املعريف يرتاكم عن طريق االستثمار  رأسان  أي) البحث و التطوير
 رأسافرتاض أن املعرفة و د على تراكم املعرفة على الذي يعتم (Romer 5926)منوذج للنمو الداخلي هو منوذج  لأو   يف البحث(

ن الفكرة النيوكالسيكية أب ( أيخذRomer 5926) ل لو األن النموذج أ أي،4املدل املد ي متشدهبني مع يعضهمد البعض 
املدل  رأساملدل املد ي هو مادر النمو لكنه يعدمله يشكل خمتلف :"شركة معينة ترفع من نايبهد من  رأساالستثمدر اخلدص يف 

ية يسمى التعلم نتدجللتجرية على اإل اجيدياال ثركفدءة هذا األ  كثرأب نتدجالذي يتعلم يف وتقت واحد كيفية اإلاملد ي )البدين( و 
يعمل  -learning by doing-ند  التعلم عن طريق االستثمدر ، أليف هذا الا أو -learning by doing-ابلفعل

                                                             
 242، صمرجع سبق ذكرههبدء الدين طويل ،1 

2 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p27. 

 244، صمرجع سبق ذكره، طويل هبدء الدين3 
4 Amable, Bruno., Un survol des théories de la croissance endogène, Université Paris X et CEPREMAP, Paris , 1999,p4 
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زاي ة موازية يف خمزوهند من  إىلمدل للشركة يؤ ي  رأسمن خالل استثمدر كل شركة على وجه التحديد الزاي ة يف 
 1.(5991Martin-i-Barro,Sala)املعرفة"

( Romerاخلدصة ب )  نتدجو  الة اإل-احدث املعدرف التقنية-يةنتدجميكنند هند التحدث عن النمو القدئم على تراكم املعدات اإل
 تكتب كمد يلي :

                                                                (5.....)    A.𝐾𝜂𝑘𝛼 y= 

( تعرب عن مؤشرات خدرجية 𝐾𝜂ككل ، )  تقتاد الشركة يف حني االحرف الكبرية معنية ابإل إىلحيث تشري االحرف الاغرية 
تعين ان تقرارات االستثمدر اليت اختذهتد الشركدت  ون  ةاجيدييلكن غري مندسب ،وهذه العوامل اخلدرجية اال ااجيدي أثرموجبة اليت متثل 

 الكلية تكتب من الشكل : نتدج، الة اإل تقتاد من الشركدت املتمدثلة يف اإل (N)املستوى االمثل . و ابفرتاض وجو  عد  

                                                              (4.......) Kα.. Kη Y= A. 

αكدنت )  إذا( η( و )αيقيم املعدمالت ) إذااستقرار مسدر النمو مرتبط  + η =  اثيتةاملدل  رأس( فدن العوائد السلمية ل1
g = α.A−ρ           (....  3:       )تقتاد و معدل النمو يف اإل (AK)يتارف هند مثل منوذج  تقتاد اإلو 

σ
 

املدل  رأسن العدئد لمنو هدئل والذي يسهل فهمه نظرا أليكون يف مسدر  تقتاد ن اإلفإالواحد  تجدوزيكدن جمموع املعدمالت   إذاو 
من الواحد نقع يف حدلة منوذج النمو النيوكالسيكي  أتقلكدن جمموع املعدمالت   إذا أمد ائمد ممد يعزز احلدفز على االستثمدر . تزايدي

 2.اإلتقتاد يةتقدرب البلدان املتمدثلة هيكليد حنو نفس املستوى من التنمية املدى الطويل و انقراض النمو على مع 

هلذا السبب تز ا  العوائد السلمية مبسدعدة ا ،و تزايدم أواثيتد  تقلن يكون على األاملدل املد ي اجيب أ رأسن العدئد احلدي لأ أي
هلد يعتمد على نشر أو املدل املد ي من آليتني :  رأسيت العوامل اخلدرجية الندجتة عن املعرفة اخلدص أت "العوامل اخلدرجية " على خمزون

لشركة يتجميع املعرفة اليت املدل املد ي تقوم ا رأس( فمن خالل تراكم learning Spilloverاملعرفة يني الشركدت )امتدا  التعلم 
 ي مادرا للتعلم من خالل العمل.وهذه املعرفة ال املدل املد رأس هكذا ميثل االستثمدر يفو  خرىن تفيد نظراي املؤسسدت األميكن أ
ثل سوق خرون عرب جمموعة متنوعة من القنوات موكالء آ إىلتنتشر من تقبل الشركة اليت تنتجهد و  متدمدن تكون مندسبة ميكن أ

 ركت ذلك ية الشركة اليت أإنتدج ة ي اخلدص ليس فقط نتيجة لزاينتدجغريهد. كذلك فدن االستثمدر اإلالعمل و عالتقدت العمالء و 
 )مع االخذ يعني االعتبدر فرضية الوكيل التنفيذي (.أخرىضد ينفس النسب من مؤسسدت أيو لكنه زاي ة 

 technologicalنشطة )االمتدا  التكنلوجيجه تكدمل فنية يني الشركدت واألأو و أتيت اآللية الثدنية من خالل وجو  

Spillover فعدلة لنشدطهد ،ابلتديل  إنتدج(على سبيل املثدل يتطلب تانيع السدعدت امليكدنيكية صندعة متخااة تتطلب وسدئل
ال  اخل مادنع صندعة السدعدت مث أو ني فقد تطور نشدط جديد تدراجييد ،سدسيلتلبية االحتيدجدت اخلدصة لادنعي السدعدت األ

 3تقطدع صندعي حقيقي مستقل. إىل

                                                             
1 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p22 
2 Amable, Bruno., op-cit p4-1 
3 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p22-79. 
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ية احلدية نتدجاإل(  و 𝛼𝐴املدل ،) رأسية احلدية اخلدصة لنتدجنتج من الفرق يني اإلاالمثلية للتوازن الالمركزي تحتت احلدلة 
املدل )ابلتديل من املعدرف( لكل  رأساملمدرس من طرف تراكم  اجيدياخلدرجي اال ثراتخذ يعني االعتبدر األ( اليت 𝐴االجتمدعية )

A−ρ =  ..…  (4)ية الكل.ابلنتيجة معدل النمو االمثل هو :                 إنتدجشركة من الشركدت على 

σ
 g∗ 

 .(3من معدل النمو الندتج من التوازن الالمركزي املعطى يف املعد لة ) أكربو هو 

عن النمو على ؤول مثل ،كمد تركز الشركدت لنفسهد نقاد يف االستثمدر يف العدمل املسرق يفتح امكدنية التدخل العدم األهذا الف
على ذلك فهي سيدسة ميكن تطبيقهد يف معظم النمدذج الذاتية  عالوةمن الضروري حتفيز هذا النوع من االستثمدر ،املدى الطويل و 

( للنمو هندك  عم )منح( لالستثمدر ممد Romer.يف اطدر منوذج )نتدجمرتبطة يعد  من عوامل اإل ةااجيدييللنمو مع عوامل خدرجية 
 1مثل.معدل منوه األ إىلتقرب أ تقتاد جتعل اإلو  أكثراجيعل من املمكن للشركدت ان تستثمر 

II-5-3-النموذج الثاين ل(1991 Romer:)  

عن طريق االهلدم من التخايص وعدم تقديلية التجزئة واالمتدا .و  ،االيتكدر آاثرة للنمو اليت تتفدعل فيهد سدسياأل ليدتهو توليفة اآل
(Smith) ( يضعRomer) ي يف زاي ة تنوع السلع الوسيطية املتدحة :"التقدم التقين يتمثل يف تنويع تقتاد مادرا للنمو اإل

 هد ".إنتدجعن طريق زاي ة السلع اليت تعرفهد الشركدت عن كيفية  تقتاد اإل

التعلم من خالل العمل  اخل القطدع  تأثرياتتانجتة عن  بدايةتنوعهد كدنت يف الالتخايص يف املنتجدت و لزاي ة يف ن احيث أ
 ورا مبدئيد من خالل الدمج الواضح لقطدع االحبدث  (Romer)التطوير ،هند لعب ي ،فهي أتيت االن من أنشطة البحث و نتدجاإل

 ختايص املوار  و طرح السؤال حول تعويضدهتم . آليدتااليتكدر التكنولوجي يف  إىل ضدفةابإل

 إىل ضدفةمكدفئ ينتج سلعة معينة :املعرفة التكنولوجية ابإلي حمد  و إتقتاد نشدط  إىليعزى  نتدجية عوامل اإلإنتدجن منو كمد أ
ن يكون املنتج تسويقهد وتوفري مندفع خدصة للبدحثني اجيب أ أجلدط البحثي يدون يعض املكدفآت من ذلك لن يتم اشراك النش
 حارية جزئيد.لبحث أبنه سلعة حرة غري مندفسة و وصف منتج ا (Romer)جزئيد ،لذا يقرتح  تقلالبحثي حاراي على األ

عملية  أييف  ديةألهنمد  إىلاعد ة استخدامهد رار انتج البحث يتكلفة ال تذكر و هد ميكن تكنتدجإل ثديتةن تتكبد التكلفة المبجر  أ
املدل البشري اللذان يطبيعتهمد مندفسني  رأس،وال يف  نتدجن املعرفة التكنولوجية ال تدرج يف العوامل التقليدية لإلية.وهذا يعين أإنتدج

املدل البشري احملرك للنمو املستدام :"ال حيتدج  رأسيفكرون يف جعل تراكم  (Lucas)لئك الذين مثل أو  (Romerو يعدرض )
ضد حدو  لرتاكمهد )حيدة حمدو ة،وتقت أيلكن هندك فة اليت يتم انشدؤهد )التدريب( و تكرار نفس التكل إىلاملدل البشري فقط  رأس

اليت تشكل اسدسد لنمو -حتدث نتيجة لالنشطة البحثية–ليس هذا هو احلدل ابلنسبة للمعرفة الغري املتندفسة  تدريب حمدو .. (
 (Lordon1991)2غري حمدو  سديقد"

 

                                                             
1 Amable, Bruno. ibid,p5. 
2 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p80-81 
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II-5-4- منوذج(Lucas 1988) املال البشري هو اساس النمو(: رأس)تراكم : للنمو الداخلي 

لوجي الذي ميثل حمركد للنمو يف قدم التكنو الت إىل ضدفةابإل يتقتاد البحث عن حمرك مكمل للنمو اإل (Lucas 1988) أرا 
مد يطلق عليه  إضدفة( ذلك من خالل Lucasيف ذلك الوتقت .فقد فعل ) خرى( مع االحتفدظ ابمليزات األSolowمنوذج )

(Schultz1963 ) و (Becker 1964 ) "النموذج و ذلك يطريقة تقرتب من الندحية الفنية من مندذج  إىلاملدل البشري"  رأس
(Arrow1962(، )Uzawa1965) (،Romer1986)  1مستوى مهدراته العدمة. أياملدل البشري للفر   رأسمن خالل 

(Lucas 1988)  املدل  رأسالنمو الذايت:"حمرك النمو يف النموذج هو  آليدتيلعب  ورا رئيسيد يف املدل البشري  رأسيفرتض ان
املدل البشري يديال للتحسيندت التكنولوجية كآلية لتوليد النمو على املدى  رأس إنتدجالبشري" و "تقد يكون 

املدل البشري على حقيقة ان الطريقة اليت خياص هبد الفر  وتقته على  رأستركز نظرية  .(5991Martin-i-Barro,Sala)الطويل"
  2املدل البشري يف الفرتات املستقبلية . رأسعلى مستوى  أويته إنتدجاالنشطة املختلفة يف الفرتة احلدلية و اليت تؤثر على 

 الاديف لكل عدمل يكتب كمد يلي: نتدجلكل فر  من االفرا  الذين يشكلوهند ،اإل نتدج الة اإل

                                       ……(1)    .ℎ𝛼
𝛾

  (𝑢. ℎ)1−𝛽 y=A.𝑘𝛽 

(uهو اجلزء من الوتقت املتدح لإل )حيث نتدج u∈ ℎ𝛼املدل البشري ،) رأس( هو املتدح للرتاكم الفر ي لu-1)اجلزء    (0,1)
𝛾 )

                                                  .تقتاد املدل البشري للفر  يف اإل رأس( هو املستوى املتوسط لℎ𝛼اخلدرجية للتعليم ،) اثريقدم اآل

ية كل منهم ،ومن مث فهو نوع من الكفدءة إنتدجاملدل البشري مرتفعد سيحسن  رأسابلتديل عد  السكدن الذي يكون فيه متوسط 
املدل  رأسالرتاكم الفر ي ل إذايسلط الضوء على  وره يف الرتاكم ، (Lucas)اجلمدعية املتعلقة يتبد ل املعلومدت يني االفرا  ،

𝛿(1 =   (2)……البشري يابح:                              − 𝑢). ℎ ℎ̇ 

 املدل املد ي للعدمل: رأس، و الرتاكم ل تقتاد املدل البشري تسمح ينمو  اخلي لإل رأس( لرتاكم hاخلطية ل) الايغة

        �̇� = y-c-n.k ……..(3)                                                                         

 التعبري عن معدل منو االستهالك الذي ال ميثل سوى نسخة من : إىلو يؤ ي حل نظدم التعظيم الزمين 

                                        (4)  ……..   = 
𝐴.𝛽.(

𝑢.ℎ

𝑘
)

1−𝛽
   .  (ℎ)𝛾−𝜌−𝑛          

𝜎
 𝑔𝑐  

= �̂�ℎ.   (5)..… املدل املد ي يكون :           رأسو معدل منو 
1+𝛽+𝛾

1−𝛽
 �̂�𝑘                                                                         

 املدل البشري يعرب عنه: رأس( يعين معدالت النمو يف التوازن الديندميكي ،معدل النمو لتوازن  ̂ الرمز )

                                                             
1 Robert E. LUCAS, Jr, ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT,  Journal of monetary economics, 

vol. 22, no 1,1988, p.17. 

ضد يشمل أيال يقتار فقط على املؤهالت املهنية و لكنه و  .(5991Barro,Sala-i-Martin)املدل البشري يعترب املهدرات املتجسدة يف العمدل " رأس" 
  احلد الذي اجيعله مندسبد من تقبل الشخص الذي حيمله. إىلحد كبري سلعة خدصة  إىلالقدرات اجلسدية و العدطفية لالفرا  ابلتديل فهو يشمل 

2 Robert E. LUCAS, Jr, Op-cit,p.17. 
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                                     ……….(6) .(𝛿 − 𝜌)  = 
1−𝛽

𝜎(1−𝛽+𝛾)−𝛾
 �̂�ℎ 

 املدل البشري هو : رأسلرتاكم  أياجلزء من الوتقت املخاص للتعليم 

                                   ……(7)    .
𝛿−𝜌

𝛿
  =

1−𝛽

𝜎(1−𝛽+𝛾)−𝛾
 1-�̂�                                                                            

 أتقلن االستثمدر يف التعليم هو بشري فدن التوازن الالمركزي ليس أمثلي ،ألاملدل ال رأسنظرا لعدم وجو  اعتبدر للعوامل اخلدرجية ل
 مثل اجتمدعيد :من االستثمدر للمستوى األ

                                             ……(8)     1-�̂�   <.
1

𝛿.𝜎
  

(1−𝛽)(𝛿−𝜌)+𝛾.𝛿

(1−𝛽+𝛾)
 =  1-𝑢∗                                    

                                             …….(9)   𝑔ℎ̂     <𝑔ℎ
∗ =

(1−𝛽)(𝛿−𝜌)+𝛾.𝛿

(1−𝛽+𝛾)
.

1

𝜎
 

من املمكن املدل البشري من تقبل كل وكيل، و  رأساملتعلق ي اجيدياخلدرجي اال ثردل األمها إىلتوازن السوق  ون املستوى االمثل يعو  
 يف مستوايت التنمية. التفدوتاملرتتب عن هذا النموذج يتفسري  ثريتعلق األاملدل البشري و  رأسالتدخل لدعم تراكم 

𝑘ين يف اب ئ االمر ينفس النسبة )إتقتاد تقد يواجه 

ℎ
ر من هذين العدملية يستحق تقد أكربالبلد الذي له ( مسدرات متبدعدة ،و 

تلفة مستوايت خم إىلهذا البلد ممد يؤ ي  إىلاهلجرة  إىلو نتيجة لذلك سوف متيل العوامل املتنقلة على من هذه العوامل .عدئدا أ
،مل  (Lucas) خذ يعني االعتبدر منوذجيسدطة مع األ أكثرالتقدرب يشكل من التنمية يني البلدين. وميكن متثيل ظواهر االختالف و 

 املدل البشري : رأساخلدرجية لخذ يف االعتبدر العوامل أت نتدجتعد  الة اإل

                                         ………(10)     .(𝑢. ℎ)1−𝛼 y = A.𝑘𝛼 

(u)  كمد ذكران سديقد( اجلزء من الوتقت املتدح الذي تقضي يف اإلنفسه(نتدج ،(Lucas)  مبيل )تبىن  الة ا خدر )النيوكالسيكية
 املدل املد ي و يكتب كمد يلي :  رأسدل منو السكدن ميكن ان يكون تراكم أمهاثيت ،من خالل (s)حدي لال خدر 

=s.y …. (11)                                                                         �̇� 

h (1 (12)……املدل البشري يكون  ائمد حسب:                   رأسو تراكم  −) = 𝛿 ℎ̇ 

(u)  و(s)  ية الكلية للعوامل ميكن كتديتهد كمد يلي :نتدجو معدل منو اإلاعتبدرههد معدمالت معطدة ،ميكن 

                     ……(13)   .(1 − 𝑢) .𝛿 -(1 − 𝛼) - 
𝑠.𝑦

𝑘
  = �̂� ℎ̂ - (1 − 𝛼)  - 𝛼. �̂� �̂� 

 رأسكدن خمزون   إذا(iمؤشرة ب )(  ولة n،و انخذ يف احلسبدن ) متدمداملدل املد ي تقديل للحركة  رأسنفرتض ان العمل اثيت و 
∑=K  (14)……املدل الدويل هو:                                     𝑘𝑖𝑖 

∑= H  (15).……                    املدل البشري معرف ب : رأسو خمزون  𝑢𝑖ℎ𝑖𝑖 

عدمل التكنولوجيد مشرتك يني  (A،)املدل  رأساجيب ان يكون نفسه يف كل الدول يسبب التنقل التدم ل (r)املدل  رأسالعدئد على 

)  (16)..…:                                   إذامجيع البلدان 
𝐾

𝐻
)

𝛼−1

 r=𝛼. 𝐴. 
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 املدل هذه الايغة تطبق على كل  ولة : رأس ائمد و يسبب احلركية التدمة ل

                                              …..(17)  r= 𝛼. 𝐴. (
ℎ𝑖

𝑢𝑖ℎ𝑖
)

𝛼−1

               

.𝑢𝑖. (18)……                                           و اليت ميكن كتديتهد كمد يلي : ℎ𝑖   = (
𝑟

𝛼.𝐴
)

1

𝛼−1 𝑘𝑖  

)=H……(19) K.                                      :املدل العدملي هو رأسخمزون  إذا
r

α.A
)

α

1−α 

.𝑢𝑖. (20)……                     يف كل  ولة يعرب عنه كمد يلي : نتدجو مستوى اإل ℎ𝑖  = A.(
𝐾

𝐻
)

𝛼

  𝑦𝑖 

( يتندسب مع 𝑦𝑖( مبد ان )𝑦𝑖ينفس املعدل و كذلك ) تزايد( تℎ𝑖( و )𝑢𝑖( و ) 𝑘𝑖اثيت و ) (r)على طول مسدر النمو املنتظم 
ية يف املستوى ستستمر على طول مسدر النمو يف التوازن ، و هذا يعطي مسدرات منو لو األاملدل البشري فدن الفروق  رأسمستوى 

 1( .AK)كمد هو احلدل يف االشكدل املختلفة لنموذج   متدمدوطنية حبثة 

 

III- ي:تقتاا النمو اإل ها علىأثر و السياسة النقدية و السياسة املالية 

 ي خدصة على املدى الطويل .تقتاد السيدسة النقدية و املدلية على النمو اإل أثر إىلهندك عدة نظرايت و مندذج تطرتقت 

 

III-9- اإلتقتاا يةالنماذج  أهمضمن ي تقتاا النمو اإل السياسة النقدية على أثر: 

د أ واهتي سواءا من خالل تقتاد استدامة النمو اإل ور السيدسة النقدية يف حتفيز و  على دراسدتالالنظرايت و ركزت العديد من 
 نذكر منهد:و احلقيقي  تقتاد اجليد على اإل ثرالكلية املندسبة لأل اإلتقتاد يةتوفري البيئة  لمن خال أوتقنوات انتقدهلد و 

III-9-9- النقو  ضمن منوذج(Tobin 1965:)  

طويل  أثرمنذ ذلك احلني :هل معدل النمو النقدي له   ييدتاأليف صيدغة السؤال الذي سيطر على 2( Tobinجنحت ورتقة )لقد 
فهل ميكن للسيدسة النقدية النمو هو خدرجي  أنو مبد 3و الرفدهية؟ نتدجاملدل ،اإل رأساملدى على معدل الفدئدة احلقيقي ،كثدفة 

 ن النقو  حيد ية.ستوى متغريات احلدلة املستقرة ،واملشكل هند هو أن تؤثر على مأ

مث  ،ن يكون معدل اال خدر متغري خدرجيأيو سوف نقدم هذا النموذج  (Solow)يقدم النقو  ضمن منوذج  (Tobin) منوذج
 Y=F(K,L)هي : نتدج( يدون تقدم تقين  الة اإلSolow. ففي منوذج )السيدسة النقدية آاثر( و Tobinاحلدلة املستقرة ل )

                                                             
1 Amable, Bruno,OP-CIT,P6-7-8 

 2(Tobin James()5952-1111)  املدلية والسيدسدت املدلية والنقدية. عرف ينظرية "ضريبة تويني"  سواقيف جمدالت االستثمدر واأل سدهمي أمريكي إتقتاد
 .وهو من مؤيدي الكينزية 2982يف عدم  تقتاد الارف و منحت له جدئزة نويل يف اإل أسعدراحلد من تقلب  إىلاليت هتدف 

3 Dimand R W, & Durlauf S N. James Tobin and Growth Theory: Financial Factors and Long-Run 

Growth. History of Political Economy, 41(Suppl_1) ،2009. p184 
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 يف احلدلة املستقرة يتم استنتدج مد يلي : إذا( nالنمو السكدين مبعدل)و  تةيمية اثالسل الن العوائد y=f(k)  و يف الشكل املكثف 

                                           (5.......)  DY/Y = DK/K= DL/L= n 

 

 فرضيات النموذج:-

 صدار( عن طريق اإل : العرض النقدي و توزيعه يكون حتت سيطرة الدولة اليت متول النفقدت العمومية )الغري منتجة2الفرضية -
 مع افرتاض (MV=PY) يني ،من املعد لة الكمية تقتاد النقدي ،النقو  يتم توزيعهد عن طريق حتويالت جغرافية للمتعدملني اإل

(V) (2)...……:رصدة االمسية اثيتة نتحال على معدل منو األ μ =
DM

M
=

DY

Y
+

DP

P
= n + π  حيث   π = DP/P  

  .ملعدل التضخم الفعدلي سدو املوهو معدل التضخم املتوتقع 

 m= M/P.Lو من خالل تعريف االرصدة احلقيقية الفر ية :                            

 n  - 𝜋  Dm/m = 𝜇 -   (3).…يكون معدل منوهد كمد يلي :                             

:االختيدر استهالك/ ا خدر حسب تقيد خيدرينهم يو لكن هند املتعدملني لد (S=s.𝑦𝑑)معدل اال خدر خدرجي :4الفرضية-
  خلهم املتدح:

 yd = y + (μ − π)m … … … . (4) 

 رأس( هندك خمزنني للقيمة :Tobinفحسب ) 1املدل معطى يدالة الطلب على النقو   رأسو توزيع املدخرات يني النقد و 
ضد، أين كمية النقو  خدرجية  لفدئدة )يفرتض ان يكون صفر( كمد أمعدل خدرجي خدص اب( M)لدى (و M)النقو  و  (K)املدل

 2عجوزاهتد  أوتتغري مع حدوث تغريات يف مستوى عرض النقو  الندتج عن فوائض املوازنة احلكومية 

متندتقاة ابلنسبة  g(.( و  الة )kة من حجم املعدمالت املقدسة ب )تزايدماحلقيقية هو  الة  رصدةالطلب على األ:3الفرضية -
 (:r + π للتكلفة املسبقة المتالك النقو )

               ……..(5)     = k.g((r + π)) (k, r + π) 𝑚𝑑 =   𝑚𝑑    0 حيث     < �̀� 

 :التندفسي لديند سوتقنييف التوازن 

 = االستهالك+صديف االستثمدر + االستثمدر املطلوب حيث: نتدجسوق السلع :اإل-

                                                +Dk+nk ……(6) 𝑦𝑑 y = (1-s) 

PL …….(7) 𝑀𝑆 𝑚𝑑=𝑚𝑠/                                سوق النقد :- =   

 املعد الت السديقة تعطي معد الت  يندميكية :

                                                             
1 Philippe Dareau,Croissance et politique economique,ouverture economique,boeck,2003,p110-111 . 
2 Dimand R W, & Durlauf S N,OP-CIT,p185 
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                               ……(8)   nk [𝑘𝑔(𝑟 + 𝜋)] (𝜇 − 𝜋) Dk = s.y-(1-s) 

                                        m……..(9) Dm = (𝜇 − 𝜋 − 𝑛) 

π ابلتديل : Dm=0  حيث يف احلدلة املستقرة: ،نتحال على احلدلة املستقرة = μ − n 

 تابح:و ( Dk=0)يف احلدلة املستقرة  تقتاد معدل منو اإلق يني معدل منو الكتلة النقدية و الفر  يسدويمعدل التضخم  إذا

                                  ……(10) (𝜇 − 𝜋) [𝑘𝑔 (𝑟 + 𝜇 − 𝑛)] nk =  s.y-(1-s) 

y ……….(11) �̀� y = [𝑠.     :                          أو − (1 − 𝑠)𝑛. 𝑚
𝑦⁄ ] nk = 

s] = و نرى ان :     (nk=sy)غري نقدي شرط التوازن هو  إتقتاد يف  (Solow)حسب  − (1 − s)n. m/y] s̀ 

s̀)  حيث >s  )  الندتج الفر ي ضعيفدن جدا فحسب الشكل التديل يظهر التندتقض الشهري املدل و  رأسنقدي كثدفة  إتقتاد  ففي
 . إتقتاد  إىل مقديضة إتقتاد الندتج الفر ي يتندتقادن عندمد يتحوالن من ملدل و ا رأس( tobin)ل 

 (:tobin( و )Solow:الفر  بني ) (II-5)الشكل                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Philippe Dareau,Croissance et politique economique,ouverture economique,boeck,2003،p112                                                                    

نوعني من  إىلن اال خدر ينقسم نقدي هو املفضل ، وهذه النتيجة أتيت من خالل أال تقتاد ن اإلهندك تندتقض ألن احلدس خيربان أ
 .(Solow)مدل حسب  رأسيف حني يتم استثمدره على شكل  (Tobin)حسب  صولاأل

لغرض خدمدت ن النقو  تارف يتحليل هذا الفرق حيث اعتربوا أ (5962يف ) (Patinkinو ) (Levhari)و تقد تقدم كل من 
تقدر يقيمة اليت الدخل املتدح للعدئالت و  إىلتقيمة اخلدمدت املقدمة ابلنقو   إضدفةاتقرتحد مثال معدمالت املستهلكني واملنتجني، و 

 :كدلتديل (r + π)تكلفة الفرصة البديلة

yd = y + (μ − π)m + (r + π)m…………..(12)                 

y 

k 

nk 

s.y 

�̀�.y 

�̀� k 
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احلقيقية للسيدسة  اثراآل إذا.قديضةامل إتقتاد من  أتقلمل تعد ابلضرورة  (ỳ)و  (�̀�)ابلتديل اال خدر يرتفع. ضد الدخل املتدحأي
 النقدية مرتبطة يسلوكيدت اال خدر.

( ،هذا يفسر ان �̀�املدل) رأس( و كثدفة μكدن ميل اال خدر اثيت ،كمد افرتضند ، يوجد عالتقة يني معدل النمو النقدي )  إذا
𝑚𝑑خيفض الطلب على النقو  )فض املر و ية احلقيقية للنقو  و التضخم خي = 𝑘. 𝑔(r + π)( مع )g̀ <  (s) أجل( .من 0

 ثرهو مد يسمى أبيف ظل وجو  التضخم ،و النقو  املدل و  رأسيوجد احالل يني املدل. و  رأسمعطى ،فهذا حيفز الطلب على 
 (: التضخم يرفع مستوى احلدلة املستقرة. l´effet de Tobinتويني   أثراالحالل )

( التضخم يسبب اخنفدضد يف ميل اال خدر s(r,- π)معدل التضخم )د مع معدل الفدئدة و ااجيدييكدن ميل اال خدر مرتبط   إذا
ييجو    أثرالدخل ) أثرهو  ثر، وهذا األ (y) و (k)املدل الذي يسبب تراجعد يف كل من  رأس خدر الكلي( ابلتديل يف ا خدر )اال

l´effet de Pigou.التضخم خيفض مستوى احلدلة املستقرة:) 

الكلي  ثرن األتقرارات يشأابح من املستحيل اختدذ ن اال خدر حسدس جدا ابلنسبة ملعدل التضخم ابلتديل يمد نالحظه أ إذا
 1املدل . رأسللنمو النقدي على كثدفة  ااجيدي أثرللسيدسة النقدية ابلتديل ال يوجد 

III-9-0- (منوذجsidrauski 1967: ) 

كبرية ملعظم   يدايةهو نقطة نيوكالسيكي هو ذو شعبية كبرية ،و ( للنقو  يف  الة املنفعة ضمن منوذج النمو الsidrauskiمنوذج )
طريقة جتعل لتوازن لنموذجه يطريقة حتليلية و ( منوذج  يندميكيدت اsidrauskiعرض )املدل. رأسالنمدذج النقدية اليت تتميز يرتاكم 

هذا من خالل كتدية السيدسة النقدية كمسدر لسعر الفدئدة االمسي ممد ميكن من وصف شفدفية ،و  أكثرالسيدسة النقدية  آاثرمن 
 ن :احلدلة املستقرة وتقد استخدم هذا الظهدر أخدرج سيدسة النقدية ابلكدمل  اخل و أتثرات ال

 . حمديدةفهندك حدالت مستقرة تكون فيهد السيدسة النقدية غري  حمديدةالسيدسة النقدية عد ة مد تكون غري - 

االستهالك لفرتة الفدئدة االمسية أن حيدفظ على مستوايت أعلى من الندتج و  أسعدريف يعض احلدالت ميكن ملسدر اخنفدض -  
النقو  "مفيدة" ابلتديل تابح جد كدن اال خدر  اخلي و   إذا( انه sidrauskiكمد يبني منوذج )  2يد.األ إىلرمبد طويلة من الزمن و 

 حيد ية .

 فرضيات النموذج :- 

 u = u(c,m) :    واألرصدة احلقيقية لالستهالك للحظية للفر  هي  الة:املنفعة ا5الفرضية -

>         3: مع  0 , 𝑢𝑚𝑚 =
𝑑2𝑢(𝑐,𝑚)

𝑑𝑚2 < 0 𝑢𝑐𝑐 =
𝑑2𝑢(𝑐,𝑚)

𝑑𝑐2 𝑢𝑐 =
𝑑𝑢(𝑐,𝑚)

𝑑𝑐
> 0 , 𝑢𝑚 =

𝑑𝑢(𝑐,𝑚)

𝑑𝑚
> 0 ,  

𝑢𝑐𝑚و نفرتض ان االستهالك و النقو  مكملني ) >  1 ( مبد يتفق مع فكرة ان النقو  جتعل االستهالك سهال.0
                                                             

1 Philippe dareau,OP-CIT , p 111-113. 
2Reis Ricardo. The analytics of monetary non-neutrality in the Sidrauski model. Economics 

Letters 94,1 ,2007,p2 
3 Philippe dareau,IBbid , p 113-114 
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 تعظيم املنفعة : إىلالفرا   يقومون حبل املشكل سعيد : ا1الفرضية -

                            ………….(1) max
(𝑐𝑡,𝑚𝑡)

∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑢(𝑐𝑡, 𝑚𝑡)
∞

0
𝑑𝑡, 

 حيث:                   

 

                               ……(2)      c + Dk + nk + Dm + (n+𝜋)m = y +𝜏  

 

(c)   هو( ،االستهالك الفر يDk(، صديف االستثمدر )nk) (، االستثمدر املطلوبDm(،  الطلب على النقو )(n+𝜋)m )
( التحويالت النقدية 𝜏 االخنفدض يف تقيمة النقو  املرتبط ابلتضخم ،)طلوب لتعويض النمو الدميغرايف و الطلب على النقو  امل

                                                   m                    :  = Dm  +   𝜏(n+𝜋)مع  اةسدو ملاملقطوعة اب

 

 (Dm=Dk=0)شروط احلدلة املستقرة ومن شروط التعظيم وشروط التوازن يف السوتقني و  ،حند  يكل سهولة احلدلة املستقرة
𝑓                      (3)……:(*k):القدعدة الذهبية املعدلة اليت حتد  تابح ,(𝑘∗) = 𝑛 + 𝜌                                                    

𝑓(𝑘∗)                  (4)..…… ( :Dk=0)شرط التوازن يف احلدلة املستقرة   − 𝑛𝑘∗ c= 

𝜋  (5)..……       :  (Dm=0)شرط التوازن يف احلدلة املستقرة  = 𝜇 − 𝑛                                          

1 =   (6).……                           :شرط تعظيم االستهالك  𝜇 + 𝜌⁄  
𝑢𝑐(𝑐, 𝑚)

𝑢𝑚(𝑐, 𝑚)⁄ 

 

 وتكلفة االحتفدظ ابلنقو : لنسبة التكدليف احلدية يةمسدو ن تكون نسبة املندفع احلدية تتطلب أ األخريةاملعد لة 

                                          𝜌 +   𝜇  =  (𝜇 − 𝑛) +  = (𝑛 + 𝜌 ) 𝜋 r + 

املستوى   أثر)ليس  (1) و (3)( ال يدخل يف املعد لتني 𝜇مسية )معدل منو األرصدة اإل،يف املستوى يتبني ممد سبق حيد ية النقو  
 (k)على القيم التوازنية للنظدم التديع ل  أثر( له ليس له 𝜇يف ) رتفدعالرفدهية ( ،فدإل أثر) (6)( و 1)لكنه يظهر يف املعد لتني 

 ( اذن النقد حيد ي يف هذا املستوى.1( )املعد لة y( و )cو ل ) (3)املعد لة 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Reis Ricardo,Ibid,p2 
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من االن فادعدا .و  ة البديلة لالحتفدظ ابألرصدة( ابلتديل مع تكلفة الفرص1( )املعد لة 𝜋د مع )ااجيديي( ترتبط 𝜇ن )نفرتض أ
هذا واضح من على الرفدهية و  أثرالنقو  هلد  إذاان مبعدل النمو النقدي ،أثر مستوى رضى الوكيل يتلتوازن و االرصدة احلقيقية الفر ية ل

 يعتمد على خادئص  الة املنفعة .  ثر،و مفهوم هذا األ  (5خالل الفرضية اخلدصة يدالة املنفعة )الفرضية 

𝑢𝑐𝑚)كدنت   إذا( و املنفعة هو سدلب 𝜇يني ) أي( m( و )𝜇يني )ن الرايط كمد أ < االستهالك كدن النقد و   إذاان  أي (0
 احالليني.

ين معدكسني أثر معدل هذا االخري له  إرتفدعال خدر هو حسدس ابلنسبة للتضخم و ن معدل اعلى افرتاض أ (Tobin)مثل  منوذج 
 أي،  (pigou  أثرو Tobin  أثراالخنفدض يف اال خدر الكلي) أثراملدل والنقو   و  رأساحالل  أثراملدل الفر ي ، رأسعلى خمزون 

املدل الفر ي  رأسين يعوضدن يعضهمد البعض يشكل مثديل يسمدح لثر ن هذين األ( أSudrauskiة لنموذج )سدسين اخلدصية األأ
 1فر  يقوم يتحسني مدخراته.ن يبقى غري حسدس يبسيدسة النقدية هذا يعين حيد ية النقو  يف مد خيص أب

،كمد ميكن للسيدسة النقدية ذات  نتدجاإلاملدل و  رأسمستوايت مثلى لالستهالك و  إىل تقتاد ن تدفع السيدسة النقدية اإلميكن أ
كبري حىت على الرفدهية لكن تسدرع منو الكتلة   أثرن يكون هلد تقرتب من الافر تقدراب كبريا أ اليت ةاجيدييمعدالت الفدئدة االمسية اال

             2ي يف املدى الطويل .تقتاد النقدية يؤثر سلبد على النمو اإل

            

III-9-3- السياسة النقدية ضمن منوذج النمو الداخلي  أثر(AK) : 

ن كل شخص خيضع لقيد ي على أتقتاد السيدسة النقدية على النمو اإل ثريركز هذا النموذج يف حتليله أل
( يف كل حلظة رصيده احلقيقي اجيب ان يسمح  CTM()une contrainte de transactions monetairesاملعدمالت)
 حيث: (i)من النفقدت االستثمدرية  (ip(و جزء (c)من النفقدت االستهالكية p)c(ءيتمويل جز 

 

               .i       i.c+pcm=p                      
 .حماورين يني الافر و الواحد c)(pi(p(:مع 

ة غري تشمل النفقدت االستهالكية فقط مع احليد ية يف معدل منو النقو ،فدن هندك عالتقة سلبي أو( تركز CTMكدنت )  إذاف
هد على التقسيم آاثر السيدسة النقدية تكون غري مبدشرة على النمو من خالل انتقدل ي.و تقتاد النمو اإلمبدشرة يني النمو النقدي و 

ترتفع فرصة البديلة لالحتفدظ ابلنقو  و ترتفع معه تكلفة القدي متسدرع ابلتديل تضخم اضديف و األمثل للوتقت ممد ينتج عنه منو ن
االخنفدض يف وتقت العمل ينتج  إذاوتقت الفراغ ابالستهالك. إستبدالتتحقق ظدهرة ( و CTMالنفقدت االستهالكية اخلدضغة ل )

 ينخفض معهد معدل النمو.املدل و  رأسية احلدية لنتدجعنه اخنفدض يف اإل

                                                             
1 Philippe dareau,OP-CIT , p115 
2 Reis Ricardo,OP-CIT,p8 
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دسة السي آاثرالرفدهية.سليب مبدشر للتضخم على النمو و  أثرن هندك تشمل النفقدت االستثمدرية فقط فإ( CTMكدنت )  إذا أمد
كدنت تكلفة الفرصة البديلة لألرصدة احملتفظ هبد مرتفعة فدن   إذاالطلب على النقو "،ف-تقندة "التضخمالنقدية تنتقل عرب وسدطة 

𝑝𝑚𝑘��( و )0ip<) أجلالتكلفة الفعلية لالستثمدر ترتفع من 
𝜕𝜋

⁄ < السيدسة النقدية عندمد يركز  أثر( و ميكنند تلخيص 0
(CTM:على االستثمدر كمد يلي )  

 

 ( على االستثمار:CTMتركز ) السياسة النقدية على النمو عندما أثر(:II-6الشكل )         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Philippe dareau,OP-CIT ,p124 

 

ية احلدية للعمل و تنخفض نتدجختفيض مستوى االستثمدر و الذي خيفض يدوره من اإل إىليف التضخم يؤ ي  رتفدعاإل إذا
 1 املدل و ينخفض معدل النمو. رأسل ية احلديةنتدجاإل

                                                             
1 Philippe dareau,OP-CIT , p123-124 

 معدل منو االرصدة االمسية إرتفدع

 النفقدت االستثمدرية إرتفدع

 معدل التضخم إرتفدع     

 سدعدت الراحة حمل االستهالك إستبدال

 

 اخنفدض سدعدت العمل

 pmk  اخنفدض

 pml اخنفدض

 

 النفقدت االستهالكية إرتفدع

 يتقتاد اخنفدض معدل النمو اإل
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III-9-4- منوذج(Lucas: مع النقو ) 

Dh=𝛿(1املدل املد ي.) رأساملدل البشري ينتج يدون  رأس( هو منوذج يقطدعني:حيث Lucasمنوذج ) − 𝑢)ℎ) يف النموذج
( على CTMاشتمل ) إذا( وتقت الفراغ )الراحة( غري مرن ،السيدسة النقدية حيد ية ابلنسبة ملعدل النمو Lucasالقدعدي ل)

 ( على االستثمدر املد ي فقط.CTMاشتمل ) إذااالستهالك فقط،و حتدفظ على حيد هتد 

 رأسمد ي ،و الزاي ة يف  لدم رأساملدل البشري تكون يدون  رأس( ترتبط مع كون  الة الرتاكم لLucasهذه اخلدصية لنموذج )
ضد أيعلى النمو كمد حنال  أثر أي( على االستثمدر املد ي فدن ليس له CTMابشتمدل )يف التضخم و  املدل املد ي ترتبط ابلزاي ة

 رأسن التضخم يرفع تكلفة االستثمدر يف املدل البشري أل رأس( االستثمدر يف CTMسلبية على النمو عندمد يشمل ) آاثرعلى 
املدل  رأس( هو Lucasن حمرك النمو حسب )ة النقدية غري حيد ية( ألاملدل البشري ابلتديل يقلل االفرا  من وتقت تعلمهم )السيدس

 البشري.

هند  يف عملية التعلم، سدهمياملدل املد ي  رأسح وتقت الفراغ ضمن  الة املنفعة و صبختليند عن الفرضيتني السديقتني وأ إذالكن 
 السلبية للتضخم على النمو:  اثرنتحال على اآل

u=u(ct,lt)            و     Dh=𝛿[(1 − 𝑢)ℎ]𝑎[(1 − 𝑣)𝑘]𝑏              

فدن (:ملد تكون الزاي ة يف التضخم مرتبطة ابلنفقدت االستهالكية CTM:تظهر عندمد يكون االستهالك ضمن )تقناة غري مباشرة-
ه اخنفدضد يف معدل هذا مد ينتج عنوالتعلم و  نتدجيؤثر على كل من اإل يقللون من وتقت عملهم ممداالفرا  يرفعون وتقت راحتهم و 

 ية تلعب  ورهد عندمد يكون كل من وتقت الفراغ و وتقت اجلهد الكلي  اخليدن.النمو،هذه اآلل

 أي (مرتبط يكال الايغتنيCTM)حمرك النمو( ،عندمد يكون )هذه القندة مرتبطة يزاي ة أحد العنارين املعتربانتقناة مباشرة:-
املدل البشري هو املادر الوحيد للنمو  رأسن يكون تراكم أي( Lucasاملد ي.يف منوذج ) أواملدل البشري  رأسلالستثمدر يف 

ن تكون االستثمدرات يف التعليم تعتمد على التمويل ول على عالتقة سلبية يني التضخم والنمو اجيب أاحلا أجلمن  إذاالداخلي ،
 رأساملدل املد ي.لكن يف حدلة وجوب  رأس( ال يتعلق اال يCTMن )النقدية حيد ية ابلنسبة للنمو أل النقدي و تبقى السيدسة

ابلتديل املدل البشري  رأسمدل املد ي يقلل من تراكم  رأس(حول تراكم CTMاملدل البشري ،فدن ) رأستراكم  أجلمدل مد ي من 
 1من النمو.

III-9-5-( منوذجBarro مع )النقدي: صدارالتمويل عن طريق اإل 

ية للقطدع اخلدص ،النفقدت متول يشكل استثندئي نتدج( حتت فرضية ان جزء من النفقدت العدمة حيسن الفعدلية اإلBarroمنوذج )
الطلب على النقو " لكن يف -صك النقو  ،ففي النمدذج السديقة كدنت تقندة انتقدل السيدسة النقدية هي"تضخم ايرا اتمن خالل 

النمو هندك عالتقة يني النمو النقدي و  إذاية النفقدت العمومية" إنتدج-النقدي صدار"اإل أخرىنضيف تقندة  (Barro)منوذج 
 ي.تقتاد اإل

                                                             
1 Philippe dareau,OP-CIT , p124-125 
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الكتلة النقدية االمسية ترتفع مبعدل اثيت والدولة تؤثر ختلق من طرف الدولة ، تقتاد يف اإل ةتداولاملن النقو  يف ( أBarroافرتض )
 .نفدقن خلق النقو  هو الطريقة الوحيدة لتمويل اإلوافرتض أ نفدقالنقدي لتمويل اإل صدارمن اإل دايرا اهتعلى كل 

ية اخلدصة ابلنفقدت العمومية تسمح يتقدمي آلية نتدجن اإلالنمو النقدي هلد نتيجتني مع األخذ يعني االعتبدر أ الزاي ة يف معدل
الطلب على النقو " -سليب للسيدسة النقدية من خالل تقندة "تضخم أثرجديدة النتقدل السيدسة النقدية يف التحليل  حيث هندك 

 ية النفقدت العمومية"إنتدج-النقدي صدارمن خالل تقندة "اإل ااجيدي أثرو 

مبد ان النفقدت االستثمدرية ختضع للتمويل النقدي و  زاي ة معدالت التضخم إىلالنمو النقدي يقو   معدل إرتفدع:ىلو األاآللية -
 ينخفض معهد النمو.ض و املدل تنخف رأسية احلدية لنتدجفدن اإل

النقدي  ممد  صدارمن اإل يرا اتالامستوى  إرتفدع،عند ي تقتاد النمو اإليني النمو النقدي و  ةااجيدييتظهر عالتقة اآللية الثانية:-
 اثراآل تجدوزيللنفقدت العمومية  اجيدياال ثراملدل ابلتديل هذا األ رأسية احلدية لنتدجيسمح يرفع نفقدت الدولة ممد يولد زاي ة يف اإل

على ه سليب أثر مع الوتقت ممد اجيعل  أكربالنقدي على النفقدت يابح  صدارلإل اجيدياال ثرأن األ أيالتضخم. رتفدعالسلبية إل
 1التضخم غري مهيمن.

III-9-6-:ماداتقية القرار النقدي-عدم االستقرار النقدي و النمو- 

اليت   (Turovsky1993) دراسةي ،كتقتاد اإل  اءاألالتقة يني عدم االستقرار النقدي و الع إىل دراسدتالكمد تطرتقت العديد من 
العالتقة يني سيدسة  إىلالثدين هو النظر املدل والتضخم و  رأسهلمد هو حتديد العالتقة يني معدل تراكم أو دن أسدسيكدن هلد هدفدن 

 ي.تقتاد الرفده اإلالكلي و  تقتاد اإل

سلوك الشركدت وفقد لسلوك املستهلك و  تقتاد كلي عشوائي و أتلف منوذجه من عرض هيكل اإل  إتقتاد عرف منوذج يتميز يبيئة 
عدم االستقرار يف السيدسة النقدية الذي ينتج عن التغريات يف  أثرتقدم ابختبدر  لو األتقيو  امليزانية احلكومية ،يف املقدم  إىل إضدفة

يولد زاي ة يف معدل املدل و  رأسمتوسط معدل منو النقو  يقلل من معدل تراكم  إرتفدعأظهرت النتدئج أن و .معدل النمو النقدي
معدل الفدئدة األمر  إرتفدع إىليف توتقعدت معدالت النمو النقدي تؤ ي  رتفدعخالل حقيقة أن اإل التضخم ، ميكن تفسري هذا من

 االستهالك.و  نتدجاخنفدض التوازن يف اإل إىليؤ ي  الذي

ي أعلى سريافقه زاي ة يف التضخم لذا من املفيد أن تكون هندك إتقتاد منو  إىليف مستوى النمو النقدي الذي يهدف  رتفدعن اإلإ
( Turovsky1993منو مستدام.لذا يدعم )ي جيد يتميز يتضخم منخفض و إتقتاد  أ اءسيدسة نقدية مستقرة للحاول على 

هو يقيس استقرار ييئة يف الواتقع ي ،و تقتاد اإل  اءتدهور األ إىلاالستندج القدئل أبن عدم االستقرار يف السيدسة النقدية يؤ ي 
كلمد ارتفع معدل   ألنهيف النمو النقدي. تبدينل الالهذا األخري يقدس من خية يدرجة منخفضة من عدم اليقني و السيدسة النقد

 النمو النقدي كلمد زا ت معه  رجة عدم اليقني ابلتديل تعترب ييئة السيدسة النقدية غري مستقرة.

                                                             
1 Philippe dareau,OP-CIT , p126-127 
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 إىلتؤ ي  تقتاد حدلة عدم اليقني يف اإل إرتفدعان  أيي تقتاد اإل  اءضعف األ إىليؤ ي  النمو النقدي تبدينيظهر أن زاي ة 
يولد معه فرتات من الركو .وفقد ابلتديل ينخفض مستوى االستثمدر و  التضخم إرتفدعاخنفدض سعر الفدئدة و 

 التضخم.ختفيض حتفيز النمو و  إىلالعرض النقدي يؤ ي  تبدين( فدن التقليل من Turovsky1993ل)

الفدئدة على  أسعدرالاديف للتغيري يف  ثر( يقيدس األTurovsky1993ي تقدم )تقتاد السيدسة النقدية على الرفده اإل أثرلتحديد 
يف  اإلتقتاد يةين متندتقضني على الرفدهية أثر تقد أظرت النتدئج ية ،و لو األاملدل ،االحتيدطي النقدي الفعلي و الرفدهية  رأسمعدل منو 

 إىليف سعر الفدئدة فمن انحية تتندتقص األرصدة النقدية ممد يؤ ي  رتفدعحدلة وجو  ييئة سيدسة نقدية غري مستقرة تتميز ابإل
يؤ ي  أخرىابلتديل حيدث تدهور يف الثروة ،و من انحية  بدايةاملدلية اليت كدنت مملوكة يف ال صولاألمدل  رأساالخنفدض يف 

حتسن يف  إىليرتفع االستهالك املستقبلي ممد يؤ ي املدل و  رأسزاي ة املدخرات ابلتديل زاي ة تراكم  إىلالفدئدة  أسعدريف  رتفدعاإل
تضخم ي جيد وتسمح ينمو مستدام و إتقتاد  أ اء إىلالثروة.مد ميكن استنتدجه من هذا العمل ان السيدسة النقدية املستقرة تؤ ي 

 1منخفض.

 

( استقرار ييئة Fisher1993ال حد  )أو الكلي و النمو ، تقتاد (  رس العالتقة يني استقرار اإلFisher1993ل) أخرى  راسةيف 
الكلي عن طريق التضخم املتوتقع املنخفض و سعر الفدئدة املندسب و سيدسة مدلية مستقرة و سعر صرف حقيقي  تقتاد اإل

ية  إتقتاد ( أن وجو  ييئة Fisher1993يرى )  راسته(من الاعب تقيدس هذه املؤشرات و يف Fisher1993تندفسي،و وفقد ل )
الكلي على  تقتاد ي اجليد ،حيث تؤثر مؤشرات اإلتقتاد اإل  اءالنمو املستدام و األ إىليؤ ي  أسدسيكلية مستقرة هو شرط 

ال تؤ ي السيدسة النقدية أو النمو من خالل عدم اليقني و يوجد تقنداتن ميكن من خالهلمد أن تؤثر حدلة عدم اليقني على النمو ،
من جهة الغموض الشديد سواءا كدن مرتبطد ابلتضخم الغري مستقر  سعدرتدهور آلية األ إىلاليت تتسم يدرجة عدلية من عدم اليقني 

 ية .نتدجاخنفدض مستوى اإل إىلاحلسدب اجلدري ممد يؤ ي  أوعدم استقرار امليزانية   أو

سيدق ييئة تتسم حبدلة عدم اليقني الشديد ينتظر املستثمرون احملتملون حل هذه ففي ثمدر ،ضد من االستأيتقلل حدلة عدم اليقني 
 أن يكون االستثمدر منخفضد عندمد تكون حدلة عدم اليقني عدلية .تقرتح  أن هذه القندة أياملشكلة لالخنراط يف املشدريع ،

و اعترب ان التذيذب يف التضخم  نتدجتوضيحي لدالة اإل( أخذت يعني االعتبدر تقلبدت التضخم كمتغري Fisher1993)  راسة
 تقتاد ( ان استقرار اإلFisher1993خدصة ييئة السيدسة النقدية ،يف األخري استنتج ) تقتاد مؤشر جديد على عدم اليقني يف اإل

 قرار يف معدالت التضخم.الكلي املقدس من خالل السيدسة النقدية و املدلية يرتبط ارتبدطد تقواي مبعدل منو مرتفع خدصة االست

املدل و املشدركة يف  رأسختفيض  إىلمعدالت التضخم ميكن أن يؤ ي  إرتفدعأظهرت أن  دراسدتالخالصة القول أن معظم 
ان معدل التضخم املتقلب و الغري  أيالفدئدة ، أسعدريف  رتفدعانه يسبب اإل إىل إضدفة خرىعلى عوامل النتدج األ ثرتوظيفه و األ

 2احلقيقي و حمد ات النمو. تقتاد مستقر يؤثر على اإل

                                                             
1 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p92-94 
2 Bendahmane mohammed el amine,op-cit ,p96-98 
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III-2- يف املدى الطويل: يتقتاا النمو اإل الية علىلسياسة املاحملتمل ل ثراأل 

خدصة منذ ظهور مندذج النمو  –الكلي  تقتاد د يف اإلأسدسيلقد كدن  ور السيدسة املدلية يف عملية النمو على املدى الطويل أمرا 
                1فقد ركز العديد من املؤلفني على أنواع خمتلفة من السيدسدت املدلية كمحركدت للنمو املتوازن.-الذاتية

 ي و التنمية:تقتاا (:السياسة املالية للنمو اإلII-9الشكل)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: MORENO-DODSON,. Is Fiscal Policy the Answer? A developing country perspective,Blanca (ed.),The World 

Bank, 2012.p8. 

السيدسدت تقد يرغبون  خالل الشكل السديق من الواضح أن النمو هو اهلدف الوحيد للسيدسة املدلية على الرغم من أن صدنعيمن 
حىت لتوسيع الرتكيز  أوسع للدخل أو  مقدييسالنظر يف احمللي اإلمجديل احلقيقي و  الرتكيز على منو الندتج جتدوزيف  حيدنيف يعض األ

 على النمو يف مقيدس شدمل لثروة البلد.

ايت املتقدمة و ذات تقتاد العدم و التدخالت الضريبية يف اإل نفدقاملخدطر االجتمدعية من يني أتقوى حمركدت اإل إ ارةلطدملد كدنت 
الكلي و حتسني ختايص املوا  و  تقتاد تعزيز استقرار اإل إىلة يف الدول الندمية ،كمد ينبغي أن هتدف السيدسة املدلية تزايدم يةأمه

 ت يف التوزيع.التفدواتمعدجلة 

مربر االستقرار له جوانب تقارية و طويلة املدى ،حيث يركز جدتب املدى القاري على امكدنية استخدام سيدسة مدلية  ألن
الكلية اليت ختلق فجوات كبرية يني الطلب الكلي و الندتج  اإلتقتاد يةالادمدت  أثرللتعويض عن  اإلتقتاد يةمعدكسة للدورات 

                                                             
1NIKOS Binos,Fiscal policy and economic growth :Empirical evidance from Eu contries,MPRA,2009, p1. 

 النمو )الثرؤة و الدخل(                            القيمة املدلية        املخدطر االجتمدعية                   إ ارة

 شيدةر سياسة مالية 

 الكلي. تقتاد استقرار اإل-

 ختفيض املوار :مواجهة اخفدتقدت السوق.-

 التوزيع.-
 و املؤسسات:  واتاأل              

 العدم و التكوين و الكفدءة. نفدقاإلمستوايت -

 .االيرا اتالسيدسة الضريبية و تعبئة -

 التمويل و امليزانية احلكومية.-

 املدلية العدمة و حوكمة املؤسسدت.  ارةاإل-

 القيو :                       

 السيدسي و القيو  على القدرات املؤسسية. تقتاد اإل-

 االستدامة املدلية.-

 كفدءة الضرائب و االتقرتاض.  تكدليف-
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ضد أيمن منظور املدى الطويل يهتم االستقرار طدلة الدورية املفرطة والضغوط التضخمية. و كل من الباحملتمل ،ممد يسدعد على جتنب  
 الديون العدمة على مسدر مستدام .ابحلفدظ على العجز املديل و 

  اءابلنسبة للمنطق اخلدص يتخايص املوار  فسيناب الرتكيز على عليه من خالل امكدنية تقيدم احلكومة يتحسني األ أمد
اإلمندئي على املدى   اءو حتسني األ -الفنية و التخاياية–و السيدسة الضريبية اليت تعزز الكفدءة  نفدقمن خالل اإل يتقتاد اإل

 الطويل.

املخدطر اليت تنشأ  أو صولاألالفرص ، أوتعديل توزيع الدخل  إىلو األسدس املنطقي للتوزيع يدعم السيدسدت املدلية اليت هتدف 
من نشدط السوق اخلدص حبيث تعكس يشكل أفضل وجهدت النظر األخالتقية اليت أتقرهد اجملتمع.السيدسة املدلية اليت تتم يف اطدر 

 االمندئية. هدافمن السوق تؤثر عد ة على مجيع األ أكثر أومنطق واحد 

ضد على توزيع أي آاثرالاديف على النمو سيكون له  اجيدياال ثرت األالعدم على الطرق ذا نفدقعلى سبيل املثدل فدن اعد ة توزيع اإل
كدن الطريق اجلديد يريط منطقة انئية ابملدينة الكبرية فقد حيسن فرص الدخل ابلنسبة   إذااملخدطر االجتمدعية ،ف إ ارةالدخل و 

تكلفة ....( فضال عن تقدرهتد على التكيف مع الادمدت )مثل فرص  أتقلجديدة ،مدخالت زراعية  أسواق إىلللفقراء)الوصول 
  1تنوعد و امكدنيدت اهلجرة احلضرية(. كثرالعمل األ

 

و حتقيق اعد ة التوزيع ،و ان  سواقالضرائب ملعدجلة فشل األ أوالعدم  نفدقاحلكومدت يفعدلية السيدسدت املدلية سواءا اإلتستخدم 
منو أعلى  إىلالعوامل اخلدرجية و ضمدن توفري السلع العدمة و اخلدمدت هلد أسدس سليم و تؤ ي  هذه الوظدئف احلكومية لتاحيح

حلول لادنعي  إاجيد السيدسة املدلية على النمو و  ثرعدة تقنوات ألحىت مع وجو   إذا 2على املدى الطويل مع الشمول االجتمدعي.
من الندحية العملية غدلبد  ألنه 3السيدسدت اال أن املزيج اخلدص من تدايري السيدسة املدلية يعتمد على تقدرات و ظروف كل يلد 

احلكم األمثل للحكومة ،فرغم ان توفري السلع و اخلدمدت العدمة تقد  إىلكدن تقد مت الوصول   إذايكون من الاعب حتديد مد 
 4اليت تشوه ختايص املوار  تقد يعيق النمو. يرا اتالازاي ة  آليدتتوفري هذه السلع و  كفديةن عدم  يشجع النمو اال أ

الكلي كمد ذكران سديقد و هذا عن طريق  تقتاد عمومد السيدسة املدلية تعمل على املستوى الكلي من خالل توفري االستقرار يف اإل
ضد من خالل أيية نتدجعلى املستوى اجلزئي فتعمل على تعزيز عملية التوظيف و االستثمدر و اإل أمدية ،نفدتقسيدسدهتد الضريبية و اإل

 ية جيدة التاميم  و اليت من أيرزهد:إنفدتقسيدسدت ضريبية و 

 إىلختفيض الفروق الضريبية و حتسني تاميم ضرائب العمل و الفوائد االجتمدعية ميكن أن يعزز حوافز العمل و يؤ ي   -
 المدا  العمدلة. ةااجيدييية استجد

                                                             
1 MORENO-DODSON,. Is Fiscal Policy the Answer? A developing country perspective,Blanca (ed.),The 

World Bank, 2012.p8-9  
2 GRAY Cheryl-LANE Tracey M, et VAROUDAKIS, Aristomene. Fiscal policy and economic growth: lessons for 

Eastern Europe and Central Asia. The World Bank, 2007 ,p65 . 
3 IMF Policy parer,fiscal policy and long term growth,p1  
4  GRAY Cheryl-LANE Tracey M, et VAROUDAKIS, Aristomene,OP-CIT,p65. 
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ميكن للحوافز الضريبية ذات تقليل التشوهدت وتشجيع االستثمدر اخلدص و  إىل يرا اتالامدل  رأسيؤ ي اصالح ضرائب   -
 التطوير.ية من خالل البحث و نتدجتعزز اإلاجليد أن حتفز االستثمدر اخلدص و االستهداف 

 .تقتاد ية لإلنتدجزاي ة القدرة اإل إىليف البنية التحتية  السيمدن يؤ ي االستثمدر العدم الفعدل ميكن أ  -

 هو عدمل رئيسي للنمو.املدل البشري و  رأسالاحية يف تراكم  رعديةالتعليم و ال إىلالوصول العد ل  سدهمي  -

على توسيع القدعدة  يرا اتالا إجراءاتتطلبت االصالحدت املسدعدة على رفع النمو مسدحدت مدلية فينبغي أن تركز  إذا  -
 الضريبية و تقليل التشوهدت.

 1ترشيده و حتسني كفدءته. إىل نفدقينبغي ان هتدف تدايري اإل  -

ي ،فنمدذج النمو تقتاد السيدسة املدلية على النمو اإل ثرالتنبؤ أب أجليف هذا الاد  من  األعمدلمت القيدم ابلكثري من و تقد 
لكن ليس على معدالت و  نتدجأن سيدسة احلكومة ميكن أن تؤثر فقط على مستوى اإل إىلالنيوكالسيكية أشدرت 

السيدسة املدلية على النمو يف املدى  ثرو مع ذلك تؤكد نظرية النمو الداخلية على ضمدن عدة تقنوات أل (Judd1985النمو)
 Martin 1992-i-Sala-(Barro.2-(Barro1990) (2004الطويل

 

 

III-0-9-:مناذج النمو الداخلي و السياسة املالية 

من خالل افرتاض ان التقدم  أسدسيتوفر نظرية النمو الداخلي اطدرا جذااب لريط السيدسة املدلية ينتدئج النمو و هذا يشكل 
در جديدة و در من مثدر عملهم  يف البحث عن أفكاجيالتكنولوجي مدفوع ابألفرا  البدحثني عن الريح الذين ميكنهم كسب األ

 3(.Jones 1998أفضل)

 : إىلالسيدسة املدلية  أ واتو تانف هذه النمدذج 

 البشري ابلتديل ختفيض النمو-املدل املد ي رأسالضرائب املشوهة اليت تضعف احلوافز لالستثمدر يف  -

 الضرائب الغري تشويهية اليت تؤثر على حوافز االستثمدر ابلتديل النمو  -

 املدل اخلدص و من مث تعزيز النمو  رأسد على الندتج احلدي لااجيدييا أثر النفقدت املنتجة اليت تؤثر  -

 4املدل و ابلتديل النمو لكن ترفع املنفعة العدئلية مبدشرة. رأساحلدي اخلدص ل نتدجالنفقدت الغري منتجة اليت ال تؤثر على اإل -

                                                             
1 IMF Policy parer,OP-CIT,p1 
2 NIKOS Binos,OP-CIT,p1 
3MORENO-DODSON,. OP-CIT,p30 
4 NIKOS Binos,OP-CIT,p1- 3 
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من  جلاألمنو طويلة  آاثرغري تشويهية ينتج عنه على أنه منتج وغري منتج والضرائب على أهند تشويهية و  نفدقان تانيف اإل
ليت تؤثر على الرفده االجتمدعي واالستثمدر يف القطدع ا-تكوين اجلمهور للنفقدتية اليت تعتمد على كل من مستوى و السيدسة املدل

ي املمول نتدجاإل نفدقتتوتقع مندذج النمو الداخلي أن الزاي ة يف اإلو  1ة لتمويلهد ،فضال عن الضرائب املستخدم -يةنتدجاإلاخلدص و 
 استخدمت الضرائب املشوهة. إذاغدمضد  ثرمن الضرائب الغري تشويهية سيزيد من النمو يينمد يكون األ

ويف حدلة استخدام الضرائب  ،حمديدا للنموي الذي مت متويله من الضرائب الغري تشويهية سيكون إنتدجالغري  نفدقكمد أن زاي ة اإل
 2سلبيد على النمو. ثراملشوهة سيكون األ

ن هذا ( من جهة ختايص املوار  العدمة ألMasgraveمنوا من غريهد ،مبد يتفق مع ) أكثراملتوتقع أن تكون النفقدت املنتجة من 
ية رغم اختالف حتديد نتدجاإلاملدل والعمل و  رأس,خدصة نتدجالنوع يؤثر على النمو من خالل اسهدمه يف زاي ة تراكم عوامل اإل

 ي على مستوى كل يلد.نتدجاإل نفدقتركيبة اإل

ن و البىن التحتية مدعلى الاحة و شبكدت األ نفدقاملدل البشري و اإل رأسفدنه عندمد يتضمن نفقدت التعليم سيزيد من مستوى 
الاحي فمن  نفدقاإل أمدعند التخطيط له و تنفيذه يطريقة متكدملة. السيمدعلى النمو  ااجيدي أثرضد له أيو البحث و التطوير 

مفيدة على النمو ،فدلاحة اجليدة  آاثردت ابلتديل يرتفع املعروض من العمدلة مع ياملعتقد أنه يقلل من األمراض و االعتالل و الوف
على البنية التحتية فمن املتوتقع أن يؤثر من خالل  نفدقاإل أمدحتسن تقدرة العمدل على اكتسدب مهدرات جديدة و تعليم أفضل ،

 (.Aginor-Moreno-Dodson2006على الاحة و التعليم ) ااجيدي ثرالقنوات التقليدية و الغري تقليدية أب

تشوهد ألشكدل  أتقلو تعتربا يديال  نفدقمن تقيو  احلكومة العدمة تنتج الضرائب املوار  الالزمة لتمويل اإل يرا اتالاعلى جدنب 
هد على النمو يعتمد على أثر ( فGonzalez -Paramo-Moreno-Dodson2003-)مثل التضخم و الديون خرىالتمويل األ

 أثرن يكون هلد ب مع القرارات اخلدصة ابال خدر واالستثمدر اليت ميكن أفيه الضرائالضرييب و على احلد الذي تتعدرض تركيبة النظدم 
 على عملية تراكم املدخالت.

جنب مع اخنفدض  إىلاملدل جنبد  رأسعلى مكدسب  أوان معدل الضريبة العدلية الفعدلية على  خل الشركدت و الدخل الفر ي 
ية نتدجعلى ذلك ميكن ان تؤثر الضرائب على اإل عالوةخماادت االستهالك ميكن ان خيفض من معدل االستثمدر اخلدص ،

ختضع  اليت ختضع لضرائب شديدة و تلك اليت اإلتقتاد يةاملدل عن طريق تشويه توزيع االستثمدرات يني القطدعدت  رأساحلدية ل
الضرائب يعتمد يشكل كبري على مستوايهتد العدم و  نفدقالاديف لإل ثراأل إذااليت ال ختضع للضريبة على االطالق.لضرائب يسيطة و 

 Barro)الضرائب هو منوذج و  نفدقاإل أثرهذه النمدذج الداخلية اليت تطرتقت ملوضوع النمو من خالل  أهمو من  3و تركيبهد

1990). 

 

 
                                                             

1 MORENO-DODSON,. Ibid,p75 
2 NIKOS Binos,OP-CIT,p3  
3MORENO-DODSON,. OP-CIT,p30-31 
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III-0-1- منوذج(Barro 1990): 

(مبادر آخر للنمو الداخلي و هو النفقدت العدمة من طرف الدولة لتمويل البىن 5991( يف مقدل له يف سنة )Barroجدء )
( هي عبدرة عن استثمدر G( أن هذه النفقدت )Barroو اعترب )املدل اخلدص. رأسية احلدية لنتدجاليت تسدعد على رفع اإل التحتية

 ( و تعطى هذه الدالة كمد يلي:iلكل مؤسسة )  نتدجيف سلعة اجتمدعية ممد يعين أن النفقدت تدخل يف  الة اإل

                                                (5 )......   Yi = AiKi
αNi

1−αG1−α 

    α ∈ ]0,1[ 
هو التقدم التكنولوجي )اثيت( و  (A) و (i)( تقوة العمل اخلدصة ابملؤسسة iNاملدل ،) رأس( خمزون iK)، نتدجهو اإل (iY)حيث 

(1-𝛼) الكلية تكتب: نتدجاعتربان أن كل مؤسسة كل املؤسسدت متشدهبة فدن  الة اإل إذاو .نتدجهي مرونة اإل 

                                                         (1) ......   Y = AKαL1−αG1−α 

يقول و ية احلدية عن طريق الرتاكم.نتدجاملدل العدم يسمح ابحملدفظة على اإل رأساملدل اخلدص متندتقاة و  رأسية احلدية لنتدجاإل
(Barro( أن متويل النفقدت من خالل الضريبة ابملعدل )G )عرب الزمن و  اثيتة( تفرض على كل املداخيلT=tY و توازن امليزانية )

النهدئي املأخوذ من  نتدج( تكون  ائمد جزءا من اإلt(،النفقدت العدمة تتكون من السلع النهدئية حيث )T=Gيكون حمققد  ائمد )
 املدل الايغة التدلية  رأسكم يف طرف الدولة و تستعمل العدئالت اجلزء البدتقي من الدخل و اال خدر ، حيث أيخذ الرتا 

                                                  (3.......)     K̇=s(1 − t)Y − δK 

Y  (......4)(:            tY( ب )G) ستبدالاالمجدلية حتد  إب نتدجابلتديل معد لة اإل = AKαL1−α(tY)1−α 

𝑌     (.......5)                                              أو = 𝑡
1−α

α  𝐴
1

α𝐾
1−α

α   

 ثوايت (t)و  (L)( و Aحيث ان )

 املدل كدلتديل: رأس(تسمحدن يكتدية معد ل النمو ملخزون 1( و )3و يف غيدب النمو الدميغرايف املعد لتني )

                …….(6) =𝑠(1 − 𝑡)𝑡
1−𝛼

𝛼 𝐴
1

𝛼⁄ 𝐿
1−𝛼

𝛼 − 𝛿 𝛿 𝑔𝑘 =
�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑠(1 − 𝑡)𝑌
𝐾⁄ − 

 

مرتبط يطريقة غري منتظمة مبعدل الضريبة املفروضة من طرف الدولة، و يف  تقتاد ميكن مالحظته أن معدل منو اإلو مد  
( فدن توازن السوق Gله معدل ا خدر  اخلي و اثيت حيث يعد ا خدل عنار النفقدت العمومية ) تقتاد ( اإلBarroمنوذج)

                       Y= C + I + G = C + K̇ +δ K̇ + G        : يكتب ابملعد لة

 

  = Y C(1-t)(s-1)                            و  الة االستهالك للعدئالت تكتب كمد يلي :
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                            Y =(1-s)(1-t)Y + K̇ +δ K̇ + Gتوازن سوق السلع يكون:                

                          K̇ +δ K̇  =  s(1-t)Y أن:                                                                         أي

 الضريبة املثديل يرفع معدل النمو ،ابلتديل ميكن احلاول على املعد لة التدلية:معدل 

                         ….(6) [−t
1−α

α +
1−α

α
(1 − t)t

1−α

α ] sA
1

α⁄ L
1−α

α = 0 ∂(K̇
K⁄ )

∂t
= 

                                                                                         

                                  𝛼-= 1 *t                [1 − 𝑡]  
1−𝛼

𝛼
   t = 

 الضريبة على النمو ابملنحىن التديل: أثرميكن ييدن  

 معدل الضريبة على النمو: أثر(:II-9الشكل)                   

 

 

 

 

 

 .19يندين فتيحة،صاملادر:

معدالت الضريبية يرفع مستوى النمو ،الن  إرتفدع  t   <*tملد-مز وج للضريبة: أثرمن خالل الشكل السديق نالحظ ان هندك 
السليب للضريبة يف عرتقلة  ثريتغلب على األ اجيدياال ثراملدل العدم و هذا األ رأسيزاي ة نفقدت  نتدجعلى اإل اجيدياال ثراأل

 االستهالك.

 

 .نتدجعلى اإل اجيدياال ثرمن األ أكربسليب على االستهالك  ثرمعدل النمو يبدأ ابالخنفدض ألن الضريبة تعو  أب  t > *tملد -

( حيث تتدخل الدولة عن طريق زاي ة نفقدهتد لرفع معدالت النمو من خالل Barroالنفقدت أتخذ جدنبد مهمد يف منوذج ) إذا
 1تشجيع االستهالك.هذا الوضع يتالئم يشكل مندسب مع حدالت الدول الندمية لرفع مستوايت التمويل.

 
                                                             

 .62-51صمرجع سبق ذكره،فتيحة، ينيند1 
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III-0-2- تقانون(Wagner )  تدخل احلكومة: حجمو 

( تقدنوان لتوسيع نشدط الدولة و أكد ان هندك 1963( يف كتديه الكالسيكي سنة)Adolph Wagner)ي األملدين تقتاد اإلوضع 
( يف نظرايت النمو Wagnerة )سدمه،و تعترب م اإلتقتاد يةميل طويل املدى لزاي ة نطدق احلكومة مع مستوايت أعلى من التنمية 

كلمد از ا  البلد ثراءا سيكون لألنشطة –السدئد  أيخدصة عندمد نعترب انه تقبل تقدمي مالحظدته كدن الر  يةأمهالعدم ذات  نفدقاإل
 1ي احلديث.تقتاد ال يزال سدئدا يف الفكر اإل أيحد كبري هذا الر  إىلو  (Himekson 1993)االخنفدض  إىلاحلكومية ميل 

 وكنتيجة (.Wagner  5223)  األملدين يتقتاد اإل تقبل من يتقتاد اإل والنمو احلكومي نفدقاإل يني العالتقة فحص وتقد مت
 من أعلى كدنت احلكومي نفدقاإل يف الزاي ة سرعة أن (Wagner)كشف ، احلكومية النفقدت مسدر على أجريت اليت هدراسدتل

 احلكومية النفقدت على الطلب يف الدخل مرونة أن إىل أشدرو  ، ،(.Kumar et al 2012 ).القومي الدخل يف الزاي ة سرعة
 ،(. 1995Koop and Poirier) القومي الدخل معدل زاي ة من أكثر سنوايا  ستزيد احلكومية النفقدت وأن 2 من أعلى كدنت
  اخليدا  متغرياا  احلكومية النفقدت تعترب. اإلتقتاد ية  ييدتاأل يف" احلكومي نفدقاإل زاي ة تقدنون" هو املعتمد فدغنر أير  فإن ، لذلك
 Bird1971.)2 (احلكومي نفدقاإل إىل يتقتاد اإل النمو من مسدراا  أيخذ السببية اجتده أن إىل ويشدر

ضح أن تطور النفقدت العدمة هو نتيجة طبيعية لتغري اهليكل أو و  29خالل القرن  نفدقاإل تزايد( يتفسري ظدهرة Wagner)اهتم 
ي فدن ذلك يؤ ي تقتاد حقق اجملتمع معدال معيند من النمو اإل إذاأنه :"يتلخص هذا القدنون يف ي واالجتمدعي للدول و تقتاد اإل
من معدل زاي ة نايب الفر  من الندتج القومي"و يفسر  أكربهند يعمل على زاي ة نفقدت الدولة مبعدل اتسدع نشدط الدولة و  إىل

تعد  األنشطة زاي ة يف  رجة التانيع و  يادحبه ي تقدتقتاد ية حبثة من جهة نظر أن النمو اإلإتقتاد هذا استند ا على عوامل 
ارتبدطهد يبعضهد األمر الذي يزيد من تدخل الدولة والشكل التديل يوضح هذا القدنون )حيث ميثل نايب الفر  من و  اإلتقتاد ية

 3السلع العدمة جمموع النفقدت العدمة على عد  السكدن (:

 (Wagner(:تقانون )II-1الشكل)                                       

 

 

 

 

 

 .36صمرجع سبق ذكره،ين عزة حممد، :املادر
                                                             

1 PETERS, Amos. An Application of Wagner’s “Law” of Expanding State Activity to Totally Diverse 

Countries. Transition, vol. 1, no 31,2002, p3. 
2 BAYRAK, Metin et ESEN, Ömer. Examining the Validity of Wagner's Law in the OECD Economies. Research in 

Applied Economics, vol. 6, no 3,2014, p2 

 .36صمرجع سبق ذكره،ين عزة حممد،3 

 نايب الفر  من السلع العامة

 الدخل الوطيننايب الفر  من 
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 العدم يل هو تعميم يتعلق ابجتدهه يف املدى الطويل نفدقنظرية لنمو اإل( ليس Wagnerيف احلقيقة تقدنون )

 (Goffman-Mahar1971 يقول،)(Brid1971 ) خل الفر  يف الدول الاندعية فدن تقطدعدهتد العدمة ستنمو  إرتفدع"أنه مع 
د يف العالتقدت القدنونية لدعم فرضيته فمع تطور الدول فدهند جتد زاي ة تعقي أسبدب(عدة Wagnerتقد عرض )د النسبية" و يتهأمه

موسعد للدولة  (  وراWagnerهلذا السبب تاور )الذي يرتاكم مع زاي ة التانيع ،و دلة كنتيجة للتقسيم اهلدئل للعمواالتادالت و 
 نفدقزاي ة اإل إىلالكثدفة السكدنية العدلية سيؤ اين ذلك فدن التوسع احلضري  و  إىل إضدفةوتقدئي.يف شكل نشدط عدم وتنظيمي و 

ي يسبب املخدطر املرتبطة مبزيد من الاراع يف اجملتمعدت احلضرية ذات الكثدفة السكدنية تقتاد التنظيم اإلعلى القدنون والنظدم.و 
حجم اخفدتقدت  أوتقدمد فدن عد   أكثرأنه كلمد أصبحت الدول  أيللدولة ، ةمدياحلالعدلية ستنتج الوظدئف اال ارية و وظيفة 

 العدم. نفدقاإل إرتفدع إىلهذا سيؤ ي يز ا   ورهد و   طبيعتهد ابلتديلتنظيمد يف أكثرالسوق سيجرب الدولة على أن تابح 

الدخل سيتطلب  إرتفدععلى أسدس االفرتاض أبنه مع  -االجتمدعية رعديةالرفدهية و ال–يتوسع نفقدت  (Wagnerكمد تنبأ )
 عدالة للثروة و الدخل و يشكل عدم املزيد من اخلدمدت العدمة. أكثراجملتمع املزيد من التعليم و الرتفيه و توزيع 

( النهدئي هو أن الطبيعة الديندميكية للتكنولوجيد و زاي ة حجم االستثمدر املطلوب يف العديد من Wagnerو كدن اتقرتاح )
هد املسيطرة على السوق من تقبل الدولةـ ،و آاثر تطوير احتكدرات خدصة كبرية اجيب أن حتيد  إىلاألنشطة من شأنه أن يفضي 

املدل املطلوب كبريا لدرجة أن الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبد متويل هذه  رأسكدن حجم   اإلتقتاد يةابلنسبة لبعض األنشطة 
 املشدريع هي مشدركة الدولة يف النشدط.

و شهد  اإلتقتاد يةا ابلتنمية تزايدميدا اجتمدعيد ( يبدو معقوال فقد تاور يبسدطة تعقWagnerمد ميكن استخالصه أن تقدنون )
 ، 2يتقتاد اإل والنمو العدم نفدقاإل يني العالتقة يقدم والذي   Wagnerيقدنون يتعلق فيمدو 1مع ذلك زاي ة مسؤوليدت الدولة.

 3.عدة املؤلفدت يفاخلدصة يه  املختلفة النموذجية اتصدار اإل من العديد تظهر

III-0-3-ي:تقتاا متغريات السياسة املالية للنمو اإل 

من حيث ميزهتد النسبية ابلنسبة للسوق و املؤسسدت الغري حكومية و على وجه  اجيب أن يتم تقييم الدور املندسب للحكومة
–االستقرار -ة يف التمويل العدم للحكومة )السديقة الذكر(:التخايصأسدسيثالثة وظدئف  إىل( Masgraveاخلاوص يشري )

  1تكوينهد إىل إضدفة تقتاد ففيمد خيص وظيفة التخايص فهي ترتبط مبزيج السلع العدمة  واخلدصة يف اإل التوزيع

                                                             
1 PETERS, Amos.OP-CIT .P4-7 

( 5962Goffman)-( 5962Gupta)-(  Wiseman 1961-Peacock)– عدة املؤلفدت يف خدصة يقدنون فدنغر  خمتلفة منوذجية اتإصدار هندك عدة 2
(5921 Mann)-( Payne-Ewing 1996)  األولفمنذ الايدغة( ية لفرضيةWagner مت يذل جهد كبري الختبدرهد )أ ييدتاملندتقشدت يف إىل تقيدسهد يف هذه  أ ى ممد 

 يني املتغريات املدروسة. األجلاظهدر توازن طويل  أجلاملدلية العدمة من 
ة للنمو كثريا ابألحداث التدرخيية اليت أحدطت يه خدصة من انحية توسع االمرباطورية األملدنية ،ففي هذا الوتقت ارتفعت الدخول يف أملدنيد نتيج  ثر( أتWagnerضد ال شك أن )أي-

فر  من الدخل ،التغري التكنولوجي و زاي ة نايب ال -( هذا املفهوم من خالل افرتاض أن القدنون يعمل وفقد لعدة شروط Richard Bird1971)السريع يف التكنولوجيد. و يدعم 
 -سع لنظدم احلكم(و الدميقراطية )مبعىن املشدركة السيدسية األ إىلاملؤسسي و التحول 

 
3 BAYRAK, Metin et ESEN, Ömer. OP-CIT .P5 
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 الطويل:العام و النمو يف املدى  نفا اإل-

العدلية ميكن  نفدق،فمستوايت اإل ااجيدي أوالعدم يشكل سليب  نفدقابإل أثري يتتقتاد كدن النمو اإل  إذااألفكدر حول مد  اختلطت
ان تؤثر سلبد على ختايص املوار  و النمو من خالل تقنوات خمتلفة ممد تقد يزيد من الارامة يف امليزانية و يزيد يف صعوية احلفدظ 

مستوايت عدلية من الضرائب اليت تقد تقلل من احلوافز على اال خدر و االستثمدر  إىل أحيدانعلى التوازن املديل ،كمد أهند تقد تؤ ي 
صممت يشكل سيئ نتيجة  إذاذات نتدئج عكسية  نفدقأنه عندمد تابح يرامج اإل أيااليتكدر و املشدركة يف القوى العدملة. و 

احلكومي على النمو حسدس يشكل  نفدقيرامج اإل أثرتوفرت املزيد من فرص الفسد .كمد أن  إذا أولفعدلية احلكومة احملدو ة 
 2خدص لنوعية احلكم.

 (Lundau1983)  راستهالعدم و النمو ،يف  نفدقل من شكك يف الالة يني اإلأو هو  (Lundau1983)  استعمل جمموعة من
االستهالك العدم كنسبة من الندتج،امجديل االستثمدر يف التعليم ،استهالك الطدتقة للفر  و نايب الفر  من امجديل –املتغريات املدلية 

ووجد أن هندك معدمل سليب كبري يني مستوى االستهالك العدم و  -جمموعة من املتغريات اجليومندخية إىل إضدفةالندتج احمللي 
 نايب الفر  من امجديل الندتج احمللي.

سليب و  أثران االستهالك العدم له  إىل( حيث تقدم يتوسيع جمدل املتغريات التفسريية ،توصل Lundau1986)له أخرى  راسةو يف 
و املعدمالت املرتبطة  أثر أيالعسكري و التحويالت ليس هلد  نفدقاإل أمدلكن غري مهم ، ااجيدي أثرعليم له على الت نفدقاإل

كل من االستثمدر و البىن التحتية ستستغرق يف املتوسط سبع سنوات   آاثر إىلد كمد توصل ااجيدييدلية حققت عدئدا رأمسابلنفقدت ال
 3( يف نفس النتدئج.Meguire1985-Kormendiعلى النمو و شدركه ) ثرتقبل األ

 دراسةاالستهالكي و االستثمدري لتعزيز النمو ف نفدقالسديقة مل ختاص املدى الذي ميكن التبديل فيه يني اإل دراسدتاللكن 
(Deverajan et al1996)  نوع من االستهالك هو  إىلالعدم من االستثمدر  نفدقأنه يف الدول الندمية ان حتويل اإل إىلتشري

)سلبية( ذات  اللة احادئية و فسروا نتدئجهم  ةااجيدييمنو  آاثرديل( له رأمساحلديل )ال نفدقلتعزيز النمو ،وجدوا ان زاي ة حاة اإل
دلية رأمسسليب على النمو.فدلدول الندمية ترفع النفقدت ال أثرالكلي سيكون هلد  نفدقية من اإلنتدجابن الزاي ة املفرطة يف النفقدت اإل

 على حسدب النفقدت احلدلية  ون جدوى لذلك اجيب ان ختاص موار هد لدفع البريوتقراطية يدال من يندء البىن التحتية.

لتفسري النمو ،يف الدول املنخفضة الدخل ووجد عكس  نفدقالذي استخدم حاة من خمتلف انواع اإل( Gupta 2002)  راسةو 
املدل اخلدص االمر  رأساالستثمدري من  تراكم  نفدق( ،لكن من املفرتض أن يزيد اإلDeverajan et al1996)  راسةمد وجدته 

 الستثمدري .االستهالك احلكومي عكس نظريه ا أثررفع مستوى النمو يف املدى الطويل ،و ينبغي ان يكون  إىلالذي يؤ ي 

ية القطدع اخلدص إنتدجعلى النمو الن هذا النوع من املرجح ان يعزز  ااجيديه أثر االستثمدر العدم اجيب ان يكون  أمد
(Barro1990-Acshauer1989ف )حيث -خدصة يف سيدق الدول الندمية–آخر  إىلمن عنار  نفدقنظران يف حتويل اإل إذا

                                                                                                                                                                                              
1 MORENO-DODSON,. OP-CIT,p13 
2 GRAY Cheryl-LANE Tracey M, VAROUDAKIS, Aristomene. OP-CIT,p66. 
3 MESPLÉ-SOMPS, Sandrine. Dépenses publiques et croissance économique: revue de la littérature. 

1993.p8-9 
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ديل سريفع من النمو يف رأمسال إىلاجلدري  نفدقالتحتية فدن النظرية القيدسية ابن التحول من اإلتوجد ندرة هدئلة يف املوار  و البنية 
 1املدل اخلدص. رأسالبىن التحتية اليت تسدعد على تعزيز تراكم  إىلافتقدر الدول الندمية عد ة  إىلو هذا يعو   تقتاد اإل

على النمو يف املدى الطويل ،فهندك مندذج تقيدسية للنمو  نفدقمبدئيد هندك جمموعة من تقنوات االنتقدل اليت يؤثر من خالهلد اإل إذا
ية اليت يتم من خالهلد نتدجاإل إىل ضدفةاملدل و العمدلة(ابإل رأساالمجديل كدالة ملدخالت العوامل)مثل  نتدجاليت تشرح مستوى اإل-

على من مستوى  ثرأن يلعب  ورا يف األ نفدقمع متغريات مدلية. حيث تعترب هذه النمدذج انه ميكن لإل مج هذه العوامل 
على  أتثرياتو هذا مد يشدر اليه على أنه  نتدجالندتج احلدي ملدخالت اإل نفدقية فمن احملتمل أن ترفع العديد من فئدت اإلنتدجاإل
ية إنتدجعلى  نفدقالفئدت اليت ميكن من خالهلد أن يؤثر اإل إىلاملعزز للنمو" الذي يشري  نفدقو هذا من خالل "اإل 2ية.نتدجاإل

يشكل فعدل يف منو  سدهميمبعىن انه  نتدجيعتمد على كفدءة و كميدت عوامل اإل نفدقالقطدع اخلدص و االستثمدر اخلدص و هذا اإل
مثل  -املنتج نفدقاإل أي–قوق امللكية و تسهيل املعدمالت اعلى خدصة ذلك النوع الذي يسدعد على تنفيذ حكم القدنون و ح

على البىن التحتية.و من املرجح ان تكون النفقدت الكبرية على  نفدقالنفقدت على التعليم ، البحث و التطوير ،الاحة و اإل
تفضيال للنمو  أتقللى الدفدع اخلدمدت العدمة )اليت تقد تكون عالمة على البريوتقراطية املتضخمة و اخنفدض فعدلية احلكومة (و ع

م املشدركة يف القوى العدملة.يف حني ان االعدانت تقد تشوه أمداالجتمدعية اليت ختلق عقبدت  رعدية،ابملثل لنفقدت التحويالت و ال
 3ية.نتدجختايص املوار  حنو االنشطة املنخفضة اإل

على النمو تتسم نوعد مد  نفدقزاي ة املستوى العدم لإل آاثرأنه نظرا لقيو  امليزانية احلكومية فدن  أكثرلكن مد اجيب الرتكيز عليه 
اليت يتم زاي هتد و حىت و لو   نفدقتغيريات على أنواع معينة من اإل أوكدن هندك تغيريات شدملة   إذاابلغموض ،فهي تعتمد على مد 
الادفية لزاي ات  تأثرياتاليت يفرتض ان تعزز النمو فدن تقيو  امليزانية احلكومية تفرض ان ال نفدقكدنت الزاي ة االمجدلية يف اإل

 4ال اجيب ان متول هذه الزاي ات يشكل تلقدئي. أيتعتمد على آلية التمويل الدتقيقة. نفدقاإل

ب الدخل الشخاية التدراجيية و أن هيكل الضرائب يؤثر على النمو ،و ان ضرائ إىلتشري األ لة التجريبية :يكل الضرييب اهل-
املد ي ممد تقد يضعف النمو. كمد ان الضرائب املرتفعة على  أواملدل البشري  رأساملفروضة على الشركدت تقلل من صديف العدئد ل

د متنع التوظيف الرمسي يف حني تشجع التوظيف يف القطدع الغري رمسي اخلدضع للضريبة ،ابلتديل ألهنالعمدلة تشويهية يشكل خدص 
ي ،وعلى عكس ذلك فدن الضرائب الغري مبدشرة نتدجاإل نفدقاحلكومة الكبرية اليت ميكن استخدامهد لتمويل اإل ايرا اتتعرتقل 

مسبقد اجتده تقرارات  حمديدةد ألهنعلى النمو  أتقلضدرة  أتثرياتون هلد املفروضة على االستهالك )مثل ضريبة القيمة املضدفة ( تقد يك
 5اال خدر و االستثمدر و ال تشوه احلوافز على العمل.

( الذي تقدم مقدال فيه حتليل Widmalm 2001) دراسةه على النمو ،كأثر فيمد خيص اهليكل الضرييب و   راسدتهندك عدة 
الضرائب على النمو من خالل ضريبة الدخل الشخاية ،ضريبة  خل الشركدت ،الضرائب على السلع و اخلدمدت و  ثرشدمل أل

                                                             
1 HAQUE, M. Emranul, et al. The composition of public expenditures and economic growth in developing 

countries. Global Journal of Finance and Economics, vol. 1, no 1, 2004.p 3-4 
2 MORENO-DODSON,. OP-CIT,p21 
3 GRAY Cheryl-LANE Tracey M, VAROUDAKIS, Aristomene. OP-CIT,p68 
4 GEMMELL, Norman, MISCH, Florian, et MORENO-DODSON, Blanca. Public Spending for Long-Run 

Growth: A Practitioners' View. 2012.p2-3 
5 GRAY Cheryl-LANE Tracey M, VAROUDAKIS, Aristomene. OP-CIT,p62 
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هذا ا خل حاة النفقدت احلكومية احلدلية يف الندتج احمللي االمجديل مع االعرتاف ابن هذه النفقدت  إىل إضدفةضريبة االمالك 
قدت الاحية و التعليم( و يف االخري وجد ان هندك عالتقة سلبية و تقوية فقط  ية القطدع اخلدص )مثل النفإنتدجميكن ان حتسن 

 سليب على النمو. أثرضد هلد أيي ،و ضريبة الدخل الشخاي تقتاد الضريبية و النمو اإل يرا اتالاكجزء من الضرائب يف امجديل 

ضريبة الدخل الشخاي على النمو و الضرائب على  خل الشركدت ،و  أثرركزت على  (  1111Gordon-lee)   راسةو 
 (.1,21%)فدن النمو ينخفض مبعدل (%51) ارتفع معدل ضريبة الدخل على الشركدت ينسبة إذاعالتقة سلبية حيث  إىلتوصلوا 

يف النمو  سدهميي و تقتاد نظدم ضرييب ميكنه تعجيل التعديف اإل نشدءضد حبثت عن طريقة إلأي( Arnold 2011ورتقة )
الضرائب على  أتثرياتسنة للتمييز يشكل أفضل يني  31 ولة ملدة  15ي على املدى الطويل ،و استخدموا ييدانت لتقتاد اإل

ضررا على النمو يف  أتقلان فرض الضرائب على العقدرات و على االستهالك هي  إىلالنمو يف املدى القاري و املتوسط و توصلوا 
معدالت ضريبة الدخل على  إرتفدعحني أن الضرائب على الدخل الشخاي و  خل الشركدت هي مضرة ابلنمو.و اعتقدوا ان 

ذلك فدن معدل ضريبة الدخل  إىل إضدفةالكلية و االستثمدر على مستوى الشركة، نتدجية عوامل اإلإنتدجالشركدت يقلل من 
وجدت ( Gemmell1999-Bleaney-Kneller)  راسةو 1.نتدجية عوامل اإلإنتدجعلى  أكربسليب  أثرالشخاي املرتفعة هلد 

 ية تعزز النمو عندمد يتم متويلهد من خالل الضرائب الغري مشوهة ،و ذلك يشرط ان يظل احلجم االمجديل نتدجاان زاي ة النفقدت اإل

 2تقلل من النمو يشكل كبري.للحكومة حمدو ا نسبيد يف حني ان زاي ة الضرائب املشوهة 

اال خدر و االستهالك  أوتغيري نظدم  احلوافز لالفرا  من خالل تقراراهتم يشدن العمل و الرتفيه  إىلان التشوهدت الضريبية تؤ ي  أي
فقدان الكفدءة و هو مد يسمى ابلعبئ الضرييب الزائد،لذلك فدن مستوى ضرائب اعلى يعين  إىل،الن هذه التشوهدت تؤ ي 

 اخنفدض الكفدءة و النمو يف نفس الوتقت. إىلمعدالت تشويه اعلى ممد يؤ ي 

 ضد ان تؤثر على النمو من خالل كل من االستثمدر و اال خدر ،فمن املعروف انه كلمد زا ت نسبة الدخلأيميكن للضرائب 
تؤثر السيدسية الضريبية يشكل حدسم على املستوى  أخرىاملخااة لالستثمدر كلمد زا  مستوى الدخل يف املستقبل و يعبدرة 

 .3ضدأيهد على املدخرات يشكل سليب أثر املستقبلي لدخل الفر  من خالل 

الفدئدة و مزامحة القطدع  أسعدرزاي ة  إىل ي د ميكن ان تؤ ألهنسليب على النمو  أثرمن املتوتقع ان يكون لعواتقب السيدسة املدلية  أي
زاي ة الدين العدم.الذي من املتوتقع ان يؤثر تراكمه على النمو يطرق خمتلفة و هذا اعتمد ا  إىلذلك تقد تؤ ي  إىل إضدفةاخلدص ،

على كيفية تفدعل القطدع اخلدص مع االخنفدض يف اال خدر العدم ،فضال عن امكدنية احلاول على متويل خدرجي و هذا مد يعكس 
تغيري يف اال خدر الوطين و ابلتديل ال  أيلظروف لن يكون هندك مستوايت املخدطر كمد يراهد الدائنون االجدنب ،يف ظل كل هذه ا

 4تغيري يف االستثمدر القومي.

                                                             
1 EBRAHIMI, Pouya et VAILLANCOURT, François. L'impact du mix fiscal sur la croissance économique 

des provinces canadiennes, 1981-2010. Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 

2013.p2-5. 
2 GRAY Cheryl-LANE Tracey M, VAROUDAKIS, Aristomene. OP-CIT,,p83 . 
3 KESNER-ŠKREB, Marina. Tax policy and economic growth. Croatian Economic Survey, no 4,1111 p. 516-

p149 
4 MORENO-DODSON,. OP-CIT,p31 
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مدى  أوفعدلية تكلفة تقدمي اخلدمدت العدمة  أو يرا اتالامثال الكفدءة اليت ترفع هبد –ان فعدلية الربامج الضريبية مد ميكن تقوله و 
تكدليف الفشل  تجدوزتاملدلية العدمة يف البلد.ففي الواتقع تقد  إ ارةتعتمد كلهد على جو ة مؤسسدت -املوار  العدمة من الفسد  ةديمح

السيدسي و القدرات املؤسسية يشكل وثيق  تقتاد احلكومة معدجلتهد و تؤثر عوامل اإل دولحتاحلكومي تكدليف فشل السوق اليت 
و ضرائب( على النمو  إنفدقاملشرتك للسيدسة املدلية) ثرو يتم حتديد األ 1على تقدرة البلد على تنفبذ سيدسة مدلية سليمة ابلفعل .

و هذا مد  2 تقدرة احلكومة على سدا   يوهند أي مستدامدكدن من املتوتقع ان يكون مسدر السيدسة املدلية   إذامن خالل مد 
 سنستعرضه اآلن.

 

 لنمو مستدام: انأساسي انشرطو االستقرار الكلي ضاع املالية و ضبط األ-

،الن عدم اليقني يف  جلاألالكلي عناران مهمدن للنمو يف املدى املتوسط و الطويل  تقتاد استقرار املدلية العدمة و استقرار اإلان 
و يبدطؤ النمو،و ميكن ان يسدعد ضبط  -كمد ذكران سديقد-مستوايت الدين العدم مينعدن االستثمدر اخلدص إرتفدعالسيدسدت و 

ايت تقتاد يف العديد من اإل-ه على النمو يعتمد يشكل خدص على وتريته و تكوينه و طرق متويلهأثر لكن –ضدع املدلية و األ
،و على النقيض  ةايسدو ملاملرتبطة ابلعمر  ون االضرار اب نفدقة ضغوط اإلاملتقدمة و الندشئة يتطلب ضمدن االستدامة املدلية معدجل

من ذلك فدن العديد من اجملتمعدت احمللية  منخفضة الدخل ذات مستوايت الديون املنخفضة و آفدق النمو القوية تقد يكون هلد 
 ية االضدفية.نتدججمدل للنفقدت اإل

و  تقتاد لنمو تقوي و  ائم ،ألن العجز املديل الضخم يقلل من املدخرات االمجدلية يف اإلد أسدسيالكلي شرطد  تقتاد يعد استقرار اإل
 الفدئدة و ضغوط ميزان املدفوعدت مع عواتقب سلبية على النمو. أسعدر إرتفدعالتضخم و  إىليؤ ي 

من خالل تقلب عدئدات الكلي على النمو  تقتاد يف الواتقع تؤثر حدالت عدم اليقني السيدسي الندجم عن عدم استقرار اإل
و هذا (  Fisher1993-Fatas-Mihoo 2013تابح مشوهة.) سعدراالستثمدر و سوء التخايص  يف املوار  ألن مؤشرات األ

املتسق للمثبتدت التلقدئية تقضي   اءاألطر املدلية اليت تسهل األ–الكلي  تقتاد يؤكد  ور املثبتتدت التلقدئية يف احلد من تقلبدت اإل
 (FMI2015)على مادر هدم لرتاكم الدين العدم و تعزز النمو املتوسط 

ايت املتقدمة حيث ميكن ان تؤ ي زاي ة استجدية تقتاد ان مكدسب النمو احملتملة من االستقرار املديل كبرية يشكل خدص يف اإل
ان  إىلو تشري اال لة التجريبية  (%1,3)تعزيز النمو السنوي ينحو  إىلي واحد الندتج عن طريق احنراف معيدر  إىلالسيدسة املدلية 

ضدع املدلية و النمو تعتمد على مستوى العجز املديل ،و يعتمد خجم املر و  على كيفية متويل العجز فقد و العالتقة يني ضبط األ
ان ترتبط مبعدالت  إىلختفيضدت كبرية يف التمويل احمللي متيل  إىلان ختفيضدت العجز اليت ترتجم  (Gupta et al 2005)وجد 

تسهيل ختفيض  عجز  إىلالادرمة  نفدقاملدلية العدمة مبد يف ذلك ضوايط اإل  ارةغندا مثال ا ت اصالحدت اإلأو يف –منو أعلى 
 -اي ة النموالكلي الطريق لز  تقتاد امليزانية ممد سدعد على خفض التضخم و يف املقديل مهد استقرار اإل

                                                             
1 Ibid,p51 
2 Ibid,p31 
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عرتقلة النمو عن طريق زاي ة عدم اليقني يشأن فرض الضرائب يف املستقبل و تضدؤل االستثمدر اخلدص  إىلرتفع مييل الدين العدم امل
  (Krugman 1988م الادمدت )أمدو اضعدف مرونة البلد 

حد كبري من فرتة مد تقبل األزمة  إىلاملتوسط و الطويل تؤكد العديد من املؤلفدت  جلاألضدع املدلية مهمة للنمو يف و وترية ضبط األ
 ضد للندشئة و املنخفضة الدخل.أيعلى نطدق التعديالت املدلية التوسعية ،ليس فقط ابلنسبة للدول املتقدمة و لكن 

سليب يف املدى القاري على النمو و  أثرضدع املدلية له و و مع ذلك يف حدلة الركو  العميق و الدائم من املرجح ان يكون ضبط األ
ية اليت تعمل يف مثل اإلئتمدنالقنوات  أو  ىنعندمد يكون هندك فجوات كبرية يف الندتج السليب و السيدسة النقدية مقيدة ابحلد األ

التخلف احملتملة  أتثرياتيسبب  ضدع املدلية ان تكون ضدرة ابلنمو على املدى الطويلو هذه البيئة .و ميكن لسيدسدت ضبط األ
ذلك يف الركو  العميق من املرجح ان  إىل إضدفة (Delong – Summers2012)حيث يابح تسريح العمدل املؤتقت  ائمد 

 احملتمل. نتدجيظل االستثمدر منخفضد لفرتة طويلة من الزمن ممد يقلل من املزيد من اإل

أثندء الركو  العميق على وجه اخلاوص  عنديةرة وترية الضبط املديل يأيمع إىلعمومد كل هذه احلجج تسلط الضوء على احلدجة 
 جلاألينبغي على البلدان اليت ليست خدضعة لضغوط السوق ان تستمر يف التدعيم املديل التدراجيي املرتكز على خطة متوسطة 

 (Blanchard-Cattarelli2010-FMI 2013-Janorillo-Cattarelli2013 .)ذات ماداتقية

النظر يف  إىلو النفقدت على الشروط احملد ة لكل يلد و حيتدج صدنعوا السيدسدت  يرا اتالا إجراءاتيعتمد املزيج املندسب من 
ايت املتقدمة تبني ان التدعيمدت املدلية القدئمة على تقتاد هد على النمو و االنادف ابلنسبة لإلأثر متدنة التدايري املختدرة و 

( و وجد -Alesina et al2002(،و ارتبطت ينمو االستثمدرات اخلدصة)Alesina-Ardagna2013استدامة ) أكثرالنفقدت 
(LICs Baladacci et al2004 ان التعديل املستند )أكثر ميومة مع فوائد  أكثرحلقدت توطيد  إىليؤ ي  يرا اتالا إىل 

 للنمو.

املديل احلديل و ترشيد االستثمدر العدم الغري فعدل  نفدق( اإل5926مدليزاي) و يف مواجهة للنمو البطيئ و العجز املديل املرتفع خفضت
من الضعف و  كثرالندتج أب إىلو نتيجة لذلك سجلت امليزانية فوائض صغرية و و عجزا خالل التسعيندت و زا  معدل االستثمدر 

 1111و  5921من الندتج يني سنيت  (%51) ينسبة نفدقو ابملثل يف هولندا اخنفض اإل(%2يلغ متوسط النمو السنوي حوايل )

م االستثمدر اخلدص و الوظدئف اخلدصة يف القطدع اخلدص ،يف أمدو خلقت جمدال خلفض الضرائب و سدعدت يف متهيد الطريق 
 يف الدخل. ةايسدو املالوتقت نفسه متكنت الدولتدن من جتنب العواتقب السلبية لعدم 

ايت إتقتاد يتطلب ضمدن االستدامة املدلية يف العديد من البلدان وضع انظمة تقدعدية و صحية على اسدس مديل سليم يف 
 احلكومي نفدقالاحية حاة كبرية من اإل رعديةاملبدلغ فيه على املعدشدت العدمة و ال نفدقاملتقدمة و الندشئة، و ميثل اإل سواقاأل

عن طريق اصالح نظم املعدشدت التقدعدية و الاحية على سبيل املثدل  جلاألمة املدلية طويلة  رست العديد من الدول االستدا
حمد ة مستدامة مدليد.و املدنيد وضعت نظدم املعدشدت  دتسدمهمنظدم  إىلحتولت يولندا من نظدم مندفع حمد ة غري مستدامة مدليد 

 مالءمة . أكثرعلى اسدس مديل 
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على  أثرالكلي و استدامة السيدسدت املدلية ،الن الدين العدم و العجز هلمد  تقتاد تدعم استقرار اإلاملؤسسدت القوية و الشفدفة 
املدى الطويل على النمو لذا فدن االطر و املؤسسدت املدلية اليت تسدعد يف التخفيف من احنطدطدت العجز و الدين ميكن ان 

 1(4FMI201مالءمة للنمو ) أكثرحتقيق تعديل مديل  إىلدت موازنة اتقوى تسدعد يف تعزيز النمو ،و متيل الدول اليت تتمتع مبؤسس

 

 اعا ة التوزيع على السياسة املالية: آاثر-

كمد –( Musgraveيشمل البعد االجتمدعي للسيدسة املدلية وظيفة التوزيع اخلدصة ابحلكومة و هي الوظيفة الثدلثة يف اطدر )
مبدشر و غري مبدشر على توزيع  أثرو تتعلق يكل من صنع السدسة و املستفيدين النهدئيني من السيدسة املدلية اليت هلد -شران سديقدأ

متول التعليم كدنت نفقدت الاحة و   إذاالتنمية البشرية الندمجة عنه ،مثال حىت الغري مبدشر من منط النمو و  ثرالرفدهية ،أييت األ
 خمتلفة. سبدب و تقد يكون الفقراء حمرومون ألتسدوايالتعليم فقد ال يكون الوصول اليهد مدمة و مؤسسدت الاحة الع

 اثرلتقييم اآل  واتميكن استخدام العديد من األو املرتبطة يتنفيذ السيدسة املدلية  زااياملبدشر ابلتوزيع الفوري لألعبدء و امل ثريرتبط األ
 .االتقتاد ية التوزيعية املبدشرة للسيدسة املدلية على املمدرسدت

العدم و و مد  نفدقمن يستفيد من اإل-من يتحمل العبئ الضرييب فعال-و ميكن ان يسدعد كل هذا يف االجدية عن األسئلة التدلية
 ة اليت جتيب عنهد :سدسيحول االفكدر األ لالجدية عن هذه االسئلة نقدم نظرة سريعة -؟اإلتقتاد ية رعديةمدى الرغبة يف توزيع ال

يستلزم حتليل الضرائب مقدرنة الدخل االصلي)يدون نشدط حكومي( مع الدخل النهدئي)مبد يف ذلك الضرائب و التحويالت و 
( يتم احلاول على الدخل النهدئي من الدخل االصلي من خالل ختايص التحويالت النقدية اخلدضعة نفدقالفوائد على اإل

 ال للحاول على توزيع امجديل الدخل.أو للضريبة 

 

يتم احلاول على الضرائب غري املبدشرة و النقدية الغري اخلدضعة للتحويالت و التحويالت العينية للحاول يندءا على هذا التوزيع 
العدم حسب فئدت الدخل  نفدقوزيع صديف الدخل ،و يتم احلاول على توزيع الدخل النهدئي من خالل ختايص فوائد اإلعلى ت

 2(.Hewitt1991-Hemmingالاديف)

 

 

 

 

                                                             
1IMF Policy parer,OP-CIT,p6-9 
2 MORENO-DODSON,. OP-CIT,p33-34 
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     :الفال خالصة

على  دت املتفق عليهد لفهم مؤشر النمو خدصة حمد اته اليت تطورت يشكل مدتقق و مركزسدسياأل أهماشتمل على  هذا الفال
املدل  رأس–غري حقيقية للنمو اليت اعتدان عليهد  أسبدبد نتج عنه وجو  تقدت يني الدول املتقدمة الغينة والندمية ،مخمتلف الفرو 

معظمهد يكون  أثرجد مهمة رغم أن  أخرى أسبدابالستخالص -املدل البشري و االختالفدت التكنولوجية  رأس،العمل ،األرض ،
  –الكلي  تقتاد سيدسدت اإل إىل إضدفةاملؤسسدت و االطر اجلغرافية و الثقدفية و السيدسية –يطريقة غري مبدشرة 

االجدية على السؤال: هل  تحدول( اليت Tobinفيمد خيص النظرايت اليت  رست  ور السيدسة النقدية يف النمو جند ورتقة )و 
منوذج و  و الرفدهية؟ نتدجاملدل ،اإل رأسطويل املدى على معدل الفدئدة احلقيقي ،كثدفة  أثرمعدل النمو النقدي له 

(sidrauski يف يعض احلدالت ميكن ملسدر اخنفدض)الفدئدة االمسية ان حيدفظ على مستوايت اعلى من الندتج و  أسعدر
صك النقو  ،ففي النمدذج  ايرا ات(النفقدت متول يشكل استثندئي من خالل Barroو يف منوذج )االستهالك لفرتة طويلة ،

 أخرىنضيف تقندة  (Barro)الطلب على النقو " لكن يف منوذج -السديقة كدنت تقندة انتقدل السيدسة النقدية هي"التضخم
( Fisher1993)   راسة أمدي.تقتاد هندك عالتقة يني النمو النقدي و النمو اإل إذاية النفقدت العمومية" إنتدج-النقدي صدار"اإل
اليت يسببهد التضخم على  تقتاد عدم االستقرار النقدي و حدلة عدم اليقني يف اإل أثر(فركزا على Turovsky1993) راسةو 

 النمو.

و -تدخل احلكومة-و النمو نفدقيني اإل جلاأل( العالتقة الطويلة Wagnerنفس الشيء ابلنسبة للسيدسة املدلية فقط  رس ) 
(Barro( يف مقدل له يف سنة )5991) العدمة من طرف الدولة لتمويل البىن التحتية هو النفقدت جدء مبادر آخر للنمو الداخلي و

احملتمل للسيدسة املدلية على النمو فيمكن تقديره  ثراأل أمدابلتديل النمو.  املدل اخلدص رأسية احلدية لنتدجاليت تسدعد على رفع اإل
الل امكدنية احلكومة من خ -هي التخايص يف املوار  ىلو األ( فدلوظيفة Musgraveمن خالل الوظدئف الثالثة للتمويل حسب)

و  -االمندئي على املدى الطويل  اءية و الضريبية و حتسني األنفدتقي عن طريق زاي ة كفدءة السيدسة اإلتقتاد اإل  اءيف حتسني األ
من خالل تبين سيدسة مدلية معدكسة  جلاألله عدة جوانب ،جدنب تقاري –ضدع املدلية و الوظيفة الثدنية هي وظيفة ضبط األ

فيهتم ابحلفدظ على العجز املديل و  جلاألاجلدنب الطويل  أمدالكلية  اإلتقتاد يةللتعويض عن الادمدت  اإلتقتاد يةللدورات 
من خالل تعديل توزيع –الوظيفة الثدلثة فهي وظيفة التوزيع  أمد -القدرة على سدا  الديون العدمة للحفدظ على مسدر منو مستدام

اليت   واتاأل أهمأن كل من السيدسة النقدية و املدلية تعترب  من  أيالداعمة للنمو.  ةايسدو ملاالدخل و الفرص يني االفرا  لتحقيق 
هذا ال حيدث إال من خالل توفري  لكن سعدرعلى االستقرار يف مستوى األي مستدام مع احلفدظ إتقتاد تعمل على حتقيق منو 

السيدسة  أهدافهد و استدامتهد اجيب أن ال يتندتقض مع أهدافرغبة سيدسة يف حتقيق  أييئة املندسبة لعمل يعضهمد البعض الب
،ابلتديل اجيب أن يكون التفدعل يينهمد مبين على عدم التضدرب هلذا اجيب أن يتم حتقيق نوع من التنسيق يركز على اجلرعة  خرىاأل

موحدة  لتحقيق منو  هدافواحد و أبالسيدسية املندسبة و املثلى من كال السيدستني النقدية و املدلية لكي تعمال معد ويف سيدق 
الحقد.هذا مد نستعرضه  مستدام و غري تضخمي و
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 :مقدمة

-مع اختالفدهتد اإلتقتاد ية  ييدتاألجمدال واسعد يف  اإلتقتاد ية( و تنسيق السيدسدت policy-mixلقي هنج املزيج السيدسي)
( هبذا R-Mundell 1962و مت تسليط الضوء على هذه القضية منذ ظهور املقدلة التأسيسية اليت تقدمهد ) -نظرية و جتريبية

 ل ايتكدر نظري للموضوع.أو الشأن و اليت اعتربت 

 

تقضية التنسيق من خمتلف جوانبهد مع االسهدم يف تطويرهد ،  دراسةجدال واسعد و مسح ي آاثري الذهذا النموذج النظري هو 
احملتملة اليت  تأثرياتاملرجوة ،ألن ال هدافو ختاياهد لتحقيق األ اإلتقتاد يةالسيدسة  أ واتوالبحث عن تقدعدة جيدة لتوزيع 

على  أوحتقيق التوافق يف اآلراء  إىلتوصلهد  آليدتالبحث عن  إىلأ ت  هي اليت -و العكس–متدرسهد السيدسة النقدية على املدلية 
 ي مبختلف أشكدله.تقتاد توليد حدالت عدم االستقرار اإل إىلجتنب التندتقضدت الارحية يني السيدستني اليت يدورهد تؤ ي  تقلاأل

 

 تقضدايالبحث يف  إىلينشأ التنسيق يني فرعني حكوميني خمتلفني متضدريني فيمد يينهمد و يسعى كل صدنع سيدسة و متخذ تقرار 
التفدعالت يني كل من السيدسة النقدية و  ةااثر يل ،هلذا السبب تعترب نظرية املزيج السيدسي ال معىن هلد  ون أو سيدسته يشكل 

ه آاثر احلكومي و  نفدقملوازنة املؤتقتة للدولة واليت يدورهد تثري مشكلة التنسيق فيمد يتعلق يتمويل اإلاملدلية ،خدصة من خالل تقيو  ا
 التضخمية الندجتة عن كيفية التمويل و تكدليف الدين العدم.

 

يني السيدستني و ينتقل من وجهة نظر املالحة املشرتكة يني السيدستني النقدية و املدلية يتم تطور املفهوم الشدمل للتنسيق الفعدل 
ضرورة االرتقدء ابلظروف  إىلمشكلة اللعبة االسرتاتيجية  يني السلطتني و منه ينتقل املفهوم  إىل  واتمن مشكلة ختايص األ

ضرورة استدامة  إىلاملدلية  سواقالارف و  رجة تطور األ أسعدرمن خالل خمتلف نظم –كشروط مسدعدة للتنسيق    اإلتقتاد ية
 كيفية حترك هذه السيدسدت حسب تقيو مهد و التفدعل يينهمد.  إىل إضدفةلنقدية و املدلية و مستوى الدين العمومي السيدسدت ا

 أهمالفرتات الزمنية و التمييز يني خمتلف املفدهيم اليت مر هبد مفهوم التنسيق السيدسي عرب  حدولنمن خالل هذا الفال س
نقدط التفدعل  أهماستنبدط  إىل إضدفةهمد معد  ون تضدرب ،أهدافضرورة حتقيق املزيج األمثل يني السيدستني لتحقيق و  مشكالته ،

العملية و املؤسسية اخلدصة يتسهيل عملية  اتاإلجراءجمموعة الرتتيبدت و  إىلمهد على يعضهمد البعض و يف األخري سنتطرق آاثر و 
 التنسيق.
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I– مسارات نظرية املزيج السياسي أهم(policy-mix ) : 

اليت يرزت مؤخرا.خدصة  اإلتقتاد يةمكدن يف حد ذاته من يني خمتلف النظرايت ( policy-mix)من الواضح ان للمزيج السيدسي
 1السيدسدت النقدية و املدلية.تداعيدهتد على و  سواقيف األ موالحركية رؤوس األابملشدكل النقدية و  أثرالتالتدويل و  تقضدايمع ظهور 

التغيري يف حمتوى  إىلو   (policy-mix)من جمر  سؤال حول موضوع  أكثر إىلايت تقتاد لإل تزايدالتدويل امل أ ىيف الواتقع لقد 
النقدية و   واتو كذلك على التنسيق الداخلي يني األ اإلتقتاد يةمزيج السيدسدت مع الرتكيز على التنسيق الدويل للسيدسدت 

 2الارف. أسعدراملؤسسية هلذا التنسيق مبد يف ذلك وضع البنوك املركزية و نظم  ليدتاملدلية و التأكيد على اآل

القرن املدضي يعد  من االفرتاضدت(و ستينيدت  و مخسينيدتااليتكدر النظري )الذي ظل حمدو ا يف  اثرال مر املزيج السيدسي آبأو 
من  (policy-mix)فهم تقضية   ندحدول إذايعد السبعيندت و الثمدنيندت.ف اإلتقتاد ية  ييدتاألجدال واسع النطدق يف  آاثر

 3(Mundell 1962-R)ي االمريكي تقتاد الضروري تسليط الضوء على النموذج النظري الذي ولد يف الستيندت من تقبل اإل

 4يف خمتلف أحندء العدمل. اإلتقتاد يةالسيدسدت  دراسة هلذا املوضوع ،و أصبح يعدهد مفهومد مرجعيد ليلو األاملعروف ابملفهوم 

اخلدصة للسيدسدت الظرفية  يةمهاليت أعطت األ  ييدتاألل أو هي  (Mundell 1962)و  5(n 1952eTinberg) تعترب أعمدل
مزيج السيدسدت النقدية و املدلية  أثرالذي اعترب االطدر النظري الذي يوضح  (IS-LM)ل منوذج هو أو ( ،و رمبد جلاأل)تقارية 

 .جلاألي القاري تقتاد على النشدط اإل

 

يلد معدل منو منخفض و معدل تضخم منخفض فيجب ان يكون مزيج السيدسدت توسعيد  أيكدن لدى   إذا  ييدتاألوفقد هلذه 
 (Artus2014)تقييدا يشكل تدراجيي  أكثرن يابح املزيج ي تقوي فيجب أإتقتاد عدىن البلد من انتعدش  إذاعلى نطدق واسع و 

املزيج  -"موجهة يف نفس االجتدهdeux mainsمن منظور التمدسك اجيب ان تكون يدين" -و يف هذا السيدق يكون متدسك
 Tinbergen)ي منذ أعمدل تقتاد ي.فقد أكد األ ب اإلتقتاد السيدسي حدمسد لتحقيق الفعدلية األفضل الستقرار النشدط اإل

على الدور احلدسم لتنسيق السيدسة النقدية و املدلية ،و هذا مد أظهرته األزمة الدولية  (Mundell 1962)و (1952

                                                             
1Thiveaud, Jean-Marie , Policy mix: Histoire d'un concept et retour sur l'histoire des théories qui l'ont précédé, Revue 

d'économie financière 47, no.3 ,1998 , p513 
2 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,La théorie du policy-mix: un bilan critique ,  Revue d'économie financière 45, 

1998 ,p31. 
 3(Robert Mundell)  االحتد  النقدي احلديث وأطلق أيضد مقدلة تقارية حتت عنوان "املندطق النقدية املثلى" واليت اخرتع فيهد  2962هو خبري إتقتاد ي كندي ،نشر يف سنة

( أو مد مسي ابألورو الحقد ،"ان مسدمهته هي من املدارس الفكرية اليت جعلت من العملة املوحدة حقيقة europaفكرة تشبه هذا االحتد  يف أوراب حيث أطلق عليه) 2969يف 
يعمم النظرية الكينيزية  ألسواق رأس املدل و اإلتقتاد  املفتوح ويف أول السبعينيدت طور  ( منوذجهم الشهري الذيMarcus Flemingيىن مع ) 2962واتقعة " وأيضد يف عدم 

والثدين ختايص أ وات السيدسة اإلتقتاد ية  -تطرتقند له يف الفال األول-مفهومني أسدسيني من شأهنم األثر على وزراء املدلية وحمدفظي البنوك املركزية  ومهد مثلث عدم التطديق الشهري
( على Robert Mundellوحال ) -( وسوف نتطرق له الحقد يف هذا الفالRonald Reaganالذي مدرسه )–جر الزأوية يف كل مد يسمى السيدسة اإلتقتاد ية أو ح

 .2999جدئزة نويل يف العلوم اإلتقتاد ية سنة 
4 Thiveaud, Jean-Marie ,op-cit ,p153 

 5(Jan Tinbergen)(5913-5991)اإلتقتاد يةاحللول من خالل السيدسدت  إاجيد مد شغله هو  أهمومن 2949يني الذي شهدو أزمة الركو  العظيم تقتاد هو من اإل 
 .2969( سنة Ragnar Frischرفقة ) تقتاد ،حال هو اآلخر على جدئزة نويل يف اإل
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لية اليوم أال و هي أو ( حول حدو  العقيدة الليبريالية اجلديدة و كل من التضخم و التوازن املديل ،ممد زا  التأكيد على 1112املدلية)
 1ية ملتحمة مع الرتكيز يشكل خدص على تنسيقهد.إتقتاد اجيب أن يتم تعبئة سيدسدت ي ،ففي هذا الاد   تقتاد االنتعدش اإل

 

I-1-تقاعدة اإل(حالة و االستقرار الديناميكي لMundell )-Règle d’affectation et stabilité dynamique-  

و ارتبطت ارتبدطد جوهراي  هدافاأل  واتاألمثل أل( على مشكلة التعزيز policy-mixركزت مسألة املزيج السيدسي) بدايةيف ال
املطلوب استخدامهد و تقضية  هدافو األ  واتتقضية نوع األ -قضداييسيدسدت تثبيت االستقرار و اليت تثري نوعني من ال

 و اليت تؤ ي و يشكل اإلتقتاد ية( لألسس النظرية للسيدسة Tinbergen 1952فبعد منذجة )- واتاالستخدام السليم لأل
ال يقل عن عد    واتاجيب أن حتتوي على عد  من األ اإلتقتاد يةنظريته الشهرية و اليت تنص على أن السيدسة  إىلخدص 

( عند حتديد العالتقدت اهليكلية لنموذجه و مبد يتعلق حبل املشكلة يف n 1952eTinbergحسب ) ألنه2املستقلة. هدافاأل
 منوذجه ميكن ان تنشأ ثالثة حدالت:

و حتديد التوجهدت   واتهند ميكن احلاول على تقيم حمد ة من األ: واتو األ هدافبني عد  األ اةمساو هناك :ىلو األاحلدلة 
 السيدسدت مع البيدانت. معديريكيفية اختالف   إىلاليت تشري 

 من احللول اليت ميكن  ائمد اختيدر االفضل منهد. ديةألهنجند هند مد : واتمن األ أكثر أهدافهناك احلدلة الثدنية:

كند نريد جتنب عدم التوافق يني   إذايف هذه احلدلة  هداف:اجيب احرتام شروط األ هدافمن األ أكثر  واتاألاحلدلة الثدلثة:
على السيدسة -الضغط–لتوزيع  أخرىو اليت سيكون لديهد نتدئج   واتمن املفيد زاي ة عد  األ غديةفتحقيقد هلذه ال هدافاأل

 فدعلية. أكثرانادفد و  أكثريشكل  اإلتقتاد ية

فمثال عند موازنة ميزان املدفوعدت جنمع يني األجور  أ وات( على ضرورة اجلمع يني عدة Tinbergen 1952و تقد أكد )
هو أن   راستهالذي ينبثق من  سدسيواحد منهم فقط.وكدن الغرض األ إىلو الضرائب غري املبدشرة يدال من اللجوء  األرابح،

د من حيث أ واهتهد و أهدافو اجيب النظر  ائمد يف  " entité cohérenteاجيب أن تكون "كيدان متمدسكد  اإلتقتاد يةالسيدسة 
 3الرتايط يينهمد.

و يعد  فهداو األ  وات( فيمد خيص نوع األTinbergen 1952من خالل مد سبق نكون تقد تكلمند عن القضية اليت اهتم هبد )
يدءا يقضية االستخدام السليم  ،ليكمل على خطده-(Tinbergen 1952يندءا على تقدعدة )–( Mundellهذه القدعدة جدء )

 . واتلأل

                                                             
1 Vigninou, Gammadigbe , Indice de cohérence du policy-mix: une proposition , University Library of Munich, Germany, 

2015,p2. 
2 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p34. 

126-,p124 Revue économique, volume 5, n°1, 1954 On the Theory of Economic Policy, -,Tinbergen (J.)  Barre Raymond 3 



 (.policy-mix التنسيق بين السياسة النقدية و املالية )املزيج السياس ي                                               لث:الفال الثا

 

   ~122 ~ 

ه و آاثر ( الشهرية رمبد مل يتخيل النقدش النظري الذي policy-mix( عن نظرية املزيج السيدسي )5961Mundellعندمد أعلن )
 ( اإلجدية على السؤال احلدسم التديل:5961Mundell) حدولالحقد يف متدنة التحليل و مكدنته ،يف الواتقع  سدهمالذي 

يف آن  -ت أن حتققأرا  إذااملتحدة األمريكية  الوالايتاليت اجيب أن تتبندهد  اإلتقتاد ية"مد هي اإلسرتاتيجية من حيث السيدسة 
ني لسيدستهد )اهلدف الداخلي الذي هو تطوير العمدلة الكدملة و اهلدف اخلدرجي هو سدسياهلدفني األ -واحد و يف نفس الوتقت

 1السمدح يتوازن ميزان املدفوعدت؟ 

( للمشدكل اليت 5961Mundellفمن وجهة نظره يستجيب حتليل ) ،حول مسألة اإلحدلة لو األومن هذا السؤال تقدم جوايه 
حتقيق  إىلميكن أن يؤ ي السعي   وات.مثال يف نظدم ثندئي األهدافعلى األ  واتاملتقدطعة لأل اثريطرحهد العالج الديندميكي لآل

و اعتمد ا على مد سبق يركز االيتكدر النظري الذي اتقرتحه   2اخراج اهلدف اآلخر من االستهداف  إىلهدف ابستخدام أ اة مد 
(Mundell على ارتبدط ثندئي من حيث السيدسة)يثالث صيغ)ثالث ايتكدرات(: السيدسة النقدية و املدلية على  اإلتقتاد ية 

:تتعلق ينوعني من السيدسة من انحية مزيج السيدسة النقدية و املدلية اليت اجيب أن ترتايط يف نفس الوتقت لضمدن جندح 2الايغة 
 اخلة مع مرور الوتقت.،اجيب مواجهة االجتدهدت احلدلية و سيدسدت االنطالق و التوتقف اليت تكون متد نفس اإلسرتاتيجية

 العدمة و توازن ميزان املدفوعدت. موالالسيدسدت املز وجة و ضمدن التوظيف الكدمل لأل أهدافاجلمع يني  إىل:هتدف 4الايغة 

و هذا االيتكدر مرتبط اباليتكدرين السديقني و ابستخدام السيدسدت املذكورة ،من انحية يقرتح -تتعلق ابملزيج السيدسي-:3الايغة
 تقييدا  أكثررمبد  أخرىو منه تعزيز العمدلة ،و من انحية  نتدجزاي ة اإل أجلتركيز اجلهو  يطريقة توسعية على نفقدت امليزانية من 

 3حتقيق هدف التوازن يف ميزان املدفوعدت. أجللسيدسة النقدية التقييدية من يتاور نوعد من ا

 

االيتعد  عن اهلدف يدل  إىلاملبدشرة فسيؤ ي السعي املتزامن لكال اهلدفني  تأثرياتاملتقدطعة تفوق ال تأثرياتكدنت ال  إذا ألنه
  وات( ميكن حلهد من خالل تعيني األMundellو هذه املشكلة حسب)-ابلتديل عدم استقرار  يندميكي–االتقرتاب منه 

ضد أي( و هذا مد أثبته Mundell ")أكثرالنسبية: "اجيب تعيني كل أ اة للهدف الذي تؤثر عليه  زاايوفقد ملبدأ امل هدافلأل
(Cooper 1989أن مبدأ تعيني األ" )لنظدم"النسبية يتوافق مع حدلة االستقرار الديندميكي ل مزاايوفقد لل هدافلأل  وات . 

 تقتاد النسبية مبد يتوافق مع حدلة االستقرار الديندميكي لنظدم تعديل اإل زاايوفقد ملبدأ امل 4( تقدعدة االحدلةMundellذا اختدر )هل
مع فوائض الطلب  –rمن خالل معدل الفدئدة -و السيدسة النقدية –Gالعدم  نفدقمن خالل اإل-،حيث تتفدعل السيدسة املدلية

 (.وتنتج لديند حدلتني:Bميزان املدفوعدت )( و Yالكلي )

                                                             
1 Thiveaud, Jean-Marie ,op-cit ,p154. 
2 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p34. 
3 Thiveaud, Jean-Marie ,op-cit ,p154-155. 

 تقتاد العدم و معدل الفدئدة و حسدسية الطلب الكلي الفعدل و ميزان املدفوعدت لكل منهمد ،و مت احلاول عليهد من منوذج كينزي عدم إل نفدقاإل أثرحسب تقدعدة االحدلة 4 
اخنفدض الطلب الفعدل و حيسن  إىلمعدل الفدئدة يؤ ي  إرتفدعالعدم ترفع من الطلب الفعدل و يتدهور امليزان التجدري ، مبعدل فدئدة معطى ،و  نفدقزاي ة اإل أيح صغري ) مفتو 

 ( .Jacobienneمعطى(و يتم تطبيقهد من خالل مافوفة ) إنفدقاملتنقلة مبعدل  موالحسدب رؤوس األ
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 : السياسة النقدية و املالية على كل من التوازن الداخلي و اخلارجي أثرمبدأ االحالة و  (:III-1)الشكل     

 

 

 

 

 

                                                                        

 -احلالة الثانية-                                       -احلالة األوىل-                     

Source: Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,La théorie du policy-mix: un bilan critique ,  Revue d'économie financière 45, 

1998 ,p35 

 زاايحدلة هند تكون وفقد ملبدأ املالنقدية على التوازن اخلدرجي:اإل السيدسة املدلية تؤثر على التوازن الداخلي و السيدسة:ىلو األاحلالة 
( التوازن يكون مستقر ألن السيدسة املدلية فعدلة نسبيد على الطلب احمللي و النقدية  G          Yو  r        Bالنسبية حيث )

وازن :السيدسة املدلية تؤثر على التوازن اخلدرجي و السيدسة النقدية على التاحلالة الثانيةو فعدلة نسبيد على ميزان املدفوعدت.
الطلب  كفديةخدصة يف حدلة عدم   تبدينيكون غري مستقر و م(النظدم B          G  Y       r حدلة معكوسة )الداخلي:اإل

 1الداخلي و العجز اخلدرجي.

ابلتديل اجيب ختايص السيدسة املدلية للهدف الداخلي و السيدسة النقدية للهدف اخلدرجي ،لكن يطبيعة احلدل ان تفكري 
(5961Mundell يف سيدتقه يف ذلك الوتقت تقد يبدو حمدو ا يسبب الضيق)املتحدة  الوالايتحد مد للنهج الذي حاره يف  إىل

 إىلأنه كتب يف هذه الفرتة استجدية حلدجة معينة نشأت يف حلظة معينة لكنه مل يسعى  أياالمريكية يف الستيندت و جمدله اجلغرايف.
 الكشف عن منوذج لتفسري الوضع العدملي.

 أموالسعر صرف اثيت و حركية رؤوس -( تعتمد فقط على افرتاضنيpolicy-mixاظهدره لفعدلية )املزيج السيدسي  إىل إضدفة
 2شأان. أتقلو اعترب التضخم ظدهرة -منخفضة

I-0-(مزيج السياساتpolicy-mixيف اإل ) املفتوح: تقتاا 

املغلق ترتبط الفعدلية  تقتاد يف اإل أي -( J.M.Fleming-R.Mundell 1968)لكل من  (IS-LM-BP) ضمن منوذج
يف اطدر  أمدالنسبية للسيدستني النقدية و املدلية حبسدسية ر  فعل الطلب على النقد و الطلب على االستثمدر ابلنسبة ملعدل الفدئدة،

 1املرتبطة مبعدالت الفدئدة يف االعتبدر. موالاملفتوح اجيب أن تؤخد حركية رؤوس األ تقتاد اإل

                                                             
1 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p36. 
2Thiveaud, Jean-Marie ,op-cit ,p155 
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I-0-9-كل من السيدستني حسب طبيعة نظم الارف   أثرخيتلف  :ثابتفعالية السياسة النقدية و املالية يف نظام الارف ال
 .2موالو  رجة حركية رؤوس األ

I-0-9-9-:السياسة املالية يف النظام الثابت 

هد على الدخل القومي أثر املفتوح و  تقتاد يف اإل (يرا اتالاختفيض  أوالعدم  نفدقالسيدسة املدلية التوسعية )من خالل زاي ة اإل
على املستوى الدويل و هندك (mobilité)موالحبركية رؤوس األ أثرتتحد  من خالل مضدعف التجدرة اخلدرجية و هذا املضدعف يت

 إرتفدع إىلالطلب الكلي ال يؤ ي  إرتفدعحد كبري ألن  إىليف هذه احلدلة السيدسة املدلية فعدلة احلركية التامة:-ثالث حدالت:
العدم يرتفع معه الطلب الكلي ممد ينتج عنه حترك  نفدقارتفع مقدار اإل إذايف هذه احلدلة 3معدالت الفدئدة يل يبقى اثيتد  وليد

 (A)من النقطة   تقتاد ،و يتجه اإل املدل رأسيف حدلة احلركة التدمة ل (III-3)حنو اليمني كمد هو موضح يف الشكل (IS) منحىن
 املدلية صولاألحيث يفضل املستثمرون األجدنب احلاول على  موالتدفقدت هدمة لرؤوس األفيهد حتدث (اليت B)النقطة  إىل

التخلي عن عملتهم الاعبة و تبديلهد ابلعملة احمللية  إىلحيث يلجئون -ألن سعر الفدئدة احمللي مرتفع-املرتفعة األرابحاحمللية ذات 
و ابلتديل القيدم يشراء هذه -يقدئه اثيتد أي- لسعر الارفيلو األابملقديل يركز البنك املركزي  ائمد على احملدفظة على املستوى 

هد( ، ابلتديل يرتفع عرض العملة احمللية ممد يؤ ي إصدار العملة الاعبة غري املرغوب فيهد يف السوق احمللي و على ييع العملة احمللية )
و  -الدخل-Yنتدج، و هند يرتفع مستوى اإل(C)النقطة  إىلاثنية و يتجه  تقتاد اليمني ليتحرك اإل إىل(LM)حترك منحىن  إىل

سعر الارف الثديت و الدخل يف حدلة Yممد سبق ميكنند القول ابن السيدسة املدلية فعدلة يف رفع مستوى  إذا. هدمديعرف تطورا 
 4.موالاحلركة التدمة النتقدل رؤوس األ

معدل الفدئدة الذي خيفض من مستوى  إرتفدعهند تابح فعدلية السيدسة املدلية مقيدة جزئيد يسبب احلركية الغري التامة:-
 دمالع نفدقالزاي ة يف مقدار اإلأن للشرح يدتقة نفرتض  5 يف الدخل.يلو األ رتفدعا مقلاد لإلأثر االستثمدر و الذي يدوره حيدث 

(G) ن يتحرك منحىنأيتعين الزاي ة يف الطلب الكلي (IS)   مييند( حسب الشكل(III-3)حدلة احلركية الغري اتمة) التوازن و يتجه
املدل األجنيب مرتفع  رأسفدئض يف رصيد ميزان املدفوعدت كون أن  خول يوجد  (B)و يف النقطة( ،B)النقطة إىل(A)من النقطة 

.و يفسر الفدئض املتواجد على مستوى ميزان (B)و تقوي لتغطية العجز احملتمل و املتواجد على رصيد امليزان اجلدري يف النقطة
يوجو  ضغوط على مستوى سعر الارف)نظرا لوجو  طلب كبري على العملة احمللية يف سوق الارف اخلدرجي( (BP)املدفوعدت 

،و ابلتديل يلو األلكي يرتفع و مبد أنند يف حدلة سعر الارف الثديت يقرر البنك املركزي تثبيت معدل سعر الارف عند مستواه 
رفع املعروض النقدي( و هند  أييف السوق)ةتداولاملو الرفع من كميدته  تغطية هذا الطلب اهلدم على النقد الوطين يواسطة ييعه

                                                                                                                                                                                              
 332، ص4222لبندن ،– ار املنهل اللبندين،يريوت  -نقدية و مالية تقضااي–الظواهر النقدية على املستوى الدويل مالك ،  وسدم1 

عدئق  أييف سوق التمويل الدويل وال يوجد  متدمدد ان تكون متكدملة ألهناملدل ،يكون التنقل املثديل يف  ولة من ش رأساملدل و غيدب تنقل  رأسهندك تنقل مثديل ل 2 
املدل يكون فيهد البلد  رأساحلدلة املعدكسة و اليت هي غيدب حركة  أمدينفس  رجة املخدطرة ، ستبدالتقديلة لإل موالمؤسسي يني البلد املعين و يقية العدمل و تكون األ

 Bernard Guillochon et)مع التغريات يف سعر الفدئدة. موالمنعزل عن السوق املدلية الدولية من خالل نظدم صدرم ،و يلد ال يتفدعل فيه تدفق رؤوس األ

Anne Kawecki) 

 .332،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم 3 

  .4222-4222،السنة الرايعة ليسدنس،جدمعة معسكر،الكلي تقتاا ،  روس و حماضرات يف اإلزاي  أحممد 4 
 .335،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم5 
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د  إرتفدع  (Y) و هند يعرف مستوى الدخل (C) النقطة إىل (B)من النقطة تقتاد مييند حنو األسفل، ليتجه اإل(LM)يتحرك منحىن
 .كبريا نتيجة للسيدسة املدلية التوسعية

 (IS)الزاي ة يف مستوى الطلب الكلي و ابلتديل يتحرك منحىن  إىلالعمومي تؤ ي  نفدقأن الزاي ة يف مقدار اإل حركة منعدمة:-
كون أن الكميدت (BP)ن يتواجد عجز يف رصيد ميزان املدفوعدت أي. (B)النقطة إىل (A)من النقطة تقتاد اليمني لينتقل اإل إىل

الطلب االمجديل يؤ ي  إرتفدعان  إىل إضدفة 1(BP)املدل األجنيب غري كدفية لتغطية العجز يف ميزان املدفوعدت  رأساملتوافدة من 
 2التوسعي يزول نتيجة اخنفدض االستثمدرات ثرزاي ة معدل الفدئدة حبيث أن األ إىل

يوجو  ضغوط على معدل الارف لكي ينخفض)تواجد كميدت غري مرغوية من النقد الوطين على مستوى سوق الارف و 
 عن طريق تقيدمه يشراء كل النقد الوطين غري يلو األاخلدرجي(، و عليه يقرر البنك املركزي تثبيت معدل الارف عند مستواه 

 إىليسدرا (LM)ش يف الكمية املعروضة من النقد الوطين و حترك منحىن املرغوب فيه و ييع العملة الاعبة ممد ينتج عنه انكمد
السيدسة املدلية يف هذا  (Y)تغيري يف مستوى الدخل أيو جند أنه ال يوجد (C)النقطة  إىل (B)من النقطة تقتاد األعلى ليتجه اإل

  3:أكثر( يشرح هذه احلدلة III-2و الشكل )-ال على مستوى الدخل و ال على ميزان املدفوعدت  الوضع تكون عدمية الفعدلية

 املال: رأسالسياسة املالية التوسعية على التوازن اخلارجي ضمن نظام الارف الثابت و احلركة املنعدمة ل أثر(:III-2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jalladeau Joël ,Introduction à la macroéconomie: modélisation de base et redéploiements théoriques 

contemporains,2edution, De Boeck Supérieur, 1998,p324                                  

 
                                                             

 .مرجع سبق ذكرهد ،زاي  أحمم1 

 .336،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم2 

  .مرجع سبق ذكرهزاي  أحممد،  3 

 سياسة مالية توسعية    

  على الدخل  أثر    الفائدةاألثر على م    

  انكماش  الدخل    
ملواجهة االتقرتاض احلكومي االضديف   إرتفدع  الدخل    

 العجز املديل

  اخنفدض االستثمدرات 

  مزيد من التدهور يف امليزان التجدري 

  إرتفدع الوار ات      

  إرتفدع معدل الفدئدة    

 متناتقض على ميزان املدفوعات أثر   
حتسن تقاري األجل يف ميزان 

  رؤوس األموال 

   خول رؤوس األموال    
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 موالفعالية السياسة املالية يف نظام الارف الثابت و خمتلف  رجات حركية رؤوس األ(:III-3الشكل)  

 

 

 

 

 

 

 -موالحركية غري اتمة النتقال رؤوس األ-                                                 -موالحركية اتمة النتقال رؤوس األ-

 

    

 -حركية منعدمة-       

 

 مرجع سبق ذكره.، زاي  أحممد املادر:

 

 

I-0-9-0-يف النظام الثابت السياسة النقدية: 

( حسب Bالنقطة) إىل( Aالنقطة ) منحرك التوازن اليمني ،و يت إىل(LMعند استعمدل سيدسة نقدية توسعية يتحرك منحىن) 
( هذا  يعين حدوث عجز يف ميزان Yابلتديل سيكون لديند اخنفدض يف معدل الفدئدة و زاي ة يف مستوى الدخل)( III-4الشكل)

لن تدوم الن البنك املركزي سيقوم يبيع النقد االجنيب ممد  تقتاد انعدش اإل أجل،ابلتديل  الكتلة النقدية املخلوتقة من  1املدفوعدت
 إىل( LMاحلفدظ على سعر العملة الوطنية،يف هذه احلدلة يعو  منحىن ) أجلو هذا من  تداولاخنفدض النقد تقيد ال إىليؤ ي 

خدصة من حيث التندتقض يني   ثديتةالارف ال أسعدروضعيته السديقة  و تكون السيدسة النقدية يذلك عدمية الفعدلية ضمن 
 2احلفدظ على التوازن الداخلي و اخلدرجي.

 

                                                             
1 Jalladeau Joël ,Introduction à la macroéconomie: modélisation de base et redéploiements théoriques 

contemporains,2edution, De Boeck Supérieur, 1998,p326.  

 .331،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم2 
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 :فعالية السياسة النقدية ضمن سعر الارف الثابت:(III-4)الشكل                   

 

 

 

 

Source : Jalladeau Joël ,op-cit,p326. 

 السياسة النقدية على التوازن اخلارجي يف نظام الارف الثابت: أثر:(III-5)الشكل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jalladeau Joël ,op-cit,p327. 

تدهور التوازن اخلدرجي و يكشف لند عن وجو  تعدرض يني  إىليؤ ي  ثديتةالارف ال أسعدران استخدام السيدسة النقدية يف حدلة 
 الداخلية و اخلدرجية . هدافاأل

I-0-9-3- جه التعارض بني السياسة النقدية و املالية:أو 

ية إتقتاد املفتوح ،اذ تواجه كل سيدسة  تقتاد خمتلفة يف اإل هدافتعيني سيدسدت االستقرار ألهندك تقضية جد حسدسة عند 
ابلتديل ميكن ان يكون التوفيق  -جنبيةالسيطرة على الطلب الكلي و احلفدظ على االحتيدطدت النقدية ابلعمالت األ–مشكلتني 
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 منو العرض النقدي

 اخنفدض معدالت الفدئدة

للبحث  موالخروج رؤوس األ
عن معدالت فدئدة اعلى يف 

 جنبيةاملدلية األ سواقاأل

اضدفية:استهالكية و نفقدت 
 استثمدرية

 احمللية سعدراأل إرتفدع إرتفدع الدخل الوطين

 الوار ات إرتفدع

 تدهور امليزان التجدري تدهور ميزان املدفوعات
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خالل  يني هذين النوعني من التوازانت أمرا خمتلفد ،حيث أن التحسن املشرتك يف مستوى الطلب الكلي و ميزان املدفوعدت من
 1.جلاأل،كمد تقد يبدو مزيج السيدسدت النقدية و املدلية حال تقاري  غديةللسيدسدت التثبيت وحدهد أمر صعب 

 يف هذه احلدلة تنتج لديند أريع اختالالت حمتملة :

 :عدم التوازنني الداخلي و اخلارجي و وضعيات املأز :(III-1) اجلدول

 عدم توازن خارجي                         
  اخليعدم توازن 

B<0 عجز 
 

B>0 فائض 

   Y>A  يف حالة االسنخدام الكامل(انكماش( 
   Y<A يف حالة االستخدام الكامل(التضخم( 

 (مأزق رتقم واحد2)
 (سيدسة مقيدة2)

 (سيدسة توسعية4)
 (مأزق اثين3) 

 .338،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم املادر:

فدئض طلب )تضخم(و عجز خدرجي ،فدئض عرض)انكمدش يف املداخيل( و فدئض -من اجلدول السديق لديند اريع حدالت
 فدئض العرض احمللي و العجز اخلدرجي . األخريةخدرجي ،فدئض طلب و فدئض خدرجي و احلدلة 

تبدو متوافقة و من السهل ريطهد جبرعدت كدفية من  هدافو الثدنية ال يتطلب االمر مزاجيد سيدسيد ألن األ ىلو األيف كلتد احلدلتني 
 2.اإلتقتاد يةالسيدسدت 

 :اإلتقتاا يةو املزيج املمكن للسياسات  هداف( :األIII-2اجلدول)

 عدم توازن خارجي                         
 عدم توازن  اخلي

B<0 عجز 
 

B>0 فائض 

   Y>A  (مأزق رتقم واحد2احلدلة) )يف حالة االسنخدام الكامل(انكماش 
 ( Mو ختفيضG)زاي ة 

 ( Mو رفعG)ختفيض 

 (4احلدلة)
 ( Mو زاي ةG زاي ة)

 
Y<A (2احلدلة) )يف حالة االستخدام الكامل(التضخم 

 ( Mو Gتخفيض)  
 (مأزق اثين3احلدلة)
 ( Mو ختفيضG)رفع 

 ( Mو زاي ةGختفيض)
 

Source : Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p32 

فقط وضعيدت املأزق هي اليت  ،و يوضح انه  تقتاد استقرار اإل  واتالتوليفدت املمكنة أل أهميوضح لند (III-1اجلدول )
يعدين  لو األزة ،ففي املأزق مديمت أهدافحتقيق  أجلمن  اإلتقتاد يةد تطرح مشكلة ختايص السيدسدت ألهنتستدعي االهتمدم 

يف  كفديةالتوسعية تسمح مبعدجلة ال اإلتقتاد يةالطلب الكلي الداخلي و حدلة عجز خدرجي ،السيدسة  كفديةمن عدم   تقتاد اإل
 اال أهند تفدتقم العجز اخلدرجي. الطلب

                                                             
1 Jalladeau Joël ,op-cit,p327. 
2 Jalladeau Joël ,op-cit,p331. 
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املقيدة تسمح يتخفيض  اإلتقتاد يةعدم توازن تضخمي و فدئض يف ميزان املدفوعدت ،السيدسة   تقتاد و يف املأزق الثدين يظهر اإل
 اإلتقتاد يةجه التعدرض هذه طورت النظرية أو حل  إاجيد  أجليف ميزان املدفوعدت.من  يةأمه أكثرالتضخم لكنهد حتدث فوائض 

( سديقتد Mundell( و تقدعدة )Tinbergen 1952)تقدعدة تقدعدتني هدمتني فيمد يتعلق يتخايص السيدستني النقدية و املدلية 
 و من خالل هدتني القدعدتني تنتج لديند عدة تركيبدت خدصة يتحقيق التوازن الداخلي و اخلدرجي يف آن واحد : 1الذكر.

 :لو األاملستحدمة يف حالة املأز   (:تركيبات السياستني النقدية و املاليةIII-6الشكل)                 

 

 

 

 

 

 

و علوم التسيري،جدمعة  اإلتقتاد يةية و ا ارية،كلية العلوم إتقتاد ، أحبدث فلمنغ-،  ور السياسات املالية و النقدية ضمن منوذج مندلطويل هبدء الدين املادر:
 .454، ص 4224،جوان 22حممد خيضر، يسكرة، العد 

( فيمثل التوازن اخلدرجي الذي يعرب عن EE) أمدو ( على التوايل السيدسة النقدية و املدلية PB( و )PMحيث متثل كل من )
( فيعرب عن EIاملنحىن ) أمداي للافر ،مسدو  (BP)ميزان املدفوعدت  ( اليت عندهد يكون رصيدPB( و )PMالتوليفدت من )

ضد من مقد ير السيدسة النقدية و املدلية أيالعرض الكلي مع الطلب الكلي و يتكون  تسدويالتوازن الداخلي الذي يتحقق عند 
  2اللتني حتققدت التوازن معد .

حلدلة فدئض العرض و العجز  يدايةكنقطة ( III-6)( من الشكل 2من خالل مد سبق لديند فرضيتني و سوف نعتمد على النقطة)
 (:EIللتوازن الداخلي) ( PM)(و السيدسة النقديةEEللتوازن اخلدرجي )(PB)السيدسة املدلية :ىلو األالفرضية -اخلدرجي:

( و اليت تعرب عن عند توازن 4سيدسة مدلية انكمدشية لنال الة النقطة) إىل( حنن حبدجة EEاملنحىن ) إىل( 2لالنتقدل من النقطة )
(لنحال من جديد على حدلة عدم توازن خدرجي 3النقطة ) إىل( 4 اخلي ،ممد يتطلب سيدسة نقدية توسعية لالنتقدل من النقطة)

 (.Eعدم)استمريند هكذا نكون تقد ايتعدان عن التوازن ال إذاو 

 (:EEللتوازن الداخلي) ( PM)(و السيدسة النقديةEIللتوازن اخلدرجي)(PB)السيدسة املدلية  الفرضية الثانية:-

                                                             
 .339،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم1

ر، يسكرة، و علوم التسيري،جدمعة حممد خيض اإلتقتاد يةية و ا ارية،كلية العلوم إتقتاد ، أحبدث فلمنغ-و النقدية ضمن منوذج مندل،  ور السياسات املالية طويل هبدء الدين2 
 .452-429، ص4224،جوان 22العد 
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( و هي وضعية عدم توازن 2النقطة ) إىل( يتطلب األمر سيدسة نقدية انكمدشية لنال EEاملنحىن ) إىل( 2من النقطة ) للوصول
 1(.E( و هبذه الطريقة نقرتب من التوازن)5النقطة) إىل اخلي ،لذلك نستعمل سيدسة مدلية توسعية لننتقل 

 :يف حالة املأز  الثاين املستخدمة (:تركيبات السياستني النقدية و املاليةIII-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

 .534، ص فلمنغ-،  ور السياسات املالية و النقدية ضمن منوذج مندلطويل هبدء الدين املادر:

 ( كنقطة انطالق:2و ينفس الطريقة نعتمد على النقطة ) ضد لديند فرضيتنيأييف حدلة املأزق الثدين 

 (:EIللتوازن الداخلي) ( PM)(و السيدسة النقديةEEللتوازن اخلدرجي )(PB)السيدسة املدلية  :ىلو األالفرضية -

عدم  إىل( ممد يوصلند 4) إىل(2( يتطلب االمر سيدسة مدلية توسعية متكنند من االنتقدل من النقطة )EEاملنحىن ) إىلللوصول 
 (E( لكنند نبتعد عن التوازن )3النقطة ) إىلتوازن  اخلي ،مث نستعمل سيدسة نقدية انكمدشية لننتقل 

 (:EEللتوازن الداخلي) ( PM)(و السيدسة النقديةEIللتوازن اخلدرجي)(PB)السيدسة املدلية  الفرضية الثانية:-

( و اليت تعرب عن حدلة عدم 2النقطة) إىل( يتعني استخدام سيدسة نقدية توسعية لنال EEاملنحىن ) إىليف هذه احلدلة للوصول 
 2من التوازن. أكثر( ابلتديل نقرتب 5النقطة) إىل(2توازن  اخلي ،ممد يستدعي سيدسة مدلية انكمدشية لالنتقدل من النقطة )

مت استخدام السيدسة املدلية ملهمة  إذاتتقدرب  اإلتقتاد يةيف االخري و من خالل احللول املمكنة لوضعيدت املأزق فدن السيدسة 
السيطرة على ميزان املدفوعدت لكن حيدث  أيحتقيق االستقرار الداخلي و السيدسة النقدية ختاص لتحقيق االستقرار اخلدرجي 

( للميزة النسبية Mundellممد حيقق لديند مبدأ)(،politiques mixtes)استخدمتد من خالل خيدريني مز وجني  إذاهذا فقط 
املدل يتوجب  رأسخالصة واحدة :أنه يف نظدم الارف الثديت و احلركة الضعيفة ل إىلابلتديل فدن تطبيق هذه القدعدة يؤ ي 

 3ختايص السيدسة املدلية للتوازن الداخلي و النقدية للتوازن اخلدرجي. 

                                                             
 .453-454، صنفس املرجع1 

 .453ص، فلمنغ-،  ور السياسات املالية و النقدية ضمن منوذج مندلطويل هبدء الدين2 

 .329328-،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم3 
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نه ال يتندسب مع امليزات لعقيدة املزيج السيدسي إال أ ئيسي( يشكل املرجع الر Mundell)لعلى الرغم من ان هذا النموذج 
عندمد تابح حركة رؤوس  اثيتةصرف  أسعدرذ ال ميكن استخدام سيدسة نقدية مستقلة يف ظل املعدصر إ تقتاد ة لإلسدسياأل
فدن اهلدف الثدلث هو  مرنة سعدرعندمد تكون األ ألنه سعدرنه من الاعب تقبول افرتاض صالية األأ إىل إضدفة، غديةللتقوية  موالاأل

د ال أتخذ يف االعتبدر تغريات ألهن–ن هذه النظرية تعتمد يشكل كبري على البنية الكينزية للنموذج أ أي 1السيطرة على التضخم.
 2.جلاألية تقارية ر يف جمملهد تكون نظ  -سعدراأل

ذ تتمثل احدى طرق التعدمل مع هذه املشكلة يف تبين نظدم أب اتني ؟إ أهدافالسؤال املطروح هند هو كيفية حتقيق ثالثة  خريا أ
 3التوازن اخلدرجي فيكفله سعر الارف. أمدوجو  أ اتني مستقلتني لتحقيق هدفني:التضخم و النشدط  أجلالارف املرن من 

 

I-0-0-ملرنفعالية السياسة النقدية و املالية يف نظام الارف ا 

التوازن الداخلي و اخلدرجي و األ ااتن  هداففهند تتغري طبيعة مسألة ختايص السيدسدت أل 4مرن جعل سعر الارفمن خالل 
السيدسة النقدية و املدلية للتوازن الداخلي و سيدسة سعر الارف -تدن لبلوغ اهلدفني املذكورين تتوزعدن اآلن كمد يلي :سدسياأل

أن  أي، نتدجالارف يؤثر على املبد الت و هذا مد ينعكس على مستوى اإلو مد جتدر االشدرة اليه أن سعر  -لالستقرار اخلدرجي
و العكس.للتذكري  نتدجممد حيسن مستوايت اإل–ترتفع الاد رات  -زاي ة تقيمة سعر الارف تعين اخنفدض تقيمة النقد الوطين  

لعدم و عرض النقو  مهد ا نفدق( يف اطدر سعر الارف املرن يفرتض أن اإلJ.M.Fleming-R.Mundellيف منوذج ) أكثر
حتسب من خالل –و سعر الفدئدة و و الدخل الوطين و سعر الارف متغريات  اخلية  -حمد ان مسبقد–متغريان خدرجيني 

 5-النموذج

 

 

I-0-0-9-موالختتلف فعدليتهد حسب  رجة تنقل رؤوس األ:ملرنيف نظام الارف ا السياسة املالية: 

 أسعدرفتتجه  -اليمني إىل( ينتقل ISمنحىن )–الكلي  الزاي ة يف الطلب إىل يؤ ي التوسع املديلاملال: رأسمة لااحلركية الت-
و يابح ميزان املدفوعدت يف حدلة فدئض و  موالو هند تتحسن تقيمة العملة يسبب  خول رؤوس األ رتفدعاإل إىلاحمللية  الفدئدة

ابلتديل  الوار ات احمللية،فتنخفض الاد رات و ترتفعتقوته التندفسية يسبب حتسن تقيمة العملة  تقتاد يز ا  الدخل و يفقد اإل

                                                             
1 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p32. 
2 Jalladeau Joël ,op-cit,p331. 
3 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p32. 

( الضوء على هذه املسألة من R.Mundell-J.M.Flemingمتعد ة ،و يلقى منوذج ) معديري إىلمران ابلنسبة للسلطدت تقرارا رئيسيد يستند  أوكدن اثيتد   إذايعترب اختيدر سعر الارف 4
الادمدت فسيقلل  أثرمسح نظدم الارف االجنيب ابطفدء  إذاضد خمتلف الادمدت ،ف تقتاد الكلية و تقدرة كل نظدم على  استقرار اإل اإلتقتاد يةخالل مقدنة نظدمي الارف من حيث فعدلية السيدسة 
يتطديق مع الدخل يف   (yمستوى الدخل )و االفرتاض السدئد هند هو أن و التوظيف. نتدجالارف ميكن ان تسبب صدمدت خدصة يف اإل أسعدرمن االختالالت ،و مد اجيب ان نتذكره ان التقلبدت يف 

 لطدت املعنية السعي إىل جعل اإلتقتاد  يف حدلة االستخدام الكدمل.حدلة االستخدام الغري التدم و على الس

 .352،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم 5 
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أن السيدسة  أي، يلو األحدلة التوازن  إىل تقتاد و يرجع اإل-ىلو األحدلته  إىل( ISيعو  منحىن )–ينخفض مستوى الطلب الكلي 
 1املدلية غري فعدلة يف هذه احلدلة

 

يف مستوى الطلب الكلي و يتحرك  رتفدعاإل إىلاحلكومي تؤ ي  نفدقن الزاي ة يف مقدار اإلإ املال: رأسلاحلركية الغري التامة -
(IS)من النقطة  تقتاد مييند ليتجه اإل(A)النقطة إىل(B) ،ن يتواجد فدئض يف ميزان املدفوعدتأي(BP)  نتيجة  خول رؤوس

تقليص الفدئض يف ميزان املدفوعدت نتيجة  إىل، و هند تتحسن تقيمة العملة احمللية ممد يؤ ي (B)لتغطية العجز يف النقطة  موالاأل
 ين خمتلفني:أثر العدملية ، و ابلتديل ظهور  سواقالسلع احمللية يف األ أسعدر إرتفدع

 يسدرا . (IS)تقليص مستوى الطلب الكلي و عليه يتحرك-

 يسدرا . (BP)حتركيسجل رصيد امليزان اجلدري تراجعد ابلتديل -

.و ممد (C)االستبعد  املفروض من طرف سعر الارف ،ليتحد  أخريا التوازن يف النقطة ثراملعدكس لالنتعدش أب  ثرو يدعى هذا األ
 2.مواليف ظل سعر الارف املرن و احلركة القوية لرؤوس األ)Y(و تعمل على تطوير نوعد مد سبق نستنتج أن السيدسة املدلية فعدلة 

 

 تقتاد اليمني ليتجه اإل إىل(ISزاي ة الطلب الكلي ممد ينتج عنه حترك منحىن) إىليؤ ي التوسع املديل املال: رأساحلركة املنعدمة ل-
 جنبيةاأل موالنظرا لعدم تغطية تدفقدت رؤوس األ (BP) ن يسجل عجزا يف ميزان املدفوعدتأي (B)النقطة  إىل(A)من النقطة 

معدل الفدئدة احلدصل  إرتفدعن مي احلركة على املستوى الدويل ،فإ عدأحيداناملدل ضعيف احلركة يل  رأسعندمد يكون  ألنه 3للعجز
يف اخنفدض العملة احمللية نظرا  سدهميو هذا العجز 4.كفديةمبد فيه ال موالال اجيذب رؤوس األ نتيجة تطبيق سيدسة مدلية توسعية

 ين:أثر احمللية و هذا ينتج عنه  سواقيف األ سعدرالخنفدض األ

 اليمني. إىل( ISيرتفع مستوى الطلب الكلي ليتجه)-        

اليمني و يتحد  التوازن الكلي أخريا يف  إىل(BP) يتحسن مستوى رصيد امليزان اجلدري ممد ينتج عنه حترك منحىن -
 (Y)السيدسة املدلية فعدلة و مهمة يف تطوير مستوى.وممد سبق نستنتج أن (Y)يف مستوى الدخل هدمدو يسجل تطورا  (C)النقطة

 5املدل السدكن. رأسعند نظدم الارف املرن مع 

 6املدل . رأسيف حدلة سعر الارف املرن تكون السيدسة املدلية فعدلة لكن فعدليتهد ترتفع تبعد لدرجة عدم حترك  إذا

                                                             
 .342ص،4222ة للنشر و التوزيع،اجلزائر،،  ار أسدمي الكليتقتاا ، مبا ئ التحليل اإلتومي صدحل1 

 .مرجع سبق ذكره، زاي  أحممد2 

 مرجع سبق ذكرهزاي  أحممد، 3 

 362،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم 4 

 مرجع سبق ذكرهزاي  أحممد، 5 
 351،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم6 
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 :املال رأسو حركة ضعيفة ل السياسة املالية يف ظل سعر الارف املرن أثر(:III-8الشكل )          

     

 

 

 

  

 

 

 

 

Source : Jalladeau Joël ,op-cit,p331 

 

من  أكربامليل الضعدف العملة احمللية –من زاي ة العرض على النقد  أتقلزاي ة الطلب على النقد احمللي تكون  (III-2) يف الشكل
 1اخنفدض تقيمة النقد و زاي ة الوار ات .–هلذا السبب تكون النتيجة هي تدهور سعر الارف -تقوية العملة إىلامليل 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                             
 362،ص نفس املرجع1 

 -ختفيض الضرائب أو نفا زاي ة اإل-سياسة مالية توسعية

 على معدل الفدئدة أثر على الدخل   أثر

   زاي ة الطلب الكلي
   زاي ة املعدل احمللي يسبب زاي ة االتقرتاض الدويل

ااجتدري يسبب تدهور احلسدب 
 زاي ة الوار ات

 حتفيز العو ة لإلنتدج

تشجيع الاد رات و تثبيط 
 الوار ات

 امليل الضعدف العملة احمللية

 امليل النهدئي احملتمل هو تدهور سعر الارف

تدفق رأس املدل السدعي للبحث عن رحبية 
   أكرب

 امليل إىل تقوية العملة احمللية
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 موال(:فعالية السياسة املالية يف نظام الارف املرن و خمتلف  رجات حركية رؤوس األIII-9الشكل)        

 

 

 

 

 

 –حركية اتمة -                                                   -املال رأساحلركية الغري التامة ل-      

 

 

 

 

 

 حركية منعدمة-                                              

 359-351-356،ص  مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم املادر:

I-0-0-0-الوطين مهمدهدم على الدخل  أثرالسيدسة النقدية يف اطدر سعر الارف املرن هلد النقدية يف النظام املرن: السياسة  
( ابجتده اليمني و نظرا الن السيولة النقدية ترتفع LMالدولية.فدلتوسع النقدي حيرك املنحىن) موال رجة تنقل رؤوس األ كدنت

 ين:أثر يابح من األسهل االتقرتاض ،ويذلك فدن معدل الفدئدة الداخلي ينخفض و هلذا االخنفدض 

 يرتفع الطلب الكلي من خالل تنشيط االستثمدرات الداخلية -

.لكن يسبب سعر الارف املرن فسوف تنخفض موالميزان املدفوعدت يكون يف حدلة عجز يسبب خروج رؤوس األ-
،اذن السيدسة النقدية  ائمد  تقيمة العملة من جديد ممد حيفز الاد رات و يتاحح امليزان التجدري و يرتفع مستوى الدخل الوطين

 1الفدئدة تتطور يف االجتده املعدكس لتطور الكتلة النقدية. أسعدرو د حتدث اخنفدضد يف تقيمة النقد الوطين ،ألهنفعدلة 

( فتح نقدش واسع و نشرت العديد من املقدالت يف هذا الاد  تقبل السبعينيدت اليت Mundellيعد هذا االطدر الذي طرحه) إذا
و النقدية والدولية اليت  اإلتقتاد يةرة النشر يف هذا املوضوع ،لكن سرعدن مد جفت هذه الوفرة الحقد يسبب املشدكل فمتيزت يو 

اعد ة أتهيل موضوع املزيج السيدسي و تفسريه واتقعيد من خالل الثمدنينيدت عد ت من خالل  يداية.لكن مع ميزت السبعينيدت
                                                             

 362-362،ص مرجع سبق ذكرهمالك ،  وسدم 1 
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راي أو و يف -5921-5921املتحدة االمريكية من  الوالايت-خمتلف الظروف ،و تقد طبقت هذه النظرية من تقبل عدة  ول مثل
 1د.يعده

I-3-1982مبدأ القمع املشرتك ل)(Tobin )L'entonnoir commun: 

مد هو املزيج األمثل للسيدسة النقدية واملدلية  أيالطلب الكلي: إ ارة( على اهند مسألة policy-mixمشكلة ) نشأة بدايةمنذ ال
مغلق ومن نوع العرض الكلي و الطلب  تقتاد ( اثيت إلneo-keynisienالتضخم و النشدط؟ .يف منوذج ) أهدافمن حيث 

الكلي ،ال يهم هذا السؤال الن تقسيم حجم السيدسدت ال يعتمد على املزيج السيدسي و لكن على ميل  الة العرض و هو مد 
الكلي  التحفيزي ثرو يف هذا السيدق اجيب فقط مراعدة األسيمد  رجة الوهم النقدي للموظفني.يعكس  رجة الاالية االمسية و ال

متران ينفس القندة و هي  اإلتقتاد يةللسيدسة النقدية و املدلية و ليس تكوينهمد ،و هذه اخلدصية تنتج من حقيقة أن أ ايت السيدسة 
 أيمد يسمى ابلقمع الكينزي ،ابلتديل ال ميكن عزل  أوأبنه مبدأ القمع املشرتك  (Tobin)(1982الطلب الكلي الذي وصفه 

 2و النشدط. سعدرالسيدسة النقدية و املدلية على األ أثرفهو يعد ل   واتختايص أمثل لأل

 (:Tobin(: القمع املشرتك ل)III-11الشكل)

 

   

 

 

Source : Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p32. 

 

I-4-( املزيج السياسيpolicy-mix:من منظور  يناميكي ) 

ينشئ  ألنه-ه على املدلية العدمة يف املدى الطويلأثر خدصة -الختيدر املزيج السيدسي ، أكربهندك جمدل يف التحليالت الديندميكية 
ية على املدى الطويل ،على الرغم من أن امجديل الطلب غري نتدجالطلب على املدى القاري وحدلة الطدتقة اإل إ ارةالعالتقة يني 

 .أثرلكن تكوينه يت -حسب مبدأ القمع املشرتك–حسدس ملزيج السيدسدت 

 أسعدرابلتديل فدن السيدسة النقدية االنكمدشية و السيدسة املدلية التوسعية تفضل االستهالك على االستثمدر اخلدص ،من خالل 
الفدئدة املرتفعة على عكس ذلك فدن السيدسة النقدية التوسعية و املدلية التقييدية تفضل االستثمدر و النمو ،ففي ارييعينيدت القرن 

ختايص السيدسة   Finance fonctionnelle("Lerner1943)ف الكينزي املسمى ب"التمويل الوظيفي العشرين  عد املوتق
املدلية هلدف التوظيف الكدمل يف حني كدن يتم استخدام السيدسة النقدية يف تسييل الديون حىت ينخفض سعر الفدئدة مبد فيه 

 االستثمدر االمثل. إىلللوصول  كفديةال

                                                             
1 Thiveaud, Jean-Marie ,op-cit ,p156 
2 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p36. 

 السيدسة النقدية

 دليةالسيدسة امل

 األسعدر

 النشدط

 الطلب الكلي  
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،ميكن ان حتقق التوظيف الكدمل)مبدأ القمع املشرتك(  اثيتةالعدم و السيدسة النقدية ،من وجهة نظر  نفدقمزيج من اإل أيكدن   إذا
من وجهة نظر  يندميكية، الن مبدأ التمويل الوظيفي من اختيدر املستوايت املثلى للنقو  و  متدمدمد إستبداهلفدن األ اتني ال ميكن 

 1من خالل حتويل املفدضلة املوفرة لالستهالك.املديونية لتحقيق معدل النمو املرغوب 

 

I-5-  كلعبة اسرتاتيجيةاملزيج السياسي:Le Policy-Mix comme jeux stratigique- 

الكينزي حتداي من تقبل خرباء النقد و من  -يف الواتقع يف مواجهة الركو  الذي سد  يف سبعينيدت القرن املدضي واجه املزيج النقدي 
الكالسيكي اجلديد ،و مع ذلك فقد مت اضعدف معظم توصيدهتم يواسطة األ لة التجريبية اليت تقدمهد  تقتاد اإل خالل

(Blinder1982ومت اعطدء املزيد من الادى للمزيج السيدسي ألن السلطدت لديهد شكوك حول تقدرة اإل ) على  تقتاد
  2االستقرار الذايت كمد يظهر من تقبل النقد .

 أ واتهذا كله نظرا لعدم احلاول على نتدئج أفضل للتضخم ابستخدام السيدسة النقدية وحدهد يل من خالل مزيج من 
أن تركيز  أي-العديل للمديونية و الدين يؤثر يشكل سليب على التضخم رتفدعيطبيعة احلدل اإل ألنه–السيدستني النقدية و املدلية 

 اإلتقتاد يةالسيدسة  أ واتالء االهتمدم الكديف للتمدسك الشدمل جلميع يإ ون  جلألاالسيدسة النقدية هلدف التضخم طويل 
(Sargent-Wallace 1981 اعطى نتدئج عكسية.لذا وجب اعد ة النظر يف ماداتقية املزيج السيدسي يدل الرتكيز على )

و  خلت مسألة مزيج  3يف االعتبدر  اإلتقتاد يةماداتقية السيدسة النقدية وحدهد و يدأ األخذ ابلرتايط االسرتاتيجي للسيدسة 
 4.اإلتقتاد يةمشكلة التنسيق االسرتاتيجي يني السلطدت  إىلالسيدسدت من مشكلة التخايص 

،حيث يعد التنسيق يني هدتني السيدستني أمرا 5من هند يدأ حتليل التفدعل يني السيدسة النقدية و املدلية على أهند لعبة اسرتاتيجة 
فقدان الرفدهية يف  إىلممد يؤ ي  خرىكدرثية على األ  آاثرالقرارات اليت تتخذهد احدى املؤسسدت تقد تكون هلد  ضروراي ألن

 6اجملتمع.

( : "ال أحد حيلم يتاميم علم التشريح البشري عن طريق فال عندصر التحكم يف اجلدنبني Nordhaus1994حسب ) ألنه
احلديث و السيدسة النقدية و املدلية و هذا مد  تقتاد يف اإل اإلتقتاد يةسر من اجلسم ،و نفس الشيئ ابلنسبة للضوايط ين و األمياأل

 1يون اليوم لتحسني النمو الغري التضخمي "تقتاد يؤيده اإل

                                                             
1 Ibid ,p39-40 . 
2 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,Evidence Empirique Du Policy Mix Optimal Dans Un Contexte D’asymétrie Des 

Chocs Au Sein Des Pays Del’uemoa , Journal of Economics 5, no 3 ,2017 , p118. 
3 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p47 . 
4 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,op-cit ,p118. 

لتفسري الطريقة التيتنتج هبد التفدعالت االسرتاتيجية يني الالعبني العقالنيني نتدئج فيمد يتعلق يتفضيالت هؤالء الالعبني و  أونظرية اللعبة هي أ اة رايضية مت انشدؤهد لتحسني الفهم 5 
لكن فقط يف سنة 1938(يف عدم Nicolas Bernoulli) إىل( James Waldegaveمندتقشة معروفة حدثت يف رسدلة كتبهد ) لو م.يرتبط اتريخ نظرية اللعبة أبأ واهت

د اعو قي( ألن خرباء آخرون تقرروا تطوير هذه النظرية هبدف حتديد التقتاد و الرايضيدت التطبيقية مع كتدب )نظرية األلعدب و السلوك اإل تقتاد ( غزت هذه النظرية اإل1944)
( و نقدط التوازن يف االلعدب يعد  معني من John Forbos Nash Junior1950يف اخلمسينيدت القرن املدضي مع مقدالت ) أكثر.و زا  تطورهد اإلتقتاد يةالرايضية للنظرية 

 (.Nash 1951ية)تعدونالتعدونية و االشخدص و االلعدب الغري 
6 Helton Saulo · Leandro C. Rêgo · Jose A. Divino , Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theoretical 

Approach ,2012,p1 



 (.policy-mix التنسيق بين السياسة النقدية و املالية )املزيج السياس ي                                               لث:الفال الثا

 

   ~137 ~ 

عد مكدنة يف كل من و اختذ هنج صنع السيدسدت على القوا األخريةالكلي تغريات واسعة يف السنوات  تقتاد لقد شهد حتليل اإل
اعتمد  تقواعد سعر  إىليلفت انتبدهند  (Woodford 2003)السيدسدت املدلية و النقدية يف كل احندء العدمل.على سبيل املثدل 

االلتزام ابلقواعد الارحية من خالل تبين العديد من  يةأمهتثبيت التضخم يف السيدسة النقدية ،ممد يعزز  إىلالفدئدة اليت هتدف 
 الينوك املركزية أنظمة استهداف التضخم.

النزاع ميكن  تضدرب املادحل مع السلطة املدلية و حلل هذا إىلمع ذلك تقد تؤ ي احلركدت املستقلة اليت تقوم هبد السلطة النقدية  
كمد هو احلدل   تعدونم يف وتقت واحد  ون أ واهتادنعي السيدسدت يوضع االستفد ة من اطدر نظرية األلعدب.من خالل السمدح ل

 2املشرتكة. هدافية ملتديعة األتعدونم يف لعبة أ واهتوضع ( ،Stackelbergيف لعبة الشكل العد ي و االخنراط  يف خمطط تقيد ة )

 ثرعبدرة عن لعبة تقارية املدى تركز على األ( منوذجد يسيطد للعبة املدلية و النقدية و هي Nordhaus1994يف هذا السيدق تقدم )
السيدسية  اثراالمريكي و اآل تقتاد املختلف للسيدسدت املدلية و النقدية على التضخم و البطدلة و معدل منو الندتج احملتمل يف اإل

تكون مسؤولة عن نسبة الفدئض  الداخلية للسيدسدت املدلية و النقدية .و تقدم يتمثيل السلطة النقدية يسعر الفدئدة و السلطة املدلية
 3املديل اهليكلي و من خالل النموذج و املعد الت اليت استعملهد هندك ثالث حدالت ممكنة لعمل السيدستني معد: 

م يف وتقت واحد و غري أ واهتعندمد يضع صندع السيدسة النقدية و املدلية (:Normal form gameلعبة الشكل العا ي)-
لكل  اتاإلجراءجمموعة من الالعبني يف اللعبة و جمموعة من –املوتقف ابستخدام لعبة منوذجية عد ية   فدنند منثل هذاتعدوين
يف حدلة السيدسة النقدية و -لكل العب كدنت نتيجته أفضل  اءو لكل العب  الة منفعة و كلمد زا ت تقيمة  الة األ -العب

من خالل توازن -كل العب تقليل  الة خسدرته  دولحيو معدل الفدئدة(  و  نفدقاملدلية ختتدر كل من السلطتني ا اة  معينة)مثال اإل
(Nash ) 

عندمد تتحرك السلطدت النقدية و املدلية ابلتتديع ،يتم تاميم هذا املوتقف (:Extensive form gameلعبة واسعة النطا  )-
 اتاإلجراءمن خالل لعبة منوذجية شدملة و يتم وصفهد يواسطة شجرة اللعبة حيث خيتدر الالعب يف كل عقدة من الشجرة أحد 

 املتدحة املوضحة يواسطة فروع الشجرة.

ال يعرف يقدئد أو ل منهمد مرة واحدة فقط ،فدن الالعب الذي يتحرك كدن هندك العبدن و يتحرك ك  إذا تقتاد يف اإل
(Stackelberg.و الالعب الثدين هو املتديع ) 

م يف وتقت واحد و لكن يطريقة أ واهتعندمد يضع صدنعوا السيدسة النقدية و املدلية (:Cooperative gameية)تعاونالاللعبة -
السعي لتحقيق هدف مشرتك و هو حتقيق اتقاى تقدر من الرفدهية االجتمدعية ،تسمح هذه اآللية ابجراء تعديل  أجلية من تعدون

يشكل غري مبدشر عندمد تريط كلتد السلطتني  تعدونال،و حتدث آلية  خرىاملستمرة اليت تتخذهد السلطة األ اتاإلجراءمبدشر على 
 4د يف متغرياهتد الفعدلة.ااجيدييثقال 

                                                                                                                                                                                              
1 Nordhaus William D  ,Policy games: coordination and independence in monetary and fiscal policies. Brookings Papers 
on Economic Activity , no. 2 ,1994 , p139 
2 Helton Saulo · Leandro C. Rêgo · Jose A. Divino , op-cit ,p1 . 
3Nordhaus William D  ,op-cit, p143 . 
4 Helton Saulo · Leandro C. Rêgo · Jose A. Divino , op-cit,p5. 
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 تقتاد ان سيدسة اإل إىلو توصل ، 5993( تكلفة عدم التنسيق ابستخدام يرانمج ختفيض العجز املديل لعدم Nordhausحيد  ) 
املتحدة االمريكية ،حيدث ر  فعل سعر الفدئدة يف نفس الوتقت الذي حيدث فيه  الوالايتاملنسقة ستكون سيدسة يف  الكلي

 .غديةللن املكدسب ابلتنسيق مع السيدسة النقدية مرتفعة أ إىلقيد ممد خيلص امل ثراالنكمدش املديل و يقوة كدفية لتعويض األ

من الندتج على مدى سبع % 6 إىل%1يني  ترتاوحية تعدونن اخلسدرة الرتاكمية للندتج الوطين االمجديل يسبب السيدسة الغري أل
الرتاكمي  نتدجمليدر  والر يف اإل 311مليدر  والر و  511يني  ترتاوح -يةتعدونمن خالل لعبة –مكدسب التنسيق  أمدسنوات 

  على مدى العقد.

منة هي التوسع املديل لكنه ،و كدنت اسرتاتيجيته املهي تقتاد حتفيز اإل إىل(منوذجد تسعى فيه احلكومة Blinder1982كمد تقدم )
ابلنسبة للبنك  أمداملديل و التوسع النقدي و العكس ضد اجلمع يني االنكمدش أين يكون التوسع من اصل نقدي ،يفضل يفضل أ

( هو توازن يف االسرتاتيجيدت Blinder( يف مد توصل اليه )Nashتقليص الطلب حملدرية التضخم.توازن ) إىلاملركزي فهو يسعى 
ان يقوم الطرفدن  هندك انكمدش نقدي و توسع مديل و رغم هذا فدن الرصيد املتحال عليه غري فعدل و من االفضل أيالسدئدة 

منفاالن فيه ،كل من  كالمهدموتقف يكون   إىلعدم الوصول  أجلابالتفدق على توسع نقدي ماحوب يتقييد مديل من 
(Nordhaus( و )Blinder( تقدمد نوعد من معضلة السجني )Dilemme de prisonnier)1  لكل من السيدسدت النقدية و

 : املدلية املثلى يف سيدق ثالث خمططدت تنسيق

 ( للعبة يف الشكل العد ي.Nashعندمد تقلل كل مؤسسة لشكل مستقل من خسدئرهد يف الرفدهية ابعتبدرهد توازن ) -

 (Stackelbergتتبعهد فدن هذه اآللية تعرف ابسم حل ) خرىال و األأو عندمد تتحرك املؤسسة  -

 2مشرتكة. أهدافحتقيق  إىل و تسعى تعدوينو عندمد تتارف املؤسسدت يشكل  -

 تعدوينالأن التوازن غري  إىليف اختالف تفضيالت السلطدت  سدسي( يرجع السبب األBlinder( و )Nordhausيف مندذج )
عندمد تشرتك السلطدت يف نفس اهلدف خيتفي النزاع يني السلطدت ،كمد حد   أخرىنتدئج عكسية ،من انحية  إىليؤ ي 

(Blinder ثالث تكويندت ميكن ان تؤ ي )مشدكل التنسيق يني السيدسة النقدية  أسبدب-مزيج غري مندسب من السيدسدت  إىل
 –و املدلية 

فيمد يتعلق مبد تعتقد ان تكون مثدلية  أي اإلتقتاد يةلوايت السيدسة أو و  أهدافتقد ختتلف السلطدت النقدية و املدلية حول  -
 للمجتمع.

 سيدسدهتد. آاثرابلتديل اختالف اآلراء حول  تقتاد اإل  اءتقد يكون لدى السلطتني مندذج خمتلفة أل -

نظرايت خمتلفة  إىلد تشري ألهن أمدي يف غيدب التدخل ،تقتاد ميكن للسلطدت النقدية و املدلية ان تضع تنبؤات خمتلفة للوضع اإل -
 د ال تنص على نفس تطورات املتغريات اخلدرجية.ألهن أو

                                                             
1 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p47-48 . 
2 Helton Saulo · Leandro C. Rêgo · Jose A. Divino , op-cit,p1-2. 
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سلطة لديهد اهلدف الاحيح و  أي كل حدلة ال ميكن القول من هو الاواب و تنشأ مشكلة التنسيق يف معظم احلدالت و يف
التنبؤ الدتقيق ،مثال السلطة املدلية ميكن تكون لديهد  الة رفدهية اجتمدعية صحيحة لكنهد تقد تكون مشغولة  أوالنظرية الاحيحة  

 .جلاألطويلة  هدافيينمد تعمل السلطة النقدية مستقلة كقوة موازنة لضمدن كمراتقبة األ جلاألابعتبدرات انتخديية تقارية 

اجيب ان تؤخذ يف االعتبدر يف  جلاألطويلة  هدافمن ا راك ان األ أكثريف هذه احلدلة عدم وجو  تنسيق للمزيج السيدسي ليس 
سلطة التأكد من الشيئ الاحيح الذي  أيد ال تستطيع انه عندم إىل( توصل Blinder .)اإلتقتاد يةاليومية للسيدسة   ارةاإل

 1.أحيداناجيب عمله ،ال ميكن ان نتأكد ان سلطة مدلية و نقدية موحدة ستؤ ي  ورا أفضل لذا يكون التنسيق مبثدية لعبة مدمرة 

 

I-6-  يف الواتقع العملي:كمثال املزيج السياسي 

التطرق للتحليالت االسرتاتيجية للمزيج السيدسي من خالل خمتلف التفدعالت يني السيدسدت النقدية و  حدولناجلزء سيف هذا 
وطنيد ،و خدصة من حيث استقاللية البنوك املركزية  و تقيو  امليزانية اليت ال  أواملدلية و طريقة عملهد معد سواءا يف االحتد ات النقدية 

 يكون للتنسيق معىن يدوهند.

ري فدن أفضل ترايط يني السيدسة النقدية و املدلية و األمريكي و االحتد  النقدي األ تقتاد ايت الكبرية مثل اإلتقتاد لإلابلنسبة 
 ورة  إ ارةالطلب الكلي و اجلرعة املندسبة و املرغوب فيهد من املزيج السيدسي ،ألن الغرض الرئيسي من  إ ارةيعتمد على كل من 

 ضبط امجديل الطلب. إىلو احلدجة  تقتاد هو احلدلة العدمة لإل األعمدل

و تسهيل االنتعدش و نفس الشيئ ابلنسبة حلدلة  تقتاد ميكن استخدام السيدسة النقدية و املدلية لتحفيز اإل تقتاد فعندمد  يركد اإل
ميكن رفع مستوى الطلب الكلي  –ركو  يف حدلة  تقتاد  خل اإل إذا،ف تقتاد اإل إيطدءالتضخم  فكلتد السيدستني تسدعدان على 

للحوافز النقدية و املدلية  تقتاد و مبجر  أن يستجيب اإل-معد  كالمهد أوزاي ة مستوى العرض النقدي  أو نفدقيزاي ة مستوى اإل
 و العمدلة سرتتفع . نتدجفدن كل من اإل

املختلفة  تقتاد هد على تقطدعدت اإلأثر ذه السيدسدت و و العدمل الثدين هو جرعة املزيج السيدسي و اليت تعين الكثدفة النسبية هل
 إضدفةالطلب  إ ارةة للمزيج السيدسي هي أن السيدسة النقدية و املدلية ميكن أن حتل مكدن يعضهمد البعض يف سدسي،الفكرة األ

 2. تقتاد استخدام تكويندت خمتلفة من السيدستني لتحقيق االستقرار يف اإل إىل

املتحدة األمريكية  يشكل كبري على مدى السنوات  الوالايتاملزيج السيدسي من السيدسة النقدية و املدلية املعمول يه يف  تبديني
فقد كدن التنسيق الضئيل واضحد خالل هذه الفرتة و لكن مع وجو  سيدسدت نقدية و -خدصة اخلمسني سنة املدضية–املدضية 

الوضع نوعد مد )السيدسة املدلية من طرف احلكومة و النقدية من طرف جملس االحتيدطي مدلية وضعتهد السلطدت املستقلة حتسن 
 3 الفدرايل املستقل(

                                                             
1 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p49-50. 
2 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ,Economie ,18eme édition ,Economica ,2005 , p721-p725 
3KUTTNER, Kenneth N. The monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the US. Bank i Kredyt, no 11-12, 2002 , p2 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/paul-a-samuelson-5542/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/william-d-nordhaus-16594/
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يف حدلة التقدرب  -السيدسدت املتقدرية و املتعدكسة–املزيج السيدسي  أ واتاملتحدة األمريكية استخدم نوعني من  الوالايتيف 
( IS-LMتقريب جدا من منطق ) ألنهيني  عم املوازنة و الدعم النقدي هو ابلتأكيد أفضل حدلة خمتلطة للسيدسة  التعديشيعترب 

حمدو  لسعر  أثر،يفضل هذا الدعم املز وج ميكن ان حنال على  خل أعلى من الدخل يف حدلة االستخدام املعزول لكل أ اة و 
( يتحرك التوازن( .يوضح النموذج أنه ميكن  ائمد تعزيز فعدلية LM( و )ISملنحنيني )من خالل احلركة املتزامنة لكال ا ألنهالفدئدة )

السيدسة املدلية عن طريق السيدسة النقدية  ون اخلوف من التضخم ،هذه النظرة انجتة عن افرتاض مرونة العرض الكدملة اليت تتيح 
 .سعدراستقرار األ

( يني الدعم املديل و الدعم النقدي Kennedy-Johnsonمجع ) (5961-5965)ففي ستينيدت القرن املدضي و يشكل أ ق 
جدءت لدعم الطلب يف حني ان  (5961-5963)مث التخفيضدت الضريبية يني  5961و 5965العدم يف سنة  نفدق،الزاي ة يف اإل

 %1سنوات فقد ارتفع معدل النمو ينسبة  2ملدة  ةااجيدييعزز االستثمدر ،يعد كل هذا كدنت  جلاألالفدئدة طويلة  أسعدرختفيض 

 أتقلاستعد ة حدلة العمدلة الكدملة تقريبد )معدل البطدلة  إىل إضدفة 5965 و5913يني % 1،1مقديل  5966و  5961يني عدمي 
هذا  للبطدلة املنخفضة عدم مالحظة الضغوط التضخمية  اخل يلو األ( أاتحت مرونة العرض و الوضع 5966يف سنة 2 %من 

 1.تقتاد اإل

السيدسة املدلية التوسعية و سيدسة نقدية تقييدية ،يف هذه احلدلة يعترب  إىليف حدلة السيدسدت املتعدكسة )املتقدطعة( نتطرق  أمد
هدتني األ اتني من  أثرحمدو  على الدخل ـيرتاكم  أثرالفدئدة و  أسعدرزاي ة  إىليني التحفيز املديل و التقييد النقدي يؤ ي  التعديش

ألن العرض النقدي ينخفض يسبب السيدسة النقدية الادرمة و يف نفس الوتقت يرتفع الطلب  رتفدعالفدئدة لإل أسعدر فع  أجل
 على النقو  الذي ينتج عن طريق سيدسة مدلية توسعية.

،هذا النوع من السيدسدت  2مدنينيدتائل الثأو ( يف Reaganاألمريكي هي سيدسة ريغدن) تقتاد افضل مثدل هلذه احلدلة يف اإل
-املختلطة كدن فيه الدعم املديل املرتبط يشكل رئيسي ابالعفدء من الضرائب مهمد جدا )اخنفض الرصيد احلكومي العدم من 

 ) 5926يف  %3,3- إىل 5925من الندتج يف سنة 0,5%

الفدئدة تقارية  أسعدر تراوحتو  5921و 5921يف الوتقت نفسه كدنت السيدسة النقدية مقيدة )زاي ة معدل الفدئدة يني عدمي 
( لكن يشكل عدم تفوتقت احلوافز املدلية على الارامة النقدية  %13و%11يني  جلاألو الطويلة  %10,5و %8,5يني جلاأل

الذي كدن مدفوعد 5921و  5923يني  %2, 5املدل سهل متويل العجز و يدأ الندتج يف النمو ينسبة و رأسخدصة و ان تدفق 
،نفس الشيء  تقتاد الكينزية كدنت تعمل يوضوح يف هذا اإل ليدتمد ميكن استنتدجه أن اآل إذاابلطلب نتيجة السيدسة املدلية.

 3من مزيج السيدسدت. األملدنية كمثدل آخر على هذا النوع لإلسرتاتيجيةابلنسبة 

ت املتحدة األمريكية ايال أن التدريخ الضرييب للواللسيدسي املستعمل يف هذه الفرتات إللمزيج ا ةاجيدييلكن رغم كل هذه النتدئج اال
( ختفيض Reagan(يوضح الطبيعة الغري املتمدثلة للتخفيضدت و الزاي ات الضريبية ،فعندمد اتقرتح الرئيس)4222_2982)

                                                             
1 Rousseau Damien, Odiette Benjamin,Teixeira Nelson , La théorie du policy-mix : Un bilan critique ,p 5 

ت يشكل كبري على أثر ( واليت Robert Mundellاملفدهيم اليت جدء هبد ) أهم( يف الثمدنينيدت ملواجهة الركو  هي من Ronald Reaganهذه السيدسة اليت استعملهد ) 2 
 .يتخايص أ وات السيدسة اإلتقتاد يةمسيت  وواليت تعزز االستهالك واإلنتدج ،وزراء املدلية وحمدفظي البنوك املركزية 

3 Ibid, P6-7. 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=625&q=Rousseau+Damien+Odiette+Benjamin+Teixeira+Nelson+La+th%C3%A9orie+du+policy-mix+:+Un+bilan+critique&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipsbO_x7LjAhWr3OAKHa-BCUEQBQgrKAA
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لكن  نفدقو ختفيض اإل يرا اتالاالضرائب صدر هذا املرسوم يف ستة أشهر ،و يعد ظهور العجز كدفحت احلكومة الفدرالية لزاي ة 
 1سنة لكسب الفدئض . 52االمر استغرق 

توازن  إىل أ ى( يسبب التشويه الذي مت تقدميه عن طريق السيدسة املدلية هو مد Dixit-Lambertini 2002)  راسةفحسب 
(Nash غري )لكل مد سبق أييت  سدسي.التفسري األأتقل إنتدج الذي ينطوي على مستوايت تضخم أعلى و مستوايت تعدوينال

و التضخم  ون امتثدل السيدسة  نتدجختفيض اإل إىلمبدشرة من الطبيعة املفرتضة للنزاع املديل النقدي ،حيث هتدف السلطة النقدية 
و التضخم فوق مثل السلطة النقدية و النتيجة هي سيدسة مدلية تضخمية  نتدجزاي ة اإل إىللسلطة املدلية املدلية هلد يف حني هتدف ا

و العجز  نفدق( حيال على نفس النتيجة مع زاي ة مستوايت اإلNordhaus1994مقديل سيدسة نقدية مفرطة االنكمدش و )
( مل تكن Lambertini 2002-Dixit( و )1994Nordhausلكن كل من نتدئج )2السيدسة النقدية االنكمدشية . إىل إضدفة

 . االمريكي تقتاد تقدعدة عدمة لإل

األمريكي ملعرفة نوع السيدسدت املستخدمة جند أن السيدسة النقدية و املدلية   تقتاد االحادئيدت الرمسية لإل إىلكمد انه ابلعو ة 
من خالل الضريبة االضدفية و –ية و سيدسة مدلية انكمدشية حيث مت تبين سيدسة نقدية انكمدش5969كدنت متزامنة فقط يف سنة 

ممد أكد لند عدم  -5969فقط يف –نوع من االرتبدط املنهجي يف حتوالت السيدستني  أيمل نتمكن من مالحظة  أي-التوحيد املديل
نسبيد يف السيدسة النقدية و يل مد ميكن تقوله ان االعتبدرات املدلية لعبت  ورا يسيط 3.متدمدوجو  سيدسة منسقة يشكل واضح 

االمريكي ابلتديل كدن االحتيدطي الفدرايل حرا يف متديعة  تقتاد على مدار السنوات املدضية اهليمنة املدلية مل تكن مشكلة خطرية لإل
الئمة يل ية مإتقتاد االستقالل القدنوين لالحتيدطي الفدرايل ليس كديف لضمدن ظروف   إذاه يفعدلية و  ون تشويش مديل ،أهداف

( من يني عدة أمور هذا النقص يف التنسيق على أنه ميكن أن يؤ ي Nordhausو تقد انتقد )4.يةأمه كثرالظروف املدلية هي األ
 5مزيج  ون املستوى األمثل. إىل

يسبب اتفدتقية مدسرتخيت وضعت تقيو ا  توسعية حدلة فرنسد ،فرنسد كمثدل آخر حول السيدسة املدلية التقييدية و السيدسة النقدية ال
 أسعدرري يتخفيض و تقيدم البنك املركزي األ إىل إضدفةمن امجديل الندتج( 3% إىلعلى امليزانية)اجيب أن ال يال العجز يف امليزانية 

 رواب ،ممد يسمح يزاي ة النمو و تراجع البطدلة.أو الفدئدة يف 

معدل البطدلة من  اخنفدض إىل إضدفة 4222 غدية إىل2991من  3%وسطه ملدة اريع سنوات شهدت فرنسد معدل منو يبلغ مت
 6(و هلذا السبب كدنت فرنسد من يني الدول اليت تسعى للبحث عن مزيج مثديل.4222يف  %10,8 إىل 2991يف 12,4%) 

 هي النقدية  خرىاملدلية و األروي مل تعد تنطوي على أصدلة سلطتني واحدة هي و مشكلة املزيج السيدسي يف االحتد  النقدي األ أمد

                                                             
1Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ,op-cit ,p723  
2 KUTTNER Kenneth N. op-cit ,p10 
3 Ibid ,p20-21. 
4 Ibid ,p28. 
5 Ibid ,p2. 
6Rousseau Damien, Odiette Benjamin,Teixeira Nelson , op-cit ; p 8 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/paul-a-samuelson-5542/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/william-d-nordhaus-16594/
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يف منطقة اليورو هندك  ألنه 1عد  ممكن من السيدسدت املدلية الوطنية للدول األعضدء أكرب ; يل تواجه السيدسة النقدية املركزية
النقدية ري عبئ السيدسة و هي اليت تكلف النظدم األ2(Maastrichtو معدهدة مدسرتخيت ) اإلتقتاد يةمنظمة معينة للسيدسدت 

 3روي فقط شخاد واحدا .و املوحدة  ،ابلتديل فدن لتحقيق التنسيق مع السيدسة النقدية ال يواجه البنك املركزي األ

موضوعد مهمد للنقدش و منذ تضمينه يشكل صريح يف معدهدة مدسرتخيت  4رابأو يف  اإلتقتاد يةلطدملد كدن التنسيق يني السيدسدت 
والء للفكرة ،غدلبد مد   أكثرالدول األعضدء يعد أن كدنت معظم احلكومدت مرت  ة لكنهد يعد ذلك أصبحت  أهدافأصبح أحد 

الذي ال ميكن انكدره  ثررو ضمن عدة عوامل ،منهد:األو يف انتعدش منطقة األ تسدمهاليت  سبدباأل أهمكدن هذا التنسيق من 
و  لليوروحد كبري ابلاد رات ،االخنفدض احلقيقي  إىل ة من النمو املدفوع راب ابالستفدو النمو العدملي اليت مسحت أل لديندميكية

مالءمة للنمو)مع سيدسة نقدية تفدعلية و سيدسدت مدلية تركز يشكل خدص على العجز و لكنهد نوعد  أكثرتنفيذ مزيج سيدسي 
 تقتاد سيدسدت اإل يةأمهيشكل خدص على اجلديدة تؤكد  اإلتقتاد يةتقييدا( و عو ة ثقة األسر و الشركدت.هذه البيئة  أتقلمد 

 5جو ة مزيج السيدسدت. تقليعكسدن جزئيد على األروي و التوسع األمريكي اهلدئل و الكلي ،ألن كل من االنتعدش األ

خالل هلمد هو توفري املندفع العدمة )من أو ، اإلتقتاد يةي تقليداي سببني )هدفني( رئيسيني لتنسيق السيدسدت تقتاد حيد  األ ب اإل
احلفدظ على السوق املوحدة و عملهد الاحيح ،االنضبدط املديل ،استقرار التبد ل و تنسيق الضرائب( اثنيد استغالل االعتمد  

الوطنية  اإلتقتاد ية،ممد يعين تاميم السيدسدت  اإلتقتاد يةالسيدسة  أ واتاخلدرجية ملختلف  اثراملتبد ل يني البلدان مع مراعدة اآل
 املنشو ة فوق الوطنية. هداف،حىت عندمد تكون األ يةتعدونيطريقة 

متوسط التضخم ،سعر  –اليت تعمل كمتجهدت للرتايط فيمد يينهد  اإلتقتاد يةتشرتك الدول األعضدء يف عد  من املتغريات 
 للسيدسة النقدية. أهدافحد مد تعترب  إىلو اليت  -الارف و ميزان املدفوعدت للمنطقة

هندك عدة عوامل جتعل من التنسيق أمرا ضروراي كدلعوامل اليت تؤثر على سيكولوجية و سلوك املستثمرين  سعدريف حيز استقرار األ
عليه فلن تكون هندك حدجة للتنسيق ،لكن من  أثركدنت للسيدسة النقدية وحدهد   إذاو ماداتقية السيدسة النقدية ،فمثال التضخم 

الوطنية ابلتديل على  سعدرالسيدسدت اهليكلية تؤثر على األ أوية الوطنية الواضح أنه ليس هذا هو احلدل ألن السيدسدت املدل
أن  أي.6على السيدسة النقدية املشرتكة أثريلد ميكن أن تكون هلد  أيانكمدشية يف  أوان السيدسة تضخمية  أيالتضخم.

                                                             
1 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p54. 

 2992ري تقي مدينة مدسرتخيت اهلولندية يف  يسمرب و روي و تقد مت االتفدق عليهد من تقبل اجمللس األو ( هي االتفدتقية املؤسسة لالحتد  األtMaastrichمعدهدة )2 
3 GAUDRON PASCAL , LECARPENTIER- MOYAL, SYLVIE, Economie monétaire et financière ,6eme 

édition ,Economica ,2011,p365. 
 

 إىل يسمرب الذي توصل  23و  24( يف Luxembourgيف تقمة ) 2991سنة  هنديةراب مت طرحه يف خمتلف املندظرات مع أو يف  اإلتقتاد يةموضوع التنسيق يني السيدسدت 4 
( ecofin( ووضعت جلنة جملس )Maastrichكن يف معدهدة )أمد يف عدة  اإلتقتاد يةعدة استنتدجدت يف هذا اجملدل من يينهد اعد ة التأكيد على مبدأ التنسيق يني السيدسة 

 تنسيقد. كثراأل اإلتقتاد يةالنقدي و تنظيم السيدسدت ( سجلت تقدمد مهمد حنو تعزيز االحتد  luxembourg،ابلنسبة للبعض تقمة ) اإلتقتاد يةالتوجهدت الرئيسية للسيدسدت 
5 FRANCE. CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE, JACQUET, Pierre, PISANI-FERRY, Jean, et al. Questions 

européennes. La Documentation française, 2000. p11-p14 
6 Ibid,p18 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=GAUDRON%2C%20PASCAL%20-%20LECARPENTIER-MOYAL%2C%20SYLVIE&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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حتديدا اجيب أن تؤخذ مجيع تقنوات نقل  أكثرالسيدسدت املدلية هي اليت حتد  البيئة اليت تعمل هبد السيدسة النقدية ،يشكل 
 1د تؤثر على كل من التضخم و النمو.ألهنري و السيدسدت املدلية يف االعتبدر يف اسرتاتيجية السيدسة النقدية للبنك املركزي األ

ن جهة و حتديد تقضيتني متميزتني ،التنسيق يني السيدسدت املدلية م إىلراب أو يف  اإلتقتاد يةيشري النقدش حول تنسيق السيدسدت 
مراعدة التفدعل يني  إىلاحلدجة  إىل إضدفةاملزيج السيدسي املندسب يني السيدسة النقدية املوحدة و السيدسدت املدلية الوطنية ،

 السيدسدت الدورية و اهليكلية . 

يف اجتده مزيج السيدسدت  التنسيق يني السيدسدت املدلية للدول و البنك املركزي عندمد يكون هندك شك إىليتم الشعور ابحلدجة 
 عم السيدسة املدلية  أوختفيض السيدسة النقدية  أمد،على سبيل املثدل تقد تتطلب صدمة الطلب السلبية )تبدطؤ الطلب العدملي( 

ضد اجيب أيكدن ابمكدنه  عم النشدط و هذا األخري   إذاللنشدط ،يف هذه احلدلة اجيب على الدول توتقع اجراء البنك املركزي و تقرير 
 هد الندتج على املزيج السيدسي الشدمل.أثر أن يكون تقد را على تقييم السيدسدت املدلية الوطنية و 

 -املدلية و النقدية– اإلتقتاد يةالسيدسة  أهدافو  أسدليبل اخلطوة يف التنسيق هي التمكني من تدفق املعلومدت و شفدفية أو 
و  سعدرعلى استقرار األ حيدفظدت يتم تقسيم األ وار يني البنك املركزي الذي ابلنسبة للبعض عند هذا التبد ل اخلدص ابملعلوم

 2السيدسدت املدلية الوطنية اليت تدير الادمدت غري املتمدثلة يني الدول مبثدية تنسيق.

 ، املنظور هذا من. اآلخر الطرف عنهد يعلن أو يتبعهد اليت السيدسة يشأن عالنية نفسه عن طرف كل يعرب أن الطبيعي من ألنه
 إنلذا ف. العدمة املدلية يشأن خمدوفه عن  رويو األ املركزي والبنك  رغبدهتد عن السيدسية السلطدت تعرب أن املستغرب من ليس

 ملعضلة مشديه السيدسي املزيج فإن لذلك.  الدميقراطي واحلوار والتواصل الشفدفية من مزيد إىل يدعو املركزي البنك استقالل
 3راب.أو يف حدلة  السجني

 سعدرحول البنوك املركزية أظهرت أنه حىت عندمد يكون لديهد تفويض للحفدظ على استقرار األ دراسدتاللكن هذا ال يكفي ألن 
 من خالل اجراء مفدضلة يني النمو و التضخم. تقتاد فهو يلعب  ورا يف استقرار اإل

يل األمريكي و البوندسبنك تقد اتبعد صيغة خمتلفة ملد يسمى "تقدعدة حيث تؤكد األحبدث احلديثة ان كال من االحتيدطي الفدرا
"و اليت يتفدعل فيهد البنك املركزي مع كل من التضخم و النمو امللحوظ ،هذا األخري هو ابلفعل عنار مهم يف التنبؤ اتيلور

 حلدلة معينة. اإلتقتاد يةالسيدسة  ابلتضخم يف املستقبل لذلك هندك مواتقف يكون فيه احلوار ضروراي ابلتحديد مدهية استجدية

و االجتمدعية تعو  ابلنفع على  اإلتقتاد يةانه من غري اجملدي تنسيق السيدسدت اهليكلية ألن االصالحدت  إىلغدلبد مد ينظر 
الدولة اليت تنفذهد لكن هذا التنسيق جد مهم ألن السيدسدت اهليكلية تؤثر على امكدانت النمو و حتد  يشكل جيد البيئة اليت 

 4يتخذ فيهد البنك املركزي تقراراته.

                                                             
1 GAUDRON PASCAL , LECARPENTIER- MOYAL, SYLVIE, op-cit, p367 
2 FRANCE. CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE, op-cit ,p21 
3 Rousseau Damien, Odiette Benjamin,Teixeira Nelson , op-cit ; p10 
4 FRANCE. CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE, op-cit ,p21 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=GAUDRON%2C%20PASCAL%20-%20LECARPENTIER-MOYAL%2C%20SYLVIE&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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زية يبدو صعب التنظيم ،لكن  مت وضع هذا ري و ستة عشر سيدسة مدلية المركو يف الواتقع التنسيق يني سيدسة البنك املركزي األ
سيدسة نقدية تقييدية و مدلية توسعية  إىلممد يؤ ي غدلبد  -هدافاأل–التنسيق موضع االختبدر يوميد يسبب االختالف يف اهلدف 

 .أكثر

 ون القلق  لكن ميكن وضع السلطدت النقدية و املدلية يف موتقف لعبة اسرتاتيجية حيث يسعى اجلميع لتحقيق هدفهم اخلدص
يشأن التمدسك العدم للمزيج السيدسي و هكذا ميكن للحكومدت تبين تدايري التوسع املديل غري املنسقة ممد اجيرب البنك املركزي على 

 أسعدراحلفدظ على تقيمة اليورو و احتواء الضغوط التضخمية ،تقد تنعكس هذه الزاي ة يف  أجلالفدئدة على سيدسته من  أسعدررفع 
ختفيض  إىلعلى تقليل االستثمدر اخلدص عن طريق مزامحة املدخرات اخلدصة و على املدى الطويل تؤ ي  جلاألالفدئدة طويلة 

   1و النمو.  نتدجاإل

 

II- التفاعل بني السياسة النقدية و املالية:نقاط 

الروايط يني القطدع العدم مبد يف ذلك اخلزينة و البنك املركزي ،و ماد ر يشكل أفضل و السيدسة النقدية و املدلية العالتقة يني لفهم 
 متويلهم اليت ميكن التعبري عنهد على النحو التديل:

                            (5........)      ] M(t)-M(t-1) [ D(t)=[B(t)-B(t-1)]+ 

 هو عجز املوازنة احلكومي على أسدس نقدي D(t)حيث: 

[B(t)-B(t-1)] :و احمللية(. جنبيةهو صديف وضع السندات احلكومية )األ 

] M(t)-M(t-1) [ :.التغري يف القدعدة النقدية الندشئة عن ائتمدن البنك املركزي للحكومة 

( انه يدون 2)( ميكن حتديدمهد خدرجيد ،يف الواتقع يظهر تقييم املعد لة 2من الواضح ان اثنني من العندصر الثالثة يف املعد لة )
 التنسيق يني السيدسة النقدية و املدلية هندك ثالثة سيندريوهدت حمتملة:

مستقل عن  :البنك املركزي هو املهيمن ،نتيجة لذلك ميكن للسلطة النقدية أن حتد  منو القدعدة النقدية يشكللو األالسيندريو -
مستوى التمويل  إىلمن حجم يند امليزانية  جنبيةالوطنية و األ سواقمتطلبدت التمويل احلكومية .ينبغي أن حتد فرص التمويل يف األ

 االعتمد  املفرط على التمويل األجنيب. أووية لو األاملتدح مع املخدطرة يعدم  فع النفقدت ذات 

 النقدية نظرامع السلطة  التشدورالسيندريو الثدين :وزارة املدلية هي املسيطرة لذلك ميكنهد حتديد حجم عجز امليزانية  ون -
مبلغ من التمويل الضروري يف شكل تقدعدة  أيإلمكدانت التمويل يف سوق السندات.ستكون هندك حدجة للسلطة النقدية لتوفري 

توسيع الطلب على القدعدة احلقيقية للنقو  على مستوى  تجدوزيكدن هذا   إذانقدية )على سبيل املثدل اخلام املبدشر للحكومة( ،
الندجم عن  تزايدعلى ذلك فدن عدم االستقرار امل عالوةاملستهدفة ،سرتتفع الضغوط التضخمية و االحتيدجدت الدولية  سعدراأل

 زاي ة التضخم من شأنه أن يعوق تطور السوق املديل الداخلي.
                                                             

1 GAUDRON PASCAL , LECARPENTIER- MOYAL, SYLVIE, op-cit,  p369 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=GAUDRON%2C%20PASCAL%20-%20LECARPENTIER-MOYAL%2C%20SYLVIE&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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املدلية و  لذلك ميكن للسلطدتالسيندريو الثدلث:كل من البنك املركزي و وزارة املدلية يتارفدن كمد لو كدان مستقلني و نتيجة -
النقدية اختدذ تقرارات غري متسقة فيمد يتعلق ينمو القدعدة النقدية و حجم امليزانية نتيجة لذلك تسمح سلطة امليزانية يتمويل هذا 

 .جنبيةالسندات احمللية و األ أسواقاجلزء من عجز امليزانية غري املشمول مبوار  التجميع يف 

التمويل  إىلاملدلية احمللية غري متطورة فقد ال تكون يف وضع ميكنهد من توفري التمويل الالزم ،لذا مبجر  الوصول  سواقكدنت األ  إذا
و الثدين ،لكن حىت لو كدنت  لو األاالجنيب فدن السيدسة النقدية و املدلية ستحتج للقيدم يدور اثنوي مثل مد وصفند يف السيندريو 

الفدئدة تقد ترتفع  أسعدرالسيدسة املدلية فدن  أهدافالسيدسة النقدية و  أهدافمع عدم التوافق يني  املدل متطورة حمليد رأس أسواق
 1تقد تظهر متأخرات حكومية كبرية. أو غديةلليف سوق السندات احمللية يف املستقبل و تقد تظهر مبستوايت مرتفعة 

حيث يتم تنفيذ كل منهمد من تقبل كيدنني  اإلتقتاد ية  ييدتاألأخذ موضوع التفدعل يني السيدسة النقدية و املدلية مكدنة هدمة يف 
 ثرخمتلفني اال ان هدتني السيدستني يعيدة كل البعد على ان تكون مستقلة ،سيؤثر التقييد يف أحدمهد على فعدلية األخر ابلتديل األ

السلسة و حتقيق االستقرار و  اإلتقتاد يةيف السيدسة ميكن أن ينشأ توترات يني كل منهمد للمسدعدة يف الدورات تغيري  يالكلي أل
الكلي.هذا هو السبب يف أنه من املهم اتبدع مزيج منسق من السيدسة النقدية و املدلية تقدر االمكدن لتجنب  تقتاد النمو يف اإل

 2التندتقضدت و التوترات.

النقدية ،كمد أنه   ارةيتعلق اجملدل الرئيسي للتفدعل يني السيدسة النقدية و املدلية يتمويل امليزانية و عواتقبه على اإل تقة  أكثريشكل  
اليت  3على تقدرة احلكومة على متويل العجز يف امليزانية من خالل  فع تكلفة خدمة الدين  أثرسيكون لتوجيه السيدسة النقدية 

مستوى التضخم  يؤثر على املدلية من  إرتفدعأن  إىل إضدفةاملدلية من سعر الفدئدة ممد يؤثر على االستدامة املدلية  اثرتنشئ اآل
 4للضرائب آتكل القيمة احلقيقية إىل( الذي يشري Tanzi-Olivera) ثرخالل زاي ة العبئ الضرييب الذي حيفز يدوره مد يسمى أب

 6للسلطة النقدية. 5ويل احلكومة و احتيدجدهتد املدلية تقيو ا على االستقالل التشغيلي.يف نفس الوتقت ستفرض اسرتاتيجية مت

الفدئدة تقارية  أسعدرالسيدسة النقدية تؤثر على عدة متغريات اليت تؤثر يدورهد على البيئة اليت تعمل فيهد السيدسة املدلية مثل  إذا 
و ابملثل تؤثر السيدسة املدلية على السيدسة  جلاألخطر املخدطرة املدرجة يف العدئدات طويلة  إىل إضدفة،التضخم و توتقعدته  جلاأل

الضرائب الغري مبدشرة على  أثرالنقدية من خالل جمموعة من القنوات املبدشرة والغري مبدشرة ابلتديل على كل من النمو و التنمية و 
 تثمدر .ممد ميس يقرارات االستهالك و االس سعدرمستوى األ

،كمد اعترب  جلاألالدين احلكومي على منحىن العدئد من خالل زاي ة الفدئدة احلقيقية طويلة  إرتفدعذلك ميكن أن يؤثر  إىل إضدفة
(Sargent-Wallace 1981 تفدعل السيدسدت ابعتبدرهد لعبة غري )ية يني السلطتني و تستلزم تنسيق السيدسدت لتحقيق تعدون

                                                             
1 Hounaida Daly - Mounir Smida , Coordination of monetary and fiscal policies: Theoretical Overview ,MPRA ,2013 

,p15-16 
2 HILBERS Paul , Interaction of monetary and fiscal policies: Why central bankers worry about government budgets , 

IMF seminar on current Development in Monetary and Financial Law, Washington, 2004. P2-3 . 
3 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p2. 
4ABDEL-HALEIM  Sarah , Coordination of monetary and fiscal policies: the case of Egypt , International Review of 

Research in Emerging Markets and the Global Economy,, vol. 2, no 4. 2016 , p935-936 

 ون تقيو    وات،من خالل تقدرة البنك املركزي على استخدام مجيع األ هدافو استقاللية األ  واتلسيدسة النقدية من حيث استقاللية األاتنفيذ  إىلاالستقالل التشغيلي يشري  5 
 تقيد متدرسه احلكومة. أو أثر يو متديعتهد  ون التعرض أل هدافو من خالل تقدرة البنك املركزي على اختيدر األ هدافلتحقيق األ

6 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p2. 
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ال إبمالء تقواعده على أو ( ووصفوا التفدعل أبنه لعبة اختيدر يقوم فيهد الوكيل الذي يتحرك Pareto outcomesنواتج ابريتو )
اآلخر و ذكروا أنه يف ظل البيئة النقدية تقد تعمل السيدسة املدلية كسلطة مسيطرة ممد اجيعل السيدسة النقدية تفقد السيطرة على 

ظدهرة مدلية على  إىلمن أنه ظدهرة نقدية على املدى القاري لكنه يتحول ضد أن التضخم على الرغم أيمستوى السعر ،ذكروا 
لالستقرار النقدي ،ابملثل يف ظل االفرتاضدت النظرية ملستوى  أسدسياملدى الطويل و هذا يدوره يركز على االنضبدط املديل كشرط 

ن السيدسة النقدية وحدهد ال ميكن أن توفر يعد التنسيق األفضل للسيدسدت ضروراي لتحديد السعر نظرا أل 1(FTPL) سعدراأل
 النقدط اليت تتفدعل تقيهد السيدسة النقدية مع املدلية. أهمتلخيص  دولحنمن منطلق األفكدر السديقة 2.تقتاد مرسدة امسية لإل

II-9-التوسع املايل: أثر 

توسعية  إىلغري فعدلة يف مرحلة مد كوسيلة لتحفيز الطلب و ابملثل تقد تتحول االنقبدضدت املدلية تقد تابح السيدسة املدلية التوسعية 
مالحتهد اخلدصة فدهنم يستنتجون أن هذا ميكن  أجلممد ينبغي من  أكثريون أن احلكومة تقرتض تقتاد وعندمد يدرك الوكالء اإل

و  تقلررون التعويض عن ذلك من خالل توفري املزيد و االستهالك األمستوايت ضريبية أعلى يف املستقبل،تقد يق إىلان يؤ ي فقط 
يني) الذي تستند تقتاد و يعين أن السلوك املديل للوكالء اإل (Recardian Equivalenceهذا مد يسمى التكدفؤ الريكدر ي )

 أثراملدلية ،هذا مثدل آخر على كيفية  اليه البنوك املركزية يف تقرارات السيدسة النقدية اخلدصة هبم( يعتمد على تاورهم لالستدامة
 على فعدلية السيدسة النقدية.-يشكل غري مبدشر–السيدسة املدلية 

البنك املركزي ال يتم جتنبه تلقدئيد عندمد يكون البنك املركزي مستقال ،وحىت  أهدافالسيدسة املدلية على  أثرأن  إىلجتدر االشدرة 
السيدسة املدلية التوسعية على  أثرتعويض  إىلحتيدجدت املدلية للحكومة فدن احلدجة عندمد يكون مستقال ابلتديل ال خيضع لال

الفدئدة و ختفيض  أسعدرتشديد سيدسته النقدية من خالل زاي ة  إىلتقد يدفع البنك املركزي  تقتاد امجديل الطلب و التضخم يف اإل
 يف النظدم املديل. اإلئتمدن

و ميكن عكسهد  جلاألتقارية  موالتقليص حجم النشدط و يف نفس الوتقت جذب رؤوس األ إىلالفدئدة املرتفعة  أسعدرتقد تؤ ي 
أن  أي3ي و املديل.تقتاد املطدف يتضرر كل من االستقرار اإل هنديةيسرعة ممد يزيد من ضغوط التضخم و ترتفع تقيمة العملة و يف 

 على أجال أو عدجالو سوف جترب السلطة النقدية  سعدرقرار األالسيدسة املدلية تقد حتد من تقدرة البنك املركزي يف احلفدظ على است
 4سعدرمواجهة عيوب املوازنة اليت تكون سلبية على مستوى األ

أزمدت و هندك عدة أمثلة حول هذه التوترات احلد ة يف املدضي و اليت أ ت فيهد العجوزات املدلية  إىلوتقد تؤ ي مشدكل امليزانية 
تكثيف تكدليف  إىل أ ىممد -خدصة مع غيدب اإلصالحدت الالزمة يف القطدع العدم–الفدئدة احلقيقية  أسعدر إرتفدع إىلالكبرية 

الفدئدة و  أسعدرخدمة الدين احلكومي ،مد تسبب يف تراكم الدين العدم على املدى القاري و الدين األجنيب و ارتفعت حسدسية 

                                                             
من خالل االعتبدرات املدلية نظرا ألن شروط املالءة املدلية حتد  مستوى سعر التوازن و أن السيدسة  أسدسي( على أن مستوى السعر يتم حتديده يشكل FTPLينص يروتوكول ) 1 

على  عالوة( هو أن السيدسة النقدية املندسبة اجيب أن تكون ماحوية يسيدسة مدلية مندسبة حىت تتمكن من تثبيت مستوى السعر FTPLاملدلية توفر املرسدة االمسية ،كمد أن جوهر )
 يتطلب حركة كلتد السيدستني يطريقة منسقة. سعدران استقرار األ أي.سعدرحل مشكلة عدم حتديد األ أجلك فدنه يفرض اطدر تنسيق معني يني السيدستني من ذل

2 ABDEL-HALEIM  Sarah , op-cit  ,p936 
3 HILBERS Paul , op-cit ,p4-5 . 
4 MARSZAŁEK, Paweł, Coordination of monetary and fiscal policy , Poznan University of Economics Review , vol. 3, no 

2,2003 ,p42 
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األمثلة اليت مرت هبذه  أهمدل األجنيب اليت سدعدت يف متويل الديون )امل رأسسعر الارف و خمدطر التمديد اليت حتققت كتدفقدت 
 ((.1115و األرجنتني)( 5999)و الربازيل (5992)،روسيد( 5991)،املكسيك (1115-5991)الظروف تركيد

النقدية من خالل السيدسدت املدلية  األنظمةوحىت يف البلدان اليت مل تتحقق فيهد مثل هذه الظروف القدسية ميكن حتدي استدامة 
من الالزم )تقد هذا يف املدضي يف حدلة يولندا حيث تسببت السيدسة املدلية التوسعية يف زاي ة النشدط و زاي ة  أكثراليت تتسع 

 إىل أ ىالداخل ممد  إىل موالتفدتقم احلسدب اجلدري و معدالت الفدئدة املرتفعة جذيت رؤوس األ إىل إضدفةالضغوط التضخمية 
املدل للحفدظ على التضخم تقيد الفحص صعبد و مكلفد ابلنسبة  رأستعقيد تنفيذ السيدسة النقدية  ،و أصبح تعقيم تدفقدت 

 1للبنك املركزي(.

هذا  يةأمه( Thadanضح)أو املرتتبة على السيدسة املدلية ترتبط يقيد املوازنة احلكومية ،فقد  اثرأن اآل نهديةمد ميكن استنتدجه يف ال
ألن السيدسة النقدية  سعدرالقيد من خالل ايراز الدور الذي تلعبه كل من السيدستني املدلية و النقدية يف حتقيق هدف استقرار األ

( حيث أن هندك Wallace-Sargentضحته نظرية )أو هذا مد  2وحدهد ال تستطيع العمل يشكل منفر  للسيطرة على التضخم.
الدين االمسي  إرتفدعا غري مبدشر الن أثر ،كمد تقد يكون هلد -من خالل تقيو  امليزانية–على مستوى السعر  ا مبدشرا للعوامل املدليةأثر 

 3يضع ضغوطد على البنك املركزي الطالق مفدجأة التضخم من خالل آتكل القيمة احلقيقية للدين.

الطويل فيكون التنسيق للحفدظ على  جلاأليف  أمد -القاري جلاأليف – سعدراجيب التنسيق يني السيدستني لتحقيق استقرار األ
السليب للعوامل املدلية تادعد يف عدة  ول و األمر املثري للسخرية  ثرألن األ 4ي من خالل احلد من العجز املديل.تقتاد التوازن اإل

 5لسيدسدت.تدهور العالتقة يني صندع ا إىلهو أن استقاللية البنوك املركزية اليت تعترب حال هلذه املشكلة أ ت 

تغري حجم السندات  إىلته أن التغري يف عجز امليزانية اليد أن يؤ ي هدمد( من خالل إحدى  إسTaylor1985ضد )أيضح أو 
كدن املزيد من االنضبدط املديل حيد من العجز   إذاألغراض متويل العجز ،فمثال  6يف النقو  العدلية القوة  أواحلكومية املدرة للعدئد 

ل خطوة حنو ختفيض النمو أو فهذا يعين تراجع منو الدين املدر للعدئد و تراجع منو القدعدة النقدية ،و احلد من العجز املديل يعترب 
 7السوق. إتقتاد النقدي و معدل التضخم يف العديد من الدول الندمية و الدول اليت متر مبرحلة التحول حنو 

II-0-املالية : سوا األ 

 :أسبدباملدلية هو جمدل آخر جتتمع فيه السيدسة املدلية و النقدية لعدة  سواقمدى تطور األ

 و النمو. اإلتقتاد يةال غىن عنه للتنمية  ألنه-

                                                             
1 HILBERS Paul , op-cit ,p5 . 

 6،ص نوفمربMPRA ،4222االطار النظري للتنسيق بني السياستني املالية و النقدية ،، مىن كمدل 2
3 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p42. 

 .3،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 4 
5 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p42. 

 خدرج خزائن البنك وو ائع البنوك ابلعملة احمللية لديه ،و تعترب أسدس النقو  مبفهومهد الواسع. تداولتتكون من النقد املالنقو  عالية القوة )نقو  االحتياطي(:6 

 .6،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 7  7 
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 يسهل متويل كل من العجز و الديون.-

و من املهم للسلطدت املشدركة يف  ،زية كجزء من تطوير السوق املدليةالبنوك املركأهند متكن العمليدت القدئمة على السوق من تقبل -
 1مندتقشة )مع املشدركني احملتملني ( حول ممدرسدت  السوق و ظروفه و العوائق احملتملة.

املدلية احلكومية ألن البنك املركزي و وزارة املدلية هلمد  راقو املدلية يف األ سواقلذا ينبغي ان تبذل السلطدت كل اجلهو  لتطوير األ
د حتفز الطلب و جتعل من الركو  ألهنالثدنوية اليت تعمل جيدا مهمة لوزارة املدلية  سواقمادحل مشرتكة هبذا اخلاوص .حيث تعد األ

الثدنوية .يف حني أن الرتتيبدت يف  سواقلتعزيز األ الرتتيبدت املؤسسية إىلالنظر  إىلصعوية ،ابلتديل تقد حيتدج البنك املركزي  أتقلتقضية 
 2تاميم تعزيز تعميق السوق من خالل حتسني نظدم املندتقاة. إىلية ستحتدج لو األالسوق 

ه املدلية و نظم سعر أسواتقمن خالل عمق  -يغض النظر عن مرحلة تطوره و خادئاه-إتقتاد  أيالتنسيق يف  إىلتتحد  احلدجة 
 4املدلية سواق رجة تطور و عمق األ إىلأنه استند ا  أي،3( Branco et al 1994)خرىالرتتيبدت املؤسسية األ إىل إضدفةالارف 

ميكن حتديد شكل التنسيق يني السيدستني النقدية و املدلية ،حيث ختتلف األطر املؤسسية و التشريعية احلدكمة للتنسيق وفقد لدرجة 
 5مح هذا التنسيق يف أريع مراحل:املدلية و ميكن اظهدر مال سواقتطور األ

 مرحلة عدم التطور:-

مد عدى اجلزء الذي ميل –متويل عجز املوازنة ابلكدمل تقريبد  إىلحملية للديون احلكومية ،مييل البنك املركزي  أسواقحيث ال يوجد 
تقواعد رمسية لتقييد البنك املركزي يتكدليف امليزانية لتجنب التوسع املفرط  إىليف هذه الظروف هندك احلدجة -من االتقرتاض اخلدرجي

جتنب الضغوط التضخمية و  أجلحيث حتد الضوايط التشريعية من التمويل املبدشر للحكومة و ذلك من   6احمللي. اإلئتمدنيف 
 7احملدفظة على معدل مستقر للتضخم.

يف هذه املرحلة ينبغي تشكيل جلنة رفيعة املستوى لتنسيق السيدسدت تضم مسئولني من وزارة املدلية و البنك املركزي كمد أن وضع 
النقدية و املدلية على حد السواء ،كلهد ستكون جوانب  هدافالبيع خلدمة األ أسدليبالدين و  أ واتو إ خدل  اإلئتمدنتقيو  

 8ية.لو األة مهمة من التنسيق يف املرحل

 

 

                                                             
1 HILBERS Paul , op-cit ,p5 . 
2HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq. Monetary and fiscal policy coordination. 2003. p4 
3 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p51. 

و للشمول  اإلئتمدنامجديل  إىلاملمنوح للقطدع اخلدص  اإلئتمدنالندتج احمللي االمجديل ،نسبة  إىل( M2و  رجة تطور و عمق القطدع املديل منهد نسبة النقو  مبعندهد الواسع ) مقدييس4 
مركبة  مقدييسلدرجة تطور القطدع املديل  و مت استخدام  أخرىس يدينضيف  رجة االنفتدح املديل و التنظيم و االشراف و القدرة املؤسسية)كمتغريات نوعية(.و يعدهد مت اتقرتاح مق أكثر

  السيدسة النقدية. أ واتاالنفتدح املديل و  إىل إضدفةاملدلية و التحرير املديل و املندخ املؤسسي  جتمع يني هيكل السوق و املنتجدت

 .33،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 5 
6 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p51. 

 .33،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ،  7 
8 HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq ,op-cit ,p 4 . 
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 مرحلة اإلعدا :-

يتم إعدا  جلنة تنسيق تتضمن أعضدء من البنك املركزي و وزارة املدلية لتحديد حجم الدين املادر يف سوق يف هذه املرحلة  
السيدسة النقدية و مبد يسدعد يف وضع تاور حول سيدسة معدالت الفدئدة ،وتعد املزا ات  هدافو ذلك  ون اغفدل أل صداراإل

)أذون اخلزانة( مبثدية خطوة حنو تطوير سوق النقو  اذ أن تلك املرحلة تتسم يعدم وجو   جلاألاملدلية احلكومية تقارية  راقو على األ
املدلية ،كمد تتسم يضعف السوق البينية للبنوك ،و عدم مرونة معدالت الفدئدة حيث ختضع  راقو تلك األ تداولسوق اثنوية ل

 للتحكم من تقبل السلطدت النقدية.

السيدسة النقدية و  أهدافخفض تكدليف خدمة الدين مع ضمدن حتقيق  إىلفيمد خيص التنسيق يف هذه املرحلة فيهدف  أمد
 1الغري مبدشرة للسيدسة النقدية.  واتية مبفهومهد الواسع و استخدام أذون اخلزانة و األيستمر االعتمد  على اطدر الربجمة النقد

 املرحلة االنتقالية:-

نشدط و  كثرمرونة و تدير البنوك املركزية السيولة أب أكثرالفدئدة تابح  أسعدرالدين احلكومي و   واتيوجد سوق اثنوي أل
فدن استخدام أطر السيدسة النقدية ذات القدعدة الارحية كأ اة  تقتاد و طدملد زا  الدور املؤثر ملعدالت الفدئدة يف اإل 2استقاللية.

تابح  –خدصة السوق النقدي –املدلية  سواقجنب مع مراتقبة التطورات يف األ إىلفعدلة لتنسيق السيدسة و املدلية يسري جنبد 
  3مهمة.

جلنة سوق مفتوحة و  إنشدءيتيح الرتويج للسوق اثنوي للبنك املركزي مواصلة تطوير عمليدت السوق املفتوحة ممد سيتطلب  أي
مثل مزا ات – خرىاأل  ارةاإل أ واتكثدفة مع   كثرعالتقدت التعدمل املبدشر مع املشدركني يف السوق ،والتنسيق اليومي األ

ابلسيولة الجراء عمليدت السوق املفتوحة.ممد يتطلب املزيد من  جلاألعلى التنبؤ القاري  أكربو ينبغي الرتكيز يدرجة  -اإلئتمدن
 4تبد ل املعلومدت يني البنك املركزي و وزارة املدلية ملراتقبة االرصدة النقدية احلكومية و عرضهد.

،و -ية ومقدصة السوقلو األاخلدصة مبزا ات –وية يف هذه املرحلة يتم تعزيز السوق البينية للبنوك و البدء يف ترتيبدت املقدصة و التس
يف هذا االطدر تتجه الربجمة النقدية مبفهومهد  صولاألاخلاوم و   ارةيتم اجراء عملية مراجعة لكفدءة االشراف املاريف املتعلق إب

يف ظل حتقق  سواقتوجيه تدخل البنك املركزي يف األ أجلاملدلية من  سواقالنقد و األ أسواقملراتقبة  يةأمه أتقلان تكون  إىلالواسع 
 5االنضبدط النقدي.

 املرحلة املتطورة:-

،ويتم اختدذ املزيد من التدايري املؤسسية لتقوية الفدئدة تتسم ابملرونة التدمة  أسعدريف هذه املرحلة تابح السوق املدلية مكتملة النمو ،
السيولة يكفدءة.حيث تتحقق استقاللية البنك املركزي يف هذه املرحلة من خالل   ارةالثدنوية ،و يقوم البنك املركزي إب سواقاأل

                                                             
 32-33،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ،  1 

2 HILBERS Paul , op-cit ,p6  
3 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p51. 
4 HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq ,op-cit ,p 1 . 

 .32،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ،  5 
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الدين  أ واتالسوق )مثل اتفدتقيدت إعد ة الشراء( و يتم يف هذه املرحلة إ خدل مزا ات  آليدتالقدئمة على   واتاستخدامه لأل
يعترب هدف  ألنهاملدلية  سواقالبنوك املركزية يف تطوير األني املتوسط و الطويل.و ال ميكن إغفدل الدور الذي تلعبه جلاألذات 

املدلية يسرعة و يقوة الشدرات السيدسة النقدية على وجه  سواقيف هذه البيئة تستجيب األ 1ابلنسبة هلد يف عدة  ول.  أسدسي
 2اخلاوص ماداتقية السيدسة النقدية أمر مهم للحفدظ على ظروف السوق.

غري رمسية ألغراض  أوجلدن تنسيق رمسية  إنشدءضد على احلد من التضدرب يني السيدستني و يعد أيسية كمد تعمل التدايري املؤس
الديون أمرا ضروراي حيث جتتمع  يشكل  وري لتبد ل املعلومدت حول متطلبدت التمويل احلكومي ملندتقشة نتدئج توتقعدت  إ ارة

 3الديون النقدية و احلكومية. إ ارة أهدافدتقشة اسرتاتيجيدت حتقيق الرصيد النقدي للحكومة ،رصد السيولة ،تنمية السوق و من

يف ظل املسؤولية املشرتكة اليت يتحملهد البنك املركزي و احلكومة اتقرتح صندوق النقد الدويل "ميثدق املمدرسدت السليمة يف جمدل 
شفدفية املدلية العدمة"حيث يؤكد على ضرورة وضع ترتيبدت واضحة تستند اليهد العالتقدت يني احلكومة و هيئدت القطدع العدم غري 

كمد يربز ضرورة توفري املعلومدت العدمة و عالنية إعدا  امليزانية و –كزي ،املؤسسدت املدلية و الغري مدلية البنك املر -احلكومية
  4املدلية العدمة. إ ارةتنفيذهد و االيالغ ينتدئجهد و ااتحة الضمدانت الالزمة للتأكد من سالمة 

مستوى  أي–الطويل يعتمد على  رجة التطور املديل ( الذي يعظم النمو على املدى Policy-mixأن )  راسدتكمد تظهر عدة 
اذ  جلاألللتطور املديل على النمو و لن تؤ ي الزاي ة يف التطور املديل اال لتحقيق منو طويل  أثرحيث هندك -عديل من التنمية املدلية

كدنت املؤسسة تتمتع ينوعية جيدة للسمدح جبمع ضرائب يشكل فعدل و هذه   إذا أييديلة ،  ايرا ات إاجيد أمكن للحكومة 
( حيث Demetriades –law 2004النتيجة توضح  ور متغري اجلو ة املؤسسية يف اختيدر العقالنية يني التطور املديل و النمو )

 5و ة املؤسسدت و التطور املديل.تبدعد مسدرات النمو اعتمد ا على ج أوتقدرب  إىلان التنمية املدلية ميكن أن تؤ ي 

II-3-:ور حمافظي البنوك  

ال عملية التنسيق جد مهمة حىت لو تارفت البنوك املركزية على املدى أو مد الذي ميكن للبنوك املركزية فعله حيدل السيدسة املدلية؟ 
 أنشطتهد املدلية و زاي ة التواصل يني السلطتني.القاري و احلكومدت على املدى الطويل يف السوق حيث ينبغي تنسيق 

السمدت املنتظمة يف الاحدفة الدولية و  أهمأصبح التعبري عن وجهدت نظر حمدفظي البنوك املركزية يشأن سيدسدت امليزانية من 
 .تقتاد غدلبد مد يكون هذا يف سيدق العروض التقدميية يف الربملدن و عند تقدمي التقدرير حول اإل

من الرتكيز على السيدسدت  أكثرعلى استدامة السيدسة املدلية على املدى املتوسط  أكثرالرتكيز  إىلدئلهم مييل حمدفظوا البنوك يف رس
 و يشمل ذلك على الرتكيز على عملية ميزانية تقوية وواتقعية ال تتطلب  : جلاألتقارية 

 متوترة(. سواقجعل األ إىلتعديالت متكررة خالل العدم )اليت متيل  -
                                                             

 .      35-32صنفس املرجع ، 1 
2 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p51-15 . 
3 HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq ,op-cit ,p 1 . 

 35،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ،  4
5 MINEA, Alexandru, VILLIEU, Patrick, et al. Développement financier, qualité institutionnelle et croissance: un 

modèle simple avec effets de seuil. Revue région et développement , no 32 , 2010 , p 53 
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ضد أيميزانية( و لكن  أيي)متغري رئيسي يف تقتاد فيمد يتعلق ابلنمو اإل السيمدالكلي "احملدفظة "  تقتاد افرتاضدت اإل إىليستند -
 الطدتقة. أسعدرالارف و املتغريات اخلدرجية مثل  أسعدرالفدئدة و  سعدرفيمد يتعلق أب

 املفتوحة. لتزامدتاالال يشمل الكثري من التدايري ملدة واحدة و -

 يف النظدم الضرييب )ممد تقد خيلق حدلة من عدم اليقني و عدم الكفدءة(. غديةللة كثرية و متكررة أسدسيال تنطوي على تغيريات -

 إىليدال من الرتكيز على البنو  احملد ة لتجنب االجنرار  -العجز و الدين–يف الوتقت نفسه سوف يركزون على النتيجة النهدئية 
 1.غديةللسيدسي حمد   نقدش

II-4- جلاألاألطر املالية متوسطة: 

على القواعد املدلية الرمسية ،و عد ة مد يكون حمدفظو البنوك املركزية من يني مؤيدي مثل  األخريةاعتمدت عدة  ول يف السنوات 
و توحيد  نفدقزاي ة اإل أجلالضغوطدت من  مقدومةهذه القواعد و اليت ميكن أن تسدعد السلطدت املدلية يشكل أفضل على 

متعد  السنوات ،كمد اجيب  نفدقعلى اجلدول الزمين لإل أوالعجز و الديون  أهدافالتبدطؤ املديل.هذه القواعد غدلبد مد تركز على 
 الكلي. تقتاد على أسدس افرتاضدت متوازنة لتطورات اإل جلاألأن تدمج يف اطدر مديل متوسط 

فرض االنضبدط املديل لضمدن  عم السيدسدت املدلية الوطنية للسيدسدت النقدية املوجهة حنو  أجلمثال يف منطقة اليورو من 
ري ،حيث اعتمدت الدول األعضدء على ميثدق االستقرار و النمو كأ اة لتنسيق السيدسة و االستقرار من تقبل البنك املركزي األ

االستدامة املدلية من خالل تعزيز االنضبدط املديل من خالل متطلبدت العجز يف امليزانية و  إىلمج املدلية.و هتدف تقواعد هذا الربان
 2.جلاألالسيدسة املدلية متوسطة  أهدافالديون و 

 

II-5-الدين العام إ ارةالسلطة النقدية على  إجراءات-السياسة النقدية على السياسة املالية: أثر- 

استقاللية  أثرالسيدسة النقدية على الدين احلكومي و  أثر–ني مهد أسدسيين أثر السيدسة النقدية على السيدسة املدلية عن طريق  ثرأت
ففي ظل وجو  ينك مركزي مستقل يبين سيدسة ضد التضخم تقل توتقعدت السلطة املدلية يقيدم -البنك املركزي على السيدسة املدلية

 3لية على احداث هذا العجز.داملتمويل الالزم للعجز يف املوازنة العدمة و حيد ذلك من تقدرة السلطة البنك املركزي يتديري ال

يني ،فمن املقبول عمومد أن التضخم املنخفض يشجع تقتاد يني اإل سعدريف الوتقت احلدضر ظهر امجدع حول فوائد استقرار األ ألنه
ي ،يف حني أن التضخم املرتفع و املتغري يزيد من حدلة عدم اليقني و تدهور تقتاد و يعزز الرفده اإل جلاألي طويل تقتاد النمو اإل

التسلسل  إىليف التحول  سعدرة الستقرار األتزايدامل يةمهاأل تسدمهلقد  -كمد ذكران يف الفال السديق– اإلتقتاد يةضدع و األ
التضخم و السيطرة عليه هو اهلدف ( أصبح احلد من Woodford 2001-Issing2000)اإلتقتاد يةالسيدسة  هدافاهلرمي أل

                                                             
1 HILBERS Paul , op-cit ,p6  
2 HILBERS Paul , op-cit ,p7  

 413، صمرجع سبق ذكره  رواسي مسعو  ،3 
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جدنب ذلك زا   ور البنوك املركزية حيث كدنت تارفدهتم املرتبطة ابلتغريات املؤسسية انجحة  إىللواضعي السيدسدت . لو األ
 1. األخريةيشكل عدم فقد اخنفض معدل التضخم يشكل كبري يف العقو  

صممت السيدسة النقدية على سيدستهد ينجدح و رفضت متويل الدين احلكومي ،فدن السلطة املدلية لن جتد مفرا من تقييد  إذا ألنه
خفض التوسع يف العجز  إىليؤ ي  اإلئتمدنالعجز ،ابلتديل فدن استقاللية البنك املركزي و الذي رفض طلب احلكومة ملزيد من 

 2قيق االستقرار يف تقيمة العملة.املديل ممد يعين احلد من التضخم و حت

مبدشر على تقدرة السلطة املدلية على وضع الدين يف السوق  أثرالسيدسة النقدية و تاميمهد  أ واتكمد ميكن أن يكون الختيدر 
العدم املدلية ابملبدلغ املطلوية و يتكلفة معقولة على وجه اخلاوص ميكن للسلطة النقدية أن تسدعد على خفض تكلفة خدمة الدين 

 املدلية احلكومية من خالل عمليدت السوق املفتوحة و لوائح اعد ة اخلام و متطلبدت االحتيدطي. راقو من خالل تعزيز سيولة األ

 أو راقو كدن سيتدخل من خالل التعدمل مع األ  إذاعند القيدم يعمليدت السوق املفتوحة اجيب على البنك املركزي أن يقرر مد 
املدلية احلكومية ،يعتمد االختيدر يني هذين الاكني على خادئص السوق املدلية و على تقدرة  راقو  األيف أوالو ائع اخلدصة يه 

التشغيلية ،هند يتمثل اخليدر األمثل  اتاإلجراءالسيدسة و  أهدافالسوق املدلية و على تقدرة السلطدت النقدية و املدلية على تنسيق 
املدلية احلكومية يف السوق الثدنوية  راقو من وجهة نظر تشغيل السوق يف جعل البنك املركزي يدير عمليدت السوق املفتوحة يف األ

 ية.لو األ،يينمد تضع اخلزانة الديون يف السوق 

املدلية احلكومية ستحقق مكدسب يف  راقو واحد يف حني أن األهد يف وتقت أهدافهذا يسمح للسلطدت املدلية و النقدية مبتديعة 
ية يف هذه لو األالعمل يف السوق  إىلالسيولة.مع ذلك يف حدلة عدم وجو  سوق اثنوي ستحتدج كل من السلطدت املدلية و النقدية 

 نقدية و املدلية.كل من السيدسة ال  أهدافأر ان حتقيق  إذاتنسيق السيدسدت  يةأمهاحلدلة ال ميكن املبدلغة يف 

ه املدلية ألغراض السيدسة النقدية راتقأو  إصداركدن من الاعب حتقيق التنسيق يني البنك املركزي و اخلزانة ميكن للبنك املركزي   إذا
الدين مع ذلك حىت يف هذه احلدلة سيكون من الضروري وجو  تقدر من  إ ارة أهدافيينمد تادر اخلزانة ورتقة حكومية لدعم 

 التنسيق لتحقيق جتزئة سوتقية فعدلة .

املدلية احلكومية ،يف حدلة  راقو يف حتديد سيولة األ يةأمهضد ذات أيكمد تعترب خادئص اعد ة اخلام و متطلبدت االحتيدطي 
تقبوهلد كضمدنة لقروضه سيز ا   أواملدلية احلكومية  راقو العد ة خام األتسهيل اعد ة اخلام حيث يكون البنك املركزي مستعدا 

 املدلية. راقو الطلب على هذه األ

مبد يف  صولاألنظدم متطلبدت االحتيدطي كلمد زا  عدم اليقني يشأن املبدلغ املو عة يف البنك املركزي ،زا  الطلب على  إىلو ابلنظر 
كدن اجيب االحتفدظ ابالحتيدطدت   إذااملدلية احلكومية و اليت ميكن تانيفهد يسهولة ،و تز ا  حدلة عدم اليقني هذه  راقو ذلك األ

                                                             
1 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p40-41.  

 413، صمرجع سبق ذكره  رواسي مسعو  ،  2
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مت حتديد متطلبدت االحتيدطي على أسدس معدصر يدال من  إذاعلى أسدس يومي يدال من املتوسط خالل فرتة زمنية معينة ،و 
 1حتديدهد على أسدس متأخر.

حدليد ،يقدل أنه كلمد كدن البنك  اإلتقتاد يةتغيري مؤسسي يف ممدرسة السيدسة  أهمقاللية البنك املركزي فتعترب فيمد خيص است أمد
ضد على أنه أ اة مفيدة للتغلب على أياالستقالل  إىلينظر  إىل إضدفةه على النفوذ السيدسي ،أثر استقاللية تقل  أكثراملركزي 

 البلدان اليت لديهد ينوك مركزية مستقلة مبستوايت منخفضة من التضخم.مشكلة عدم التندسق الزمين ،لذلك تتمتع 

ي  ون املستوى إتقتاد  أ اء إىلممد تقد يؤ ي  خرىلكن رغم كل هذا تقد يضعف البنك املركزي املستقل العالتقدت مع السلطدت األ
 سبدباملشدكل تقد تنجم عن أحد األاألمثل يسب تقلة التنسيق يسبب هذه االستقاللية ،ممد يؤثر سلبد على السعر و كل هذه 

 :-عدم التنسيق أسبدب-مزيج منهد أوالثالثة 

 خمتلفة. أهدافتقد يكون للسلطدت النقدية و املدلية -

)تقد يلتزمدن ينظرايت  تقتاد املدلية على اإل أوالسيدسة النقدية  جراءاتاحملتملة إل تأثرياتتقد يكون للسلطدت آراء خمتلفة حول ال-
 خمتلفة.ية إتقتاد 

يف غيدب التدخالت السيدسية  ،نتيجة للتنسيق الضعيف ولن  تقتاد تقد تادر السلطتدن تنبؤات خمتلفة عن احلدلة احملتملة لإل-
 ون املستوى األمثل و تقلبدت  أ اء إىل يؤ ي تعدوينأن السلوك الغري  أي(Blinder 1982حيقق صندع السيدسة هدفهم )

 .نتدجو اإل سعدراأل

( "عندمد يكون لديند Andersen-Scheinder 1986فدن استقاللية البنك املركزي تغذي مشكلة التنسيق كمد يشري )ابلتديل 
مالحتهمد الشخاية فإنند نالحظ غدلبد وجو  حل خمتلط حول االجتده الاحيح للسيدسة و  أجلسلطتدن مستقلتدن تعمالن من 

 سلطة مستقلة" إنشدءيضرورة  حيدناحلجة يف كثري من األيف االعتبدر عندمد يتم طرح  ثراجيب أن يوضع هذا األ

ي الكلي تقتاد اإل  اءم التنسيق ال ميكن التغلب عليهد لتحسني األأمدلكن هذا ال يعين أن استقاللية البنك املركزي تشكل عقبة 
–( مييزان يني جيلني من اإلصالحدت املدلية النقدية Bennet-Loayza2000كل من االستقالل و التنسيق ضروراين ،)  ألنه

و  -هلد هو أتسيس نظدم البنك املركزي الستقالليته و انضبدطه و الثدين هو ضمدن احلوافز املؤسسية لتنسيق السيدسدت احملليةأو 
ض أو ية اليت من خالهلد تتفابلنظر ملد سبق جند أنه ال ميكن املفدضلة يني االستقالل و التنسيق ابلتنسيق اجيب أن نفهم العمل

 2حتسني نتدئج كليهمد. أجلسلطتدن مستقلتدن على اسرتاتيجيدهتم من 

جوانب فعدليتهمد يف هذا االطدر ،فقد  أهمكمد أصبحت كل من الشفدفية و املاداتقية يف كل من السيدسة النقدية و املدلية من 
يدة يشأن الشفدفية يف السيدسدت النقدية و املدلية للبنوك املركزية مدونة املمدرسدت اجل–( معيدرين مهمني هلذا السبب FMIوضع )

                                                             
1 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra ,Coordination of monetary and fiscal policies , 1998  ,p12-13 
2 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p43-41. 
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مهمة لدعم الوضوح يف املندتقشدت حول  أ واتحيث تعترب  -و مدونة املمدرسدت اجليدة يشأن الشفدفية املدلية للحكومدت
 1التنسيق يني السيدستني. 

واضعي السيدسدت ابلتديل تقليل حدلة عدم اليقني ابلنسبة  أهدافحتديد مسؤوليدت و  إىلد تفضي ألهنلذا اجيب تعزيز الشفدفية 
توتقعدهتم يسهولة و ميكن حتقيق استقرار  أثريني ،ونظرا لزاي ة ثقة اجلمهور ابملعلومدت الوار ة من السلطتني فقد تتتقتاد للوكالء اإل

 تقة و موثوتقية و يف الوتقت  أكثرل ضد التنسيق يف توفري معلومدت أفضل يشكأي،يف هذه احلدلة يسدعد  أتقليتكلفة  سعدراأل
 2وجوب  اظهدر الرتايط الواضح يني السيدستني النقدية و املدلية. إىل إضدفةاملندسب ،

 

III- و احلاجة اليه:بني السياسة النقدية و املالية املفهوم الشامل للتنسيق 

 تسدوي( الذي أكد وفقد ملبدأ التمدسك على وجوب Tinbergen 1952مد يكن استنتدجه كمفهوم للمزيج السيدسي منذ ) إذا
( على أهند مشكلة policy-mixيعدهد مت اعتبدر )-له مسدوتقريبد أو – هدافمع عد  األ اإلتقتاد يةالسيدسة  أ واتعد  

ابلتمييز الرئيسي يف ( و اليت فيمد يتعلق Mundell 1962يدءا من املقدلة التأسيسية ل ) هدافو األ  واتالتخايص األمثل لأل
ختايص السيدسة النقدية للتوازن اخلدرجي و السيدسة املدلية  إىلممد يدعو  موالي ،تنقل رؤوس األتقتاد ذلك الوتقت ابالنفتدح اإل

 للتوازن الداخلي.

حول التخايص املندسب من االفرتاضدت الكدمنة على حسدب  (keynisians)و  (Monetarists)الحقد نشأ اجلدل يني 
و طبيعة التوتقعدت ،لكن هذا التحليل ال  سعدرو مرونة األ موالاملضدعفدت النقدية و املدلية : رجة االنفتدح و تنقل رؤوس األ

ي.فمن هذا املنظور تابح تقتاد م التغيري املنهجي الرئيسي تقبل التسعيندت خدصة فيمد يتعلق يسيدسدت االستقرار اإلأمديامد 
 املمكنة على املدى الطويل. اإلتقتاد يةغري مستقرة و تتطلب مشدكل التندتقض الزمين النظر يف تقواعد السيدسة  ثديتةالاملضدعفدت 

هند يدأ تاور السيدسدت االستقرار على أهند لعبة إسرتاتيجية ،مبدئيد مت التحليل من وجهة نظر السيدسة النقدية على أهند لعبة 
–اجلمهور و السلطة النقدية ،ليتوسع التحليل الحقد و يشمل مندذج من ثالثة العبني  اسرتاتيجية يني مجيع الوكالء اخلدصني و

 إىل هدافلأل  واتو يف هذه املرحلة حتول حتليل املزيج السيدسي من مشكلة تعيني األ-السلطة النقدية، السلطة املدلية و اجلمهور
 .ةاإلتقتاد ييني سلطدت السيدسة  ( la coordination)مشكلة التنسيق

مل تؤخذ يعني االعتبدر يف التحليالت  إذاف- واتمكدن الرتايط يني األ–العدم  نفدقليتم الرتكيز يف وتقت الحق على طريقة متويل اإل
الرتكيز على  إىل إضدفةالتعدرض يني السيدسة النقدية و املدلية يف تقيو  امليزانية املؤتقتة للدولة ، إىلاخلدصة ابملزيج السيدسي فقد تؤ ي 

استقاللية البنوك املركزية  ،على وجه خدص و اليت ميكن أن تضع السلطدت النقدية و املدلية يف وضع لعبة اسرتاتيجية حيث يسعى  
 3حتقيق هدفه اخلدص  ون القلق يشأن التمدسك العدم للمزيج السيدسي . إىلكل منهد 

                                                             
1 HILBERS Paul , op-cit ,p7  
2 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p45 
3 Desquilbet Jean-Baptiste, Patrick Villieu ,op-cit,p32 . 
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ويتم ، اإلتقتاد يةللسيدسة النقدية و املدلية يف مرحلة معينة من الدورة هو التوجه املشرتك   ييدتاأل خمتلف مزيج السيدسدت يف
 أوي تقتاد حد مد لتجنب فرط النشدط اإل إىلوصفه على أنه مضد  للدورة عندمد يكون اجتدهه يف املرحلة العليد من الدورة مقيدا 

 1( Montagné 2006–L'Angevin)العكسي. ثراحلد من األ أجلعندمد تكون يف مرحلة منخفضة يكون من 

يشكل عدم ميكن تعريف التنسيق على أنه ترتيب أجزاء الكل يف مستوى منطقي لغرض حمد  ،فعندمد يكون التنسيق يف جمدل 
 هداففدنند نفكر عمومد يف توافق التوجهدت املعطدة للسيدسدت النقدية و املدلية مع السعي لتحقيق األ اإلتقتاد يةالسيدسة 

 2.اإلتقتاد ية

الدين العدم  إ ارةاملشرتك يني القدئمني على  تفدهمال إىلو للتفايل على املستوى احمللي يشري التنسيق يني السيدسة النقدية و املدلية 
مد املختلفة  واهتاملتبد ل أل ثراملشرتكة و ذلك يف ضوء األ هدافالسيدستني لتحقيق األ أهدافو السلطتني النقدية واملدلية لتحقيق 

الدين العدم يتقدمي رؤيتهم حول التكدليف و املخدطر اليت تتالزم مع املتطلبدت التمويلية للحكومة  إ ارةقوم القدئمون على ،و أن ي
السيدسة النقدية و ارسدء مبدأ املسدءلة عند حتقق التطور املديل و تبد ل  أهدافالدين و  إ ارةو حجم الدين و العمل على فال 

 الدين حول احتيدجدت احلكومة احلدلية و املستقبلية من السيولة. إ ارةدلية و النقدية و املعلومدت يني السلطدت امل

التدايري اليت تضمن أن القرارات اليت يتم  إىل( تعريفد مبسطد للتنسيق يني السيدستني ينارف مضمونه Begg2002و تقدم )
.يؤكد خرىغري مرجوة على السيدسة األغري مبدشرة و  آاثراختدذهد من تقبل صدنعي القرار اخلدصة إبحدى السيدستني ال يرتتب عليهد 

ألمر الذي يؤ ي هم اأهدافضد على أن  أفضل صور التنسيق على االطالق هي اليت تنطوي على اشرتاك صدنعي القرار يف حتديد أي
 3تعظيم النتدئج احملققة. إىل

( يف FMI) مشدوراتيعترب عنارا رئيسيد يف -مد يعرف ابلتنسيق يني السيدسدت أو -(Policy-Mixكمد أن مزيج السيدسدت )
جدنب سيدسدت القطدع اخلدرجي و اهليكلة  إىل( FMIي اليت يدعمهد )تقتاد الكلي و يرامج التكيف اإل تقتاد سيدسدت اإل

يف كل من مشدكل  أسدسيأهند عنار  حيدناملدلية.ففي املمدرسدت العملية أثبتت االختالالت يف موتقف املدلية يف أغلب األ
 4سع من االستجدابت السيدسية.أو ( أن معظمه مديل و حله يتطلب جمموعة FMIالكلي ،هلذا تقدل ) تقتاد اإل

 Yvesالنقدية و املدلية أبتقاى تقدر من الكفدءة )  واتمن خالل استخدام األ هدافحتقيق األ إىليق اجليد حيث يرمي التنس

Ammann2002( و وفقد ل )Alesina et al2001 التنسيق عندمد يقوم صدنعوا السيدسة النقدية و  إىل( ال تكون احلدجة
  5املدلية يعملهم يشكل صحيح و يتولون أ وارهم اخلدصة ابلرتتيب.

–يغض النظر عن مدى تطوره و اختالف ظروفه اليت يتميز هبد  إتقتاد  أيلكن رغم ذلك التنسيق حدليد يعترب ضروري يف 
De la -Laurens)-سديقد و نظدم الارف و غريهد من املتغريات املؤسسيةاملدلية و مدى تطورهد كمد تطرتقند هلد  سواقكدأل

Piedra 1998)1 

                                                             
1 Vigninou, Gammadigbe , op-cit ,p2. 
2 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p11-12 

 11-12،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 3 
4 MARSZAŁEK, Paweł, op-cit,p3 
5Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p52. 
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كلمد كدن سعر   أكربيلد  يعتمد على نظدم الارف املعمول يه يشكل عدم ،وسيكون  ور السيدسة النقدية  أيألن التنسيق يف 
ضد  ورا أياملتوتقعة تلعب السيدسدت النقدية و املدلية و املتدنة  تقتاد مرونة على الرغم من أن السمدت اهليكلية لإل أكثرالارف 

 2مهمد يف صيدغة املزيج األمثل للسيدسة.

و حسدابت مستقرة ،و هلذا  أسعدري مستدام يف سيدق إتقتاد الكلي يف حتقيق منو  تقتاد يتمثل اهلدف الرئيسي لسيدسدت اإل
و  سعدرامر املدلية مبد يف ذلك استقرار األو ضمدن االمتثدل لشروط األ أجلعلى املستوى القاري من –اجيب التنسيق على مستويني 

يف املدى الطويل تقوم مشكلة التنسيق على كيفية تاميم مزيج سيدسي متوازن ،هذا يعين وجو  تقيو  يف امليزانية على املستوى 
 إىل، و  ون اللجوء تقتاد يف اإل املدل  ون خلق تشوهدت يف ختايص املوار  رأسالذي ميكن متويله عن طريق تشغيل سوق 

 3التمويل النقدي املبدشر للميزانية من البنك املركزي و  ون االعتمد  على مستوى مفرط من االتقرتاض اخلدرجي.

النهدئي للتدايري املعتمدة يف كل جمدل على اجملدل اآلخر ابلتديل يدون تنسيق فعدل ميكن أن يؤ ي  ثرو رغم كل هذا اجيب جتنب األ
الفدئدة و ضغوط سعر الارف ممد يؤثر سلبد على النمو ،لذلك يتطلب التنفيذ الفعدل  أسعدرزاي ة  إىلاالستقرار املديل عدم 

للسيدسة النقدية و املدلية تنسيقد متعمقد يني السلطدت املعنية ،من خالل التنسيق الفعدل من السهل على صدنعي القرار السيدسي 
 ريقة فعدلة.هم اإلسرتاتيجية يطأهدافحتقيق 

املتفق عليهد يشكل متبد ل ابلتديل املسدعدة يف  هدافكمد أنه يضمن التزام صندع القرار املسئولني عن هدتني السيدستني ابأل
أنه اجيب مراعدة األطر الزمنية املختلفة لعمليدت تعديل  أي 4القضدء على تقدعدة عدم االتسدق الزمين يف تاميم السيدسة النقدية.

 إىل إضدفةالسيدسدت مبعىن آخر :يستغرق تعديل املوتقف املديل وتقتد طويال يف حني ميكن تعديل املواتقف النقدية يشكل متكرر ،
سيدسدت النقدية و مسدر ال أهدافوجوب احلفدظ على ماداتقية كلتد السيدستني من خالل تثبيت توتقعدت اجلمهور و حتديد 

  5املدلية يشكل مشرتك 

استدامة السيدسدت حيث اجيب أن تسري كل سيدسة يف طريق مستدام  إىلو أيخذ التنسيق الفعدل للسيدستني يف االعتبدر احلدجة 
 6يينهمد غري مستدام. جلاألكدن اهلدف املتوسط   إذاألن التنسيق يافة عدمة لن ينجح 

 

IV-املؤسسية و التشغيلية للتنسيق: الرتتيبات 

تنسيق السيدسة النقدية و املدلية من خالل جمموعة من الرتتيبدت املؤسسية و التشغيلية امللموسة و يف هذا الاد  سوف اجيب  عم 
 و الرتتيبدت.  اتاإلجراءهذه  أهمنقوم ابستعراض 

                                                                                                                                                                                              
1 ABDEL-HALEIM  Sarah , op-cit  ,p935 
2 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p35. 

 
3 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p52-13 
4 Ibid ,p12. 
5 ABDEL-HALEIM  Sarah , op-cit  ,p934 
6 Hounaida Daly - Mounir Smida , op-cit ,p53 
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IV-9-:الرتتيبات املؤسسية 

املؤسسية عبدرة عن احلد من ائتمدن البنك املركزي املقدم للحكومة مع التقليل من النزاعدت يني وزارة املدلية و تقد تكون الرتتيبدت 
كمد ميكن أن يكون البنك املركزي خدصة يف القرارات املتعلقة  مباد ر متويل العجز و تعزيز االستقالل التشغيلي للبنك املركزي.

ية مع لو األالديون يف السوق  إصدارالنقد و اليت يدورهد مهمة يف تنسيق حجم الديون و  إ ارةالرتتيب املؤسسي يف كل جلنة 
 1السيدسة النقدية و املسدعدة يف حل النزاعدت اخلدصة مبوتقف سيدسة سعر الارف. أهداف

IV-9-9-:استقالل البنك املركزي 

عد ة مد تكون استقاللية البنك املركزي عن السلطة السيدسية هبدف احلد من التحيز التضخمي للحكومدت و ينظر إليه ابعتبدره 
احملدفظة على  جلاألمن  سعدرالضغوط على استقرار األ مقدومةو  جلاألطريقة فعدلة لرتسيخ السيدسة النقدية مع االعتبدرات طويلة 

 .نتدجالزاي ات املؤتقتة يف اإل

 سدسيتنسيق عمليدته مع السلطة املدلية ،يف الواتقع فدن العنار األ إىلومع ذلك فدن هذا االستقالل ال يعين أنه مل يعد حبدجة 
إلطدر السيدسة النقدية الندجح القدئم على استقاللية البنك املركزي سوف يعتمد على تطوير وسدئل فعدلة لتنسيق السيدسدت يني 

 البنك املركزي و السلطة املدلية.

أنه اجيب  أيالسؤال املطروح هند هو مد هي الدرجة املندسبة من املسؤولية املفوضة للبنك املركزي لعزله عن الضغوط السيدسية ؟
،حيث أن هذا النهج ال يعرتف فقط أبن املسؤولية  اتاإلجراءحتديد  رجة مندسبة من االستقالل من خالل أفضل الرتتيبدت و 

اهليكل السيدسي  إىل رجة و طبيعة استقالل البنك املركزي تستند  إىلضد أيالنهدئية تقع على عدتق القيد ة السيدسية و لكن 
سبق لكي يكون البنك املركزي املستقل فعدال و مسدءلته جمدية اجيب أن يتم ختايص هدف رئيسي وحيد كل مد   إىل إضدفةللبلد.

 يشكل سلس.  اءأن تركيزه على هدف واحد ميكن من تقييم األ أيللبنك املركزي ،

من –و احلفدظ عليهد  سعدرة فيمد خيص استقرار األسدسيو يف هذا الاد  كدن االجتده اآلخر هو إعطدء البنك املركزي املسؤولية األ
 سعدرري للبنك املركزي مثدال واضحد على تثبيت استقرار األو للنظدم األ سدسييني التشريعدت احلديثة للبنك املركزي يعد النظدم األ

على سبيل املثدل اليدابن عندمد سنت تقدنون جديد لبنك اليدابن  و الذي سيعزز استقالله و حيد  استقرار -كهدف رئيسي
كهدف رئيسي و نفس الشيئ ابلنسبة للبلدان اليت متر مبرحلة انتقدلية تتبع هذا املسدر كمد يتضح من التغريات اليت حدثت   سعدراأل

 2يف الاني عندمد مت سن هذا القدنون اجلديد للبنك املركزي. 2995عدم 

IV-9-0-:القضاء على النزاعات بني السلطة النقدية و املالية 

غي اختدذ الرتتيبدت لتجنب التعدرض يني كلتد السيدستني من خالل القضدء على التندتقضدت يينهمد ،ميكن القيدم يذلك من ينب
"السيدسة  األخرية اإلتقتاد ية  ييدتاألمد يسمى يف  أوي تقتاد ية موجهة لتحقيق هدف االستقرار اإلإتقتاد خالل تبين سيدسة 

                                                             
1HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq ,op-cit ,p 4 . 

 
2 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p17-18. 
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لتحقيق  أسدسيوهي شرط  –نظدم اليورو  إىلد لالنضمدم أسدسيهذه السيدسة اعتربت شرطد - 1املوجهة حنو االستقرار" اإلتقتاد ية
ي يف ضوء تقتاد النمو اإل أهدافو  سعدرحل الاراع يني استقرار األ إىلالكلي ألن تبنيهد يؤ ي  تقتاد االستقرار املديل يف اإل
 2(amal 2010Kالسليب للتضخم املرتفع على النمو ) ثراالتفدق العدم يشأن األ

ضد يوفر اطدرا واضحد لرتتيبدت منع تراكم أي سعدرو له هدف واضح هو استقرار األ ابالستقالليةيتمتع كمد أن ينكد مركزاي 
  إذاعلى ذلك فدن عملية حل النزاعدت عندمد تابح السيدسة النقدية و املدلية غري متسقة يشكل معقول ،مثال  عالوةالتندتقضدت 

الفدئدة  حىت سعر الارف سريتفع ،سيكون لدى  أسعدركدنت السيدسة املدلية توسعية فسيقوم البنك املركزي يتشديد سيدسته و 
 املخاص للبنك املركزي . سعدرتغيري هدف استقرار األ أوتعديل السيدسة املدلية  أمدميكنهد –احلكومة خيدران حلل النزاع 

ممد تقد يضعف ماداتقيته و ماداتقية  -املتمتع ابحلكم الذايت–سيكون هذان اخليدرات أفضل من التسوية من تقبل البنك املركزي 
 4ماد ر منخفضة التكلفة لتمويل عجزهد. إاجيد  إىلحتتدج احلكومة  أخرىو من انحية  3خلفض التضخم. ةدولحم أي

IV-9-3- املباشر للحكومة: اإلئتماناحلد من 

تقضية مرتبطة ابستقالل البنك املركزي يف مدى امكدنية حاول احلكومة على ائتمدن مبدشر من البنك املركزي ،ابلتديل فدن  أهم
الرتتيبدت املؤسسية للحد من ائتمدن البنك املركزي املبدشر على احلكومة هو أمر حدسم لتعزيز االستقاللية و احتواء خمدطر 

 5التضخم.

 إتقراض من احلد يف متثل هدمد تطوراا  مؤخراا  شهدت تقد املركزية البنوك من عديد لعمل املنظمة التشريعدت أن ابلذكر، اجلدير منو 
و لكنهد  املكشوف على ائتمدنية تسهيالت تقدمي خالل من يتم تقد والذي املديل، العجز لتمويل للحكومة املبدشر املركزي البنك

 وتتمثل الثدنوية، السوق يف احلكومية املدلية راقو لأل االختيدري الشراء خالل من  للحكومة املبدشر غريال اإلئتمدن يتقدميمسحت  
 ييع خالل من الحقة فرتات يف اإلئتمدن ذلك توريق إمكدنية يف املديل العجز لتمويل للحكومة املبدشر غري اإلئتمدن مزااي أهم
 النقدية،  ارةاإل يف لوظيفته املركزي البنك أ اء على املرونة من مزيداا  يضفي ممد الثدنوية، السوق يف تداوللل القديلة املدلية راقو األ

 من يقيد ممد املركزي البنك لدى املدلية راقو األ حدفظة سيولة على تقيداا  ميثل والذي املبدشر اإلئتمدن من النقيض على وذلك
 .الفعلية استقالليته

مفر من القضدء  هندك يكون لتديل الاب الطويل  جلاأليف  التضخم استهداف نظدم اهنيدر إىل تقد يؤ ي  املديل الضخم ألن العجز
 .مرتفعة تضخم من معدالت ومد يتبعه تقيمته يف الضخم االخنفدض يسبب العدم الدين آتكل أو املديل العجز على

 

                                                             
( و يعد البنك Eder 2010أتسست سيدسة االستقرار هذه أسدسد يندءا على االنضبدط املديل و هي سيدسة نقدية تستهدف معدل تضخم حمد  مسبقد و سعر صرف مرن)1 

 د يف هذه السيدسة املوجهة حنو االستقرارأسدسياملركزي املستقل عنارا 
2 ABDEL-HALEIM  Sarah , op-cit  ,p943 
3 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p19. 
4 ABDEL-HALEIM  Sarah , op-cit  ,p943 
5 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p19. 
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 التضخم، استهداف اسرتاتيجية جندح متطلبدت كأحد "املدلية اهليمنة غيدب" يةأمه إىل  Masson et al 1997 )لذلك يشري )
 و على احلكومة ان متلك  ،متدمد حمظور أو حمدو - املاريف القطدع -املركزي البنك من املبدشر احلكومي االتقرتاض أن يعين مد وهو

 العدم الدين أ وات المتادص ابلعمق املدلية سواقاأل كمد اجيب أن تتسم ،صدارعلى اإل االعتمد  عن تغنيهد يرا اتالا من تقدعدة
-Sargent)  راسة يف اليت كتلك فيهد مرغوب غري نتدئج العدم الدين تراكم عن ينشأ لن وابلتديل ، السواء حد على واخلدص

Wallace 1981)1 

IV-9-4-الديون:  ارةمكتب منفال إل إنشاء 

الديون و الذي يسمح ابلفال الرمسي   ارةمكتب منفال إل إنشدءالديون القدئمة على السوق اجيب  إ ارةيف سيدق اسرتاتيجيدت 
 سواقحيث مسح تطور األ -رلنداأينيوزلندا ،السويد و -و الوظدئف ،هذا املسدر تقدمت إبتبدعه عدة  ول  واتو األ هدافيني األ

 الديون العدمة.  ارةاملدلية مبجدل كبري لتبين تقليل التكدليف كهدف رئيسي إل

التنسيق يني السيدسدت النقدية و املدلية و هذا مد  إىلالديون ال يقلل من احلدجة   ارةمكتب منفال إل إنشدءومع ذلك فدن 
 تؤكده الرتتيبدت احملد ة املنفذة يف الدول الثالث السديقة الذكر اليت توفر وسدئل رمسية و غري رمسية للتنسيق.ومع ذلك يف الدول اليت

 2الديون تقد يعقد العملية يدال من أن يسدعد .   ارةمكتب منفال إل إنشدءرة فدن فيهد غري متطو  سواقال تزال األ

IV-9-5-:جلان التنسيق 

 السيدسة صيدغة يشأن القرار صنع عملية تطوير حنو اجتدهدا  املركزية البنوك أ اء على االستقاللية إضفدء حنو االجتده صدحب قدل
 من مزيد حنو اجتدهدا  شهدت كمد ، الفر ية القرارات على االعتمد  من يدالا  القرارات الختدذ جلدن تشكيل خالل من النقدية

 .3النقدية لسيدستهد ممدرستهد يف الشفدفية

هذه اللجدن الرمسية و الغري رمسية تسدعد يف تنفيذ عملية التنسيق ،تتألف عد ة من مسؤولني يف وزارة املدلية و مكتب الديون و ألن 
خدصة يف املراحل  يةأمهالبنك املركزي و جتتمع ابنتظدم لتبد ل املعلومدت املتعلقة مبتطلبدت متويل الدين احلكومي ،هذه اللجدن هلد 

 4السوق و املرحلة االنتقدلية يف عملية التنسيق.من تطور  ىلو األ

 وصيدغة رسم مسئولية تتوىل النقدية للسيدسة جلدن شكل أتخذ فقد والنقدية، املدلية السيدستني يني التنسيق جلدن صور وتتعد 
 تلك تكون مد وعد ة -اللجنة تلك يف املدلية وزارة نم ممثلني خالل من - املدلية السيدسة مع ابلتنسيق للدولة النقدية السيدسة
 ديدحت مسئولية تتوىل جلدن تشكيل خالل من أخرى  ول يف السيدستني يني قيالتنس ذلك يتم تقد يينمد املركزية، للبنوك اتيعة اللجدن
 العدمة اإلتقتاد ية السيدسة إطدر يف وذلك املاريف النظدم وسالمة سعدراأل يف االستقرار تنسيق حيقق مبد النقدية السيدسة أهداف
 من عد  عضوية إىل ضدفةابإل هذا احلكومة، عن وممثلني احملدفظ، وانئب املركزي، البنك حمدفظ عضويتهد يف وتضم ، للدولة

 حول املعلومدت لتبد ل منتظمة يافة اللجدن هذه جتتمع مد وعد ة واملدلية واملارفية اإلتقتاد ية الشئون يف املتخااني من اخلربات

                                                             
 11-12،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 1 

2Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p23. 

 48،ص مرجع سبق ذكرهمىن كمدل ، 3 
4 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p23-24. 



 (.policy-mix التنسيق بين السياسة النقدية و املالية )املزيج السياس ي                                               لث:الفال الثا

 

   ~161 ~ 

 سواقواأل ابلسيولة التطورات ومتديعة احلكومية، النقدية األرصدة تقديرات نتدئج ومندتقشة وحتليل التمويل، من احلكومة احتيدجدت
 يقل مد عد ة ،سواقاأل تطور مع أنه غري .النقدية السيدسة إ ارةو  العدم الدين إ ارة أهداف حتقيق اسرتاتيجية ومندتقشة احمللية،

أنه يف الوتقت الالحق مع احراز  تقدم يف  أي1-رمسية غري ولكنهد -ةر متكر  االجتمدعدت تابح حيث عمومدا  الرمسي االتادل
ضد تقليل وترية أياتادالت غري رمسية و تقد يتم  إىلو الرتتيبدت التشغيلية ميكن أن يستند التنسيق الفعدل  هدافالفهم املتبد ل لأل

 2االجتمدعدت الرمسية.

IV-9-6- شؤون النقدترتيبات جملس اإلشراف على: 

حمد ة يسعر صرف  أجنبيةعملة  إىلة احمللية يه االلتزام الاريح يتحويل العملاجيب تعزيز هذه الرتتيبدت من خالل نظدم نقدي يتم ف
هذه القيو  عد ة شرط ،حيث تتضمن  هلتزامدتللتأكد من وفدئه اب صداراثيت و يقرتن هذا االلتزام ابلقيو  املادحبة لسلطة اإل

،ان تبين تقواعد نقدية واضحة و ملزمة ترتبط اخلاوم  أجنبية صولالنقدية جمللس االشراف على شؤون النقد مدعومة أب لتزامدتاال
 أيو االحتفدظ ابحتيدطدت كدفية من النقد األجنيب لدعم هذه القدعدة مباداتقية حتت  -جنبيةه األصولالنقدية للبنك املركزي أب

النظدم املاريف ،ابلتديل من خالل التحكم الكدمل يف صديف  أوللحكومة  اإلئتمدنعد ة مد يعوق السلطة النقدية عن تقدمي -ظرف
 د احمللية.أصوهل

ضد  ةديمحضد للسلطة النقدية مسدحة صغرية للسيدسدت التقديرية ،ابلتديل هي توفر أفضل أيالديون  إ ارةتوفر ترتيبدت جملس 
 ة على السيدسىة املدلية :أسدسيالتمويل النقدي املبدشر للحكومة ،و هذا االطدر هلد تداعيدت  جلأالضغوط من 

 فدن االنضبدط مطلوب لضمدن اتسدق العجز مع متويل السوق املتدح. -متويله-ال:نظرا ألن عجز املوازنة ال ميكن تسييلهأو 

 إ ارة أهدافاثنيد:نظرا ألن تقيو  التكلفة النقدية حتد من مرونة السيدسة النقدية اجيب أن تتحمل السيدسة املدلية عبئ متديعة 
 إ ارةالديون مرنة و تقوية ومن هند ميكن اعتبدر ترتيبدت جملس  إ ارةالكلي ،نتيجة لذلك اجيب أن تظل السيدسة املدلية و  تقتاد اإل

 رتيبدت سليمة يشكل خدص للتنسيق الفعدل للسيدسدت النقدية و املدلية.شؤون النقد مبثدية ت

أن هذه الرتتيبدت كدنت فعدلة يف تعزيز االنضبدط املديل و احلفدظ عليه لكنهد يف نفس  -خدصة األرجنتني-تظهر جترية يعض الدول
 3-2993كحدلة جيبويت سنة -الوتقت ال متنع تراكم متأخرات املدفوعدت احلكومية

IV-0-:تنسيق السياسات على املستوى التشغيلي 

يف التغريات املتوتقعة يف  أوتقد يكون الرتتيب العملي ملشدركة املعلومدت و التنبؤ ابلتغريات يف األرصدة احلكومية مع البنك املركزي 
و حتقيق كل من احتيدطي   واتالسحب احلكومي  و ميكن أن تسدعد هذه الرتتيبدت يف تسهيل التعديالت اليومية املندسبة لأل

 4الديون. إصدار أهدافالنقد و 
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2 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p24. 
3 Ibid ,p20-21. 
4 HANIF, Muhammad N. et ARBY, Muhammad Farooq ,op-cit ,p 4 . 
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الكلي ميكن أن تكون أطر كمد يعد التنسيق على املستوى التشغيلي جد مهم لتنسيق السيدسدت النقدية و املدلية ،على املستوى 
 1ضد يف التنفيذ اليومي للسيدسدت من منظور جزئي.أي يةأمهالربجمة النقدية مفيدة يف منع التندتقضدت يف املزيج السيدسي و له 

IV-0-9-( الربجمة النقدية :اطار للمزيج السياسيPolicy-Mix:) 

 خالل حمد ة نقدية أهداف حتقيق يف إسهدمه خالل من - النقدية السيدسة ورسم لايدغة كإطدر- النقدي الربانمج يةأمه ظهرت
 يعرف لو األ النوع -النقدية الربجمة من نوعدن.يوجد   والنقدية املدلية السيدستني يني تداخلال كمد ييظهر ،ةمعين ةزمني ةمد

 النوع هبذا األخذ ويتم ، النقدية لمجدميعل السنوية وريع الشهرية التطورات تقدير يتضمن والذي الواسع مبفهومه النقدي ابلربانمج
 من النوع هذا  سدهميو  .النقدية السيدسة إ ارة يف املبدشرة  واتاأل استخدام عند و املدلية سواقاأل تطور عدم حدلة يف الربامج من

 اإلئتمدن ماد ر وحتديد النقو  على الطلب  الة وتقدير والنقدية املدلية للسيدستني الرئيسية هدافاأل رسم يف النقدية الربامج
 وصديف ،جنبيةاأل  صولاأل صديف على تطرأ اليت التطورات ضوء يف النقدية األرصدة يف املستهدف التغري حتديد يتم كمد .احمللي

 اإلشدرة وجتدر .املدفوعدت ميزان أ اءو  ي،تقتاد إلا والنمو التضخم، مبعدل اخلدصة التقديرات االعتبدر يفمع األخذ  احمللية صولاأل
  .اليومي املستوى على السيدستني يني لتنسيقا يف الربانمج هذا على االعتمد  ميكن ال أنه إىل

 تطور ويؤ ي .املركزي لبنكة لاالحتيدطي موالألل وأسبوعية يومية تقديرات وضع يف يستخدم نقو ال  ارةإبص واخلد الثدين النوع أمد
 تطور مع الربامج من النوع هذا استخدام يرتبط كمد .النقدية الربامج من النوع هذا تطبيق إىل النقو  سوق ونضج املدلية سواقاأل
 املركزي البنك ميدرسهد اليت النقدية العمليدت رسم يف ةاالحتيدطي نقو ال إ ارة وتسهم .النقدية السيدسة إ ارة يف املبدشرة غري  واتاأل
 على التنسيق يف الربانمج يذلك االستعدنة يتم ولذلك .املركزي البنك ميزانية يف ةسدسياأل للبنو  تقديرات وضع ويف النقو  سوق يف

 ة.والنقدي املدلية السيدستني يني اليومي املستوى

 يشدر مد وهو - النقدية للسيدسة وسيطة أهدافك النقدية دميعاجمل استهداف أن على أتكيداا  املدضي القرن دنينيدتت مثشهد وتقد
 هأ وات يتغيري املركزي البنك يقوم االستهدافهذا  ظل ففي  ول، يف عدة  مرضية غري نتدئج حقق قدف - النقدي ابالستهداف هإلي
  .الطويل املدى على للتضخم الرئيسية احملد ات من تعد اليت النقدية دميع اجمل على لسيطرةل - الفدئدة أسعدر مثل-

 نظرية معد لة تستخدم مد وعد ة .التضخم ومعدل اجملدميع يني مستقرة عالتقة وجو  علىهذا االستهداف   فعدلية تعتمد يذلك،
 النقدية األرصدة منو على كدملة يسيطرة املركزي البنك يتمتع أن اجيب أنه أي .النقدي الستهدافل عمل كإطدر النقو  كمية
 النقدي اهلدف وضع ويتم النقدي، الربانمج ابستخدام النقدية للمتغريات املستقبلية ابالجتدهدت التنبؤ على تقدرته خالل من وذلك

 االجتده وتوتقع احلقيقي، للندتج احملتمل النمو مستوى وتقدير املستقبلي، للتضخم فيه مرغوب هندئي هدف حتديد ضوء يف الوسيط
 وعدم النقو ، على الطلب استقرار عليه ترتب للنقو  يدائل يتطوير املدلية املؤسسدت تقيدم أن غري .النقو  سرعة زاي ة يف املستقبلي

 االستهداف عن التخلي إىل  ول عدة  فع الذي األمر القاري، املدى على ابلنقو  التضخم معدالت الرتبدط ضرورة وجو 
 الواسع مبفهومهد النقدية ابلربجمة األخذ عدم مث ومن .النقدية السيدسة لتنفيذ كإطدر التضخم استهداف تطبيق إىل والتحول النقدي

.  

                                                             
1 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p24. 
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 النقدية، التدفقدت يف التطورات ومتديعة لتقديرة االحتيدطي نقو ال  ارةإب اخلدصة النقدية الربجمة  ول عدة  درسمت أخرى انحية ومن
 املركزي البنك يستهدف وإمند النقدية، للسيدسة وسيطة أهدافك دميعاجمل تلك يستهدف املركزي البنك أن املتديعة تلك تعىن وال

 النوع يةأمه تظهر ابلتديل تشغيلي كهدف جلاأل تقارية الفدئدة أسعدر على ويعتمد النقدية لسيدسته هندئي كهدف التضخم معدل
 .1اليومي املستوى على التنسيق تعزيز سبيل يف النقدية الربجمة من الثدين

IV-0-0-:التحدايت اليت تطرحها إصالحات القطاع املايل 

السيدسة النقدية السيمد  إ ارةفرض االجتده حنو حترير القطدع املديل و تكدمل السوق عدة حتدايت اليت واجهت يشكل خدص 
النقدية كدليل فعدل للسيدسة النقدية و االجتده  هدافالستخدام أطر الربجمة النقدية ،حيث تركز التحدايت على مدى مالئمة األ

 انتقدئية لألطر النقدية مبد يف ذلك استهداف التضخم.   أكثرحنو هنج 

يرانمج نقدي  إىلإن التحدايت اليت تواجه صدنعي السيدسة النقدية اآلن ال تؤثر على اإلطدر املنطقي و السليم نظراي استند ا 
هد تزيد من تعقيدات التنفيذ مهد طريق لتحقيق التحرير املديل و اإلصالحدت ،لكنأمد،خدصة ابلنسبة لتلك الدول اليت مد زال 

 الفعلي لتنسيق السيدسدت.

ة و  سدسيهلذا السبب طلب من عدة  ول و اليت ختضع لإلصالحدت يف القطدع املديل إعد ة تقييم عواتقب السيدسة النقدية األ
 آليدتالفدئدة و  عدرأسزاي ة االعتمد  على  إىلهد الوسيطية .و يؤ ي اخنفدض الرتكيز على استهداف النقو  أهداف كفديةكذلك  

غري مبدشرة للسيدسة النقدية تثري متطلبدت املعلومدت  أ واتضد االعتمد  على أيالسوق لتنسيق لسيدسدت ،كل هذه التحدايت و 
ضد اعتمد  سيدسدت  نقدية و مدلية مستدامة ،ألن هذا جد مهم أيهذه التغريات تتطلب  إذاو اخلربة التقنية للبنوك املركزية ،

املدلية حيث انه يف معظم الدول يستغرق األمر وتقتد طويال لتغيري املوتقف املديل و من غري املرجح أن تتحقق ماداتقية  للسيدسة
 2املدلية املوثوتقة.  ارةالسيدسة العدمة  ون وجو  سجل حدفل ابإل

 

IV-0-3-يق على املستوى اليومي:التنس 

 يف اليومي املستوى على السيولة على اأثر  احلكومي ابالتقرتاض املرتبطة النقدية للتدفقدت يكون مد عد ة أنه(Gray 1996)يرى
 -الثدنوية والسوق صداراإل سوق من كل   يف - العدم الدين إ ارةو  النقدية السيدسة يشأن القرار متخذي فعلى لذلك، النقو  سوق

 املستوى على والنقدية املدلية السيدستني يني التنسيق يةأمه تتضح هند ومن .خرىاأل السيدسة جراءاتإب  راية على يكونوا أن
 واحلكومة املركزي البنك يني سليمة مدلية عالتقدت وجو  على النقدية السوق يف تتم اليت العمليدت جندح فرص تعتمد حيث اليومي،

. 

 إلصالح يرامج وضع إىل املركزية البنوك من عديدال تاجته اليومي، املستوى على السيدستني يني التنسيق عملية تعزيز سبيل ويف
 املعدالتمع  تتسق حبيث واحدة لليلة الفدئدة معدالت يف االستقرار حتقيق يف الربامج هذه من اهلدفيتمثل   حيث دالنق سوق
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2 Laurens, Bernard, and Enrique De La Piedra , op-cit ,p26. 
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 يتطلب كمد املاريف، اجلهدز سيولة  ارةإل جيد إطدر توفري إىلو  املركزية، للبنوك التديعة النقدية السيدسة جلدن تعلنهد اليت الرمسية
 ابحتيدجدت املتعلقة املعلومدت والنقدية املدلية والسلطدت العدم الدين إ ارة سلطدت تتبد ل أن اليومي، املستوى على التنسيق
 الدين أسواقو  أ وات ابستخدام احلدالت أغلب يف تتم النقدية العمليدت ألن فنظراا  السيولة، من واملستقبلية احلدلية احلكومة

 يف للمتعدملني املديل الوضع على ورمبد ،سواقاأل هذه عمل على أثر التشغيل إجراءاتو  النقدية  واتاأل الختيدر يكون احلكومي،
  .سواقاأل تلك

يعقد  كثرياا  لذلك .جلاأل طويلةالو  قاريةال احلكومية املدلية قدتتدفال فهم النقدية للسيدسة الفعدلة  ارةاإل تتطلبهلذا السبب 
 .اإلتقتاد ية السيدسة تقضداي من عد لدت اجتمدع والنقدية املدلية السيدستني عن واملسئولني الدين إ ارة امسئولو 

 .هذات الوتقت يف السوق من اجلزء نفس يفمجيعد  يعملون ال أهنم من للتأكد السوتقية عمليدهتم خباوص يينهم فيمد التنسيقكمد يتم 
 السوق عمليدت مثل ،أ وات عدة يستخدم فإنه اليومي، املستوى على التنسيق من هأهداف املركزي البنك حيققأن  أجلو من 
 التسهيالت استخدام يتم وتقد .السيولة روتوف الفدئدة، أسعدر توجه حيث النقدية للعمليدت الرئيسية األ اة متثل واليت ةاملفتوح
 بعضل كمد ميكن  .الفدئدة سعر تقلبدت من احلد يف هدمد ورا  تلعب كمد السيولة يف النقص مواجهة يف تسهم واليت القدئمة
 من  رجة صنع هبدف وذلك لديه، التجدرية البنوك هبد حتتفظ اليت االحتيدطي نسبة على شروط وضع إىل اللجوء  املركزية البنوك

  .1السيولة يف االستقرار
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 خالصة الفال:

دلية اتضح لند أن عبدرة املزيج السيدسي ليست مفهومد اثيتد النظرية لقضية التنسيق يني السيدستني النقدية و امل  راستندمن خالل 
عرب خمتلف احلقب الزمنية و التغريات املكدنية ،يل هو عبدرة عن مشكلة ختتلف طرق فهمهد و تقييمهد مع اختالف الظروف 

( مر يعدة تغيريات مع الرتكيز policy-Mixأن حمتوى املزيج السيدسي) إىلو التطورات الدولية و خلاند يف األخري  اإلتقتاد ية
الارف  أسعدراملؤسسية مبد يف ذلك نظم  ليدتالنقدية و املدلية و التأكيد على خمتلف اآل  واتعلى التنسيق الداخلي يني األ

 اللية البنك املركزي و تقيو  املوازنة العدمة لدولة.املدلية ،ماداتقية و استق سواق،تطور األ

و  (Monetarists)(مث نشأ اجلدل يني Mundell 1962املقدلة التأسيسية ل) إىل( وانتقدال Tinbergen 1952منذ ) 
(keynisians)  حول التخايص املندسب من االفرتاضدت الكدمنة على حسدب املضدعفدت النقدية و املدلية. ويعدهد يدأ تاور

سيدسدت االستقرار على أهند لعبة إسرتاتيجية ، يني مجيع الوكالء اخلدصني و اجلمهور و السلطة النقدية ،ليتوسع التحليل الحقد و 
و يف هذه املرحلة حتول حتليل املزيج السيدسي من -ية، السلطة املدلية و اجلمهورالسلطة النقد–يشمل مندذج من ثالثة العبني 

ليتم الرتكيز يف  اإلتقتاد يةيني سلطدت السيدسة  ( la coordination)مشكلة التنسيق إىل هدافلأل  واتمشكلة تعيني األ
مل تؤخذ يعني االعتبدر يف التحليالت اخلدصة ابملزيج  إذاف- واتمكدن الرتايط يني األ–العدم  نفدقوتقت الحق على طريقة متويل اإل

 التعدرض يني السيدسة النقدية و املدلية يف تقيو  امليزانية املؤتقتة للدولة . إىلالسيدسي فقد تؤ ي 

ن مد هو ع متدمداملتحدة األمريكية مثال خيتلف الوضع  دلوالايتايت الكربى كتقتاد مد ميكن استنتدجه أنه يف الواتقع العملي و اإل
الطلب الكلي و اجلرعة  إ ارةنظري ،حيث يتم التأكيد على أن أفضل ترايط يني السيدسة النقدية و املدلية يعتمد على كيفية 

ضبط مستوى الطلب حسب حدلة  إىلهو احلدجة  األعمدل ورة  إ ارةمن  سدسياملندسبة من املزيج السيدسي ،حيث أن الغرض األ
اجلرعة املندسبة فهي عبدرة عن الكثدفة النسبية املستعملة لتحقيق االستقرار ،ففي  أمداالنتعدش(  أو)سواءا يف الركو  تقتاد اإل
( يني الدعم املديل و الدعم Kennedy-Johnsonمجع ) (5961-5965)االمريكي  و يشكل أ ق خالل الفرتة   تقتاد اإل

السيدسة املدلية  إىلالسيدسدت املتعدكسة )املتقدطعة( نتطرق يف حدلة  أمد،  ةااجيدييالنقدي ،  لدعم الطلب ،و كدنت النتدئج  
ائل أو ( يف Reaganاألمريكي هي سيدسة ريغدن) تقتاد التوسعية و سيدسة نقدية تقييدية ، افضل مثدل هلذه احلدلة يف اإل

ء من الضرائب مهمد جدا )يف الثمدنينيدت ،هذا النوع من السيدسدت املختلطة كدن فيه الدعم املديل املرتبط يشكل رئيسي ابالعفد
 رأسالوتقت نفسه كدنت السيدسة النقدية مقيدة( لكن يشكل عدم تفوتقت احلوافز املدلية على الارامة النقدية خدصة و ان تدفق 

 الذي كدن مدفوعد ابلطلب نتيجة السيدسة املدلية.واملدل سهل متويل العجز و يدأ الندتج يف النمو 

و  اإلتقتاد يةتفدتقم املشدكل  إىليون أن هندك نوعد من التعدرض يني السيدستني ممد يؤ ي تقتاد اإللكن رغم كل هذه اجلهو  اجيد 
جرعدت املزيج  آاثرظهور مفدجآت التضخم و العجز يف امليزانيدت احلكومية ،هلذا اجيب مراعدة طريقة تفدعل السيدستني و مراعدة 

 الن هدتني السيدستني يعيدة كل البعد على ان تكون مستقلة فيمد يينهد.و طريقة متويل العجز،  -خدصة التوسع املديل–السيدسي 

جمموعة من الرتتيبدت املؤسسية و التشغيلية املسدعدة على يندء مزيج فعدل غري متندتقض  إىلمن خالل مد سبق ذكره حيتدج التنسيق  
مع ضمدن توفر املعلومدت من الطرفني عن طريق جلدن التنسيق املختلفة اليت تقوم يكل هذا  يف اجتمدعدهتد الرمسية و الغري رمسية 

.ي مستدام  و غري تضخميإتقتاد هبدف حتقيق منو 



 

 

 
 :عالفصل الراب

تقييم مستوى التنسيق في ظل  
تطور أطر تنفيذ السياستين  

في   النقدية والمالية
 (.9109-0991)الجزائر
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 مقدمة:
الوطين يشىت اإلصالحدت ،مركزة يف ذلك على خمتلف سيدسدهتد  تقتاد تنظيم اإل ةدولحمعلى سي عملت اجلزائر منذ استقالهلد السيد

خدصة من خالل اإلصالحدت النقدية و املدلية اليت مست كل من النظدم املاريف اجلزائري و املؤسسدت املدلية العمومية  اإلتقتاد ية
وحتسني مستوايته  تقتاد العمل على النهوض ابإل إىلمن مث االنتقدل من االستقاللية يف اب ئ األمر و  يذلك حتقيق نوع ةدولحم

 الكمية.

 

تقدنون النقد  هلدأو ،كدن الذاتية اإلصالحدت خلت السيدسة النقدية يف منحى جديد وتبنت جمموعة من عيندت التس يدايةومع 
على  اإلتقتاد ية اإلصالحدتاليت سدعدت  اآلليةا خل عدة تعديالت على السيدسة النقدية وكدن مبثدية  الذي51-91والقرض 

ضد على توفري أيواليت عملت 51-91و توالت التعديالت املتممة هلذا للقدنون  السوق إتقتاد  إىلالظروف لالنتقدل  أفضلتوفري 
السيدسة النقدية املنوطة هلد يف ظل الظروف املميزة  أهدافحتقيق اليت تعمل يف سيدق -املبدشرة والغري مبدشرة–املندسبة   واتاأل

د حسب التغريات يف حجم السيولة املارفية و حسب احتيدطدت أ واهتالسيدسة النقدية من خالل  إ ارةاختلفت لكل فرتة ، فقد 
 التطرق له تفايال يف هذا الفال. حدولنوهذا مد س النفط يف اجلزائر أسعدرالتغريات يف  إىل إضدفةالارف األجنيب 

 

يتعلق ابستخدام  اجلزائر فهي وسيلة مهمة لسيدسة الدولة وتعكس املفدضالت احلكومية فيمدومن انحية السيدسة املدلية يف 
احلفدظ على استقرار  إىل إضدفة تزايدي و تلبية الطلب االجتمدعي املتقتاد العدئدات النفطية ،كمد أهند أ اة تدعم كل من النمو اإل

ولة عليهد  البرتولية ،وتعتمد امليزانية العدمة للد بديةاملدلية يف اجلزائر تقرتن يشكل كبري ابجل السيدسة الكلي . حيث أن تقتاد إطدر اإل
البرتولية و منه  بديةالبرتول يف السوق العدملية سوف تؤثر على حايلة اجل أسعدرتغريات يف  أيللتمويل ،إذ أن  أسدسيكمادر 

 العدمة ومنه على النفقدت العدمة. يرا اتالاعلى إمجديل 

 

التجدنس والتعدرض  أوحتليل وتقييم مدى التنسيق يينهمد و رجة التكدمل  دولحنويف جمدل التفدعل يني هدتني السيدستني سوف 
استقاللية ينك اجلزائر ،مدى –والتشريعدت اليت تطرتقت للعالتقة يني ينك اجلزائر و اخلزينة  القوانني أهمفيمد يينهمد عن طريق 

لنخلص يف األخري –وجو  جلدن التنسيق  إىل إضدفةالدين احلكومي واستدامته املدلية  إ ارةاعتمد  احلكومة على التمويل النقدي و 
ي.ويف تقتاد مدى حتقق هذا التنسيق يني السيدستني املدلية والنقدية ونوع املزيج املستخدم يف اجلزائر لتحقيق االستقرار اإل أي إىل

 عملية التنسيق يني السيدستني . املعوتقدت اليت تعرتقل أهم إىلضد التعرض أي حدولنهذا الفال س
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I- (:2119-1991)إطار تنفيذ السياسة النقدية يف اجلزائر 

اخلطة املد ية يف إطدر إسرتاتيجية  أهدافكدنت السيدسة النقدية ختدم  5991منذالسوق  إتقتاد  إىلتقبل الشروع يف االنتقدل 
 أيالتنمية املتبعة ،ومل تتمتع السلطة النقدية ياالحيدهتد يل خضعت كليد للحكومة اليت فرضت رتقديتهد على املتغريات النقدية  ون 

 1اعتبدر لالستقرار النقدي.

 أجلأهند مل تكن أ اة إسرتاتيجية من كدنت النقو  عبدرة عن ظدهرة حسديية فقط ،ومل تلعب  ورهد كمخزن للقيمة كمد فقد  
اجلزائري على النفط فلم تعد  تقتاد فقد كدنت خدضعة للخطة التنموية املنتهجة ،ونظرا العتمد  اإل اإلتقتاد يةالتحكم يف التنمية 

خيل النفط ،ممد  فع مداالدخول احملال عليهد من  تداولاملدل يل ظدهرة عد ية ،وأصبحت كوسيلة ل رأسالنقو  كأ اة لتكوين 
ذلك اعتمد  البنك املركزي على  إىلضف  2النظر يف الدور احليد ي و السليب للنقو . إىلالسلطدت العدمة يف منتاف الثمدنيندت 

على مستوى جهدز ماريف هش ،وتقد اعترب البنك املركزي جمر  ملجأ لتمويل  اإلئتمدناملبدشرة يف الرتقدية و التحكم يف   واتاأل
وجوب  إىل أ ىممد  3ه.تداولالنقد و التحكم يف حجم  إصداريزانية العدمة إذ كدنت اخلزينة العمومية هي املكلفة مبهمة عجز امل

 -ذاتية و مبسدعدة اهليئدت الدولية–إعد ة النظر يف أطر سري السيدسة النقدية من خالل إتبدع جمموعة من السيدسدت اإلصالحية 
ي و حتقيق خمتلف تقتاد السيدسة النقدية كوسيلة لالستقرار اإل آليدتالسوق و اليت تستخدم  اد إتقتإرسدء مبد ئ  إىلاليت هتدف 
توفري السيولة الالزمة للبنوك التجدرية و مراتقبتهد و إشراك  إىلالرتقدية الغري املبدشرة اليت هتدف  أ واتإ خدل  إىل إضدفةالتوازانت ،

 4القطدع اخلدص يف متويل هذه البنوك.

I-9- اإلصالحات النقدية واملالية : أهماألطر القانونية و التنظيمية ضمن 

 هد:أمهيعد  من اإلصالحدت و التعديالت اليت ركزت على حتقيق سيدسة نقدية فعدلة األطر القدنونية  تمر   راستند  فرتةخالل 

املرحلة إصالحدت -منعرجد حدمسد يف مسدر اإلصالحدت املدلية و النقدية   5991تعترب سنة :11-91تقانون النقد و القرض -
،فقد أعد   5991أفريل51يف 51-91صدور تقدنون النقد والقرضاليت صد فت -لو األاالنتقدلية اليت جدءت يعد إصالحدت اجليل 

ذا القدنون لبنك اجلزائر كدمل صالحيدته كمؤسسة وطنية تتمتع ابلشخاية املعنوية واالستقالل املديل مكلفة يتسيري النقد ه
و فال ميزانية  اإلتقتاد يةواالعتمد ات املدلية يف اجلزائر ،كمد وضع تقيو ا على تدخل اخلزينة العمومية كممول هندئي للمؤسسدت 

 5التمويل التضخمي لعجز امليزانية. إمكدنيةاستبعد   و اإلئتمدنالدولة عن  ائرة 

                                                             
جدمعة  ضمن امللتقى الدويل حول اصالحدت النظدم املاريف اجلزائري، ،مداخلة اصالحات النظام املاريف اجلزائري و انعكاساهتا على فعالية السياسة النقديةيقبق ليلى أمسهدن ،1 

 9ص4229مدرس22-23،تقدصدي مرابح ،ورتقلة،اجلزائر

 .452،ص،مرجع سبق ذكره حللو موسى يوخدري 2

 من املوتقع: .62ص ،0226-9112اإلتقتاا ي يف اجلزائر  السياسة النقدية على النمو أثر،حلول عبد القد ر 3 

https://ketabonline.com/books/103761/read?page=1 

 .314،ص4222نوفمرب22،يسكرة ،اجلزائر ،43جملة العلوم النسدنية،العد  ،92-12السياسة النقدية يف اجلزائر بعد صدور تقانون النقد و القرض  أ واتمدجدة مدوخ،4 

ول حول املؤسسة اإلتقتاد ية اجلزائرية ،مداخلة ضمن امللتقى الوطين األالعالتقة بني البنك و املؤسسة على ضوء االصالحات املالية و النقدية اجلارية يف ا جلزائر سوامس رضوان،5 
 .266،ص4223أفريل  43-44و حتدايت املندخ اإلتقتاد ي اجلديد، جدمعة سعد  حلب البليدة ،اجلزائر،،

https://ketabonline.com/books/103761/read?page=1
https://ketabonline.com/books/103761/read?page=1
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أصبح لبنك اجلزائر السلطة املطلقة يف حتديد السيدسة النقدية وفق مبدأ العرض و الطلب و التندفسية، وتقد سعى هذا القدنون  أي
السيدسة  أ واتو ذلك ابستخدام الوطين  تقتاد ضدع احمليط املديل لإلأو متثل يف معدجلة  لو األحتقيق هدفني رئيسيني : اهلدف  إىل

النقدية التقليدية من خالل تفعيل تقوى السوق عن طريق تقليص  ور اخلزينة العدمة يف متويل االستثمدرات العمومية ،الرتكيز على 
 .تقتاد املخدطرة البنكية و تنشيط السوق النقدية و تطوير السوق املديل هبدف تعظيم منفعة ختايص املوار  املتدحة لتمويل اإل

اخلدرجية و ضمدن السري احلسن لسوق  لتزامدتاالاحلسنة   ارةالقروض اخلدرجية و السهر على اإل إ ارةاهلدف الثدين فتمثل يف  أمد
من فال األحكدم العدمة يف ابب عمليدت البنك املركزي و صالحيته 11وحسب املد ة 1الارف للتحكم يف السوق املوازية.

الوطين و احلفدظ  تقتاد زي يف جمدل النقد و القرض و الارف يف توفري أفضل الشروط لنمو منتظم لإل"متثلت مهمة البنك املرك
ية الوطنية مع السهر على االستقرار الداخلي و اخلدرجي للنقد هلذا الغرض يكلف يتنظيم حركة نتدجعليهد إبمندء مجيع الطدتقدت اإل

التعهدات املدلية جتده اخلدرج و استقرار  إ ارةع القرض و يسهر على حسن النقد و يوجه ويراتقب جبميع الوسدئل املالئمة توزي
   2مستوى الارف"

 التدايري اليت جدء هبد فيمد يلي: أهمكمد متثلت 

القوانني اليت  إلغدءمبدأ استقاللية البنك املركزي عن طريق  إىل 51-91استند القدنون منح االستقاللية للبنك املركزي:-9
منطلق نقدي سليم مع وجو  تقوة حقيقية يف اختيدر السيدسة النقدية ممد  إنشدءأخضعت السلطة النقدية للسلطة العدمة ،هبدف 

 3ي  للبلد .تقتاد يتيح التنظيم النقدي و اإل

،و ذلك  تقتاد دلية يف متويل اإلزاي ة فعدليتهد يف النشدط البنكي يقيدمهد ابلوسدطة امل أجل:من تعديل مهام البنوك التجارية-0
املدلية و  سواقالتخاص يف النشدط البنكي و تشجيع البنوك على تقدمي منتجدت و خدمدت ينكية جديدة و  خول األ لغدءإب

 مواجهة املندفسة نتيجة انفتدح السوق البنكية على اخلواص.

أنشطتهد  ملزاولة جنبيةم البنوك اخلدصة و البنوك األأمدالوطين و فتحه  تقتاد يف التنمية و متويل اإلتفعيل  ور السو  البنكية: -3
 4سوق يقيم املنقولة. نشدءجدنب إتقراره إب إىلالبنكية 

كمد محل هذا القدنون أفكدرا جديدة متثلت يف الفال يني الدائرة النقدية و احلقيقية من خالل اختدذ القرارات النقدية على أسدس 
أن  أياليت حتد هد السلطة النقدية و حسب الوضع النقدي السدئد ،الفال يني الدائرة النقدية والدائرة امليزانية للدولة  هدافاأل

                                                             
 .454-452،ص،مرجع سبق ذكره حللو موسى يوخدري 1 

،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العد   2992أيريل  22ل ه املوافق2222رمضدن 29والقرض مؤرخ يف املتعلق ابلنقد  .22-92من تقدنون النقد 55املد ة  2 
 .2992أيريل 28ـ،26

3 Amokrane Mustapha, Rasdi Sabrina,La conduite de la politique monétaire en Algérie durant les deux dernières 

décennies : objectifs et limites, revue d’economie et finance ,Université Hassiba Ben Bouali 

Chlef,Algerie,vol1,N2 , 1151,P55. 

،املركز الدميقراطي العري 1العد  24جملة العلوم السيدسية و القدنون ،اجمللد ،تقييم اصالح تقانون النقد و القرض اجلزائري و أبرز التعديالت الطارئة عليه،أيو يكر خوالد،4
 .294،ص4228ر أي،يرلني ،أملدنيد فرب اإلتقتاد يةللدراسدت االسرتاتيجية و السيدسية و 
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الفال يني  ائرة امليزانية و  ائرة القرض حيث أصبح النظدم املاريف  إىل إضدفةالبنك املركزي ميول اخلزينة لكن وفق شروط حمد ة 
 1للتمويل . اإلتقتاد يةى وفق اجلدو  اإلئتمدنمينح 

الكلي مل تشهد  تقتاد إال أن مؤشرات اإل 5991لكن رغم كل هذه اإلصالحدت الذاتية اليت مست القطدع املاريف اجلزائري منذ 
الدخول يف  إىلغريهد من املؤشرات و هند  عت احلدجة  أوالتضخم  أوحتسن يذكر سواء من انحية رصيد امليزانية العمومية  أي

حيث  خلت اجلزائر يف مرحلة جديدة من -(1111-5991) إصالحدت اجليل الثدين–مرحلة جديدة من اإلصالحدت 
( ملدة سنة و  Stand byانطالتقد من اتفدق التمويل تقاري املدى)5991مع اهليئدت الدولية سنة  تعدونلاإلصالحدت اهليكلية اب

اجلزائري الذي  تقتاد ئري و اسرتجدع التوازانت الكربى ،و يرانمج التعديل اهليكلي لإلاجلزا تقتاد إعد ة هيكلة اإل إىلكدن يرمي 
هو  5992-5991وراء يرانمج االستقرار و التكيف اهليكلي  سدسيحيث كدن اهلدف األ 2 .5992-5991غطى الفرتة مد يني 

 3السوق. أ واتالغري مبدشرة و إ خدل   واتاملبدشرة ابأل  واتاأل إستبدالو حترير السيدسة النقدية  

كدن يركز على التحرير املديل و التوازن احملدسيب للمؤسسدت املارفية، إال 5991ي و املديل الذي وضع يعد تقتاد إال أن النظدم اإل
يف  اإلتقتاد يةأن طرق تنظيمهد و تسيريهد ولد محلة من العوائق اإلضدفية عرتقلت تطور العالتقة يني البنوك التجدرية و املؤسسدت 

 4اجلزائر.

 يشأن النقد و القرض  1113ت أو  16املؤرخ يف   55-13مبوجب املرسوم  51-91القدنون  إستبدالمت : 11-13األمر -

جدء هذا األمر يعد األزمدت اليت عرفهد اجلهدز املاريف اجلزائري خدصة إبفالس يعض البنوك و كدن اهلدف من هذا التعديل هو 
هذا من جهة و  51-91تقليص صالحيدت حمدفظ البنك و ابلتديل تقليص استقاللية  ينك اجلزائر اليت كدن يتمتع هبد وفق القدنون 

 5يعد أزمة إفالس ينك خليفة و البنك الاندعي التجدري.–تدعيم اإلشراف و الرتقدية على البنوك اخلدصة  أخرىمن جهة 

املراتقبة اليت يستعملهد ينك اجلزائر لذلك اهتم يعدة نقدط تسمح مبمدرسة صالحيدت  آليدتيف  أكثرهذا األمر جدء للرتكيز  إذا
 ينك اجلزائر يشكل أحسن من خالل:

املكلفة يتسيري البنك كمؤسسة و يني جملس النقد و القرض الذي ميدرس اختادصه يف جمدل النقد   ارةالفال يني جملس اإل-
 والقرض.

 قرض.توسيع صالحيدت جملس النقد و ال-

اتقدمة هيئة رتقديية مكلفة مبهمة متديعة نشدطدت البنك خدصة اليت تتعلق يتسيري املخدطر و مركزية املستحقدت غري املدفوعة و -
 السوق النقدية.

                                                             
 .453-454،ص،مرجع سبق ذكره حللو موسى يوخدري 1 

 .212-269،صمرجع سبق ذكره سوامس رضوان،2 
3 AFROUNE, Nadia et ACHOUCHE, Mohamed. Le taux d’intérêt á court terme et la politique monétaire en Algérie. les 
cahiers du cread, , vol. 119, 2017 , p82 . 

 .821،صمرجع سبق ذكره سوامس رضوان،4 

 .452،ص،مرجع سبق ذكره حللو موسى يوخدري  5 
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خمتلف  إىليني ينك اجلزائر و احلكومة خدصة من حيث شروط عرض خمتلف التقدرير اليت يرفعهد ينك اجلزائر  التشدورتعزيز -
 دولة.مؤسسدت ال

 .موالجلنة مشرتكة يني ينك اجلزائر ووزارة املدلية اليت أصبحت ضرورية ملكدفحة تبييض األ إنشدء-

 دل البنوك و املؤسسدت املدلية.رأمساجلديد ل  ىنحيد  احلد األ أمديادر جملس النقد و القرض نظ-

 1ينك و يشكل تقدعدة رتقديية.يسمح ابلتقييم و االطالع السريع على تطور الوضعية املدلية اخلدصة يكل -

و التنسيق يني احلكومة و ينك اجلزائر و يف هذا االطدر ميكنند القول أن هذا األمر حد  يوضوح  التشدورعملية  أكثركل هذا  عم 
ية اليت متدرسهد عالتقة احلكومة يبنك اجلزائر فمنح االستقاللية لبنك اجلزائر اليت متكنه من رسم سيدسته النقدية املندسبة يف اطدر الرتقد

 2منحهد سلطة مضد ة . أياحلكومة 

"تتمثل مهمة ينك اجلزائر يف ميد ين النقد و  55-13من األمر  31كمد هو مناوص عليه يف املد ة   سدسيخباوص اهلدف األ أمد
مع السهر على االستقرار الداخلي و اخلدرجي  تقتاد القرض و الارف يف توفري أفضل الشروط و احلفدظ عليهد لنمو سريع لإل

للنقد و هلذا الغرض يكلف يتنظيم احلركة النقدية و يوجه و يراتقب يكل الوسدئل املالئمة توزيع القرض و يسهر على حسن تسيري 
حيث نات على فقد عربت عن مدى استقاللية البنك املركزي  36واملد ة  3التعهدات املدلية جتده اخلدرج و ضبط سوق الارف."

:أن تستشري احلكومة ينك اجلزائر يف كل مشروع تقدنون و نص تنظيمي متعلق ابملسدئل املدلية و النقدية ،ميكن لبنك اجلزائر أن 
وجوب  إىل إضدفة تقتاد و أحوال املدلية العدمة و تنمية اإل سعدرتديري من شأنه التحسني يف ميزان املدفوعدت و حركة األ أييقرتح 

أن يطلع احلكومة على كل طدرئ ميس استقرار النقد كمد حيق له أن يطلب من البنوك و املؤسسدت املدلية و كذا اإل ارات أن 
و النقدية و القرض و ميزان املدفوعدت و  اإلتقتاد يةضدع و تزو ه يكل اإلحادءات و املعلومدت اليت تعرفه على تطور األ

 4االستدانة اخلدرجية .

لبنك اجلزائر خدصة يعد ان اتسم السيدق  سدسيمثل اهلدف األ سعدرميكن مالحظته خالل هذه الفرتة هو أن استقرار األلكن مد 
 64النقدية حسب املد ة   واتاأل إىلتوليد التضخم ،و حملدرية هذا األخري جلأ ينك اجلزائر  إىل أ ىالنقدي ابلسيولة الزائدة ممد 
ففي اجلزائر ابعتبدرهد متر مبرحلة انتقدلية - واتو األ هدافن جملس النقد هو من حيد  األحيث أ–من تقدنون النقد و القرض 

خدرج السوق للتحكم يف املستوى العدم  أ واتاملدلية وضعف التحرير املديل فقد استخدمت  سواقحيث تتميز ينقص األ
  5.سعدرلأل

                                                             
-4221،اطروحة  كتوراه منشورة ،ختاص نقو  ومدلية و ينوك ،تلمسدن ،اجلزائر، 0294-9192تقياسية للفرتة   راسة–،تقييم السياسة النقدية يف اجلزائر ين انفلة نارية  1 

 262-259،ص4228

 .21ص، اصالحات النظام املاريف اجلزائري و انعكاساهتا على فعالية السياسة النقديةيقبق ليلى أمسهدن ،2 

 .4223ت أو 41، 54،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4223غشت 46ه املوافق ل 2242الثدنية أ ىمج41مؤرخ يف  .22-92املعدل و املتمم لألمر  22-23من األمر  35املد ة 3 
 .4223ت أو 41، 54،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4223غشت 46ه املوافق ل 2242الثدنية أ ىمج41مؤرخ يف  .22-92املعدل و املتمم لألمر  22-23من األمر  36املد ة 4 

5Medaci narimene & Belkacem djamila , la conduite de la politique monetaire en algerie : objecifs et efficacite des 

instruments. P2 . 
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السيدسة النقدية إال أهند ركزت على هدف استقرار  أهدافأن الواتقع العملي كدن عكس مد جدءت هبد التشريعدت ،فرغم تعد   أي
للسيدسة النقدية هو  سدسي:إن اهلدف األ 1111-1115سنيت –.هذا أكدته عدة تقدرير لبنك اجلزائر سعدراملستوى العدم لأل

:"اهلدف النهدئي للسيدسة  4223املستهلكني " و تقرير  أسعدر ة حمدو ة يف مؤشر الذي يعرف على أنه زاي سعدراستقرار األ
املستهلكني  أسعدرالذي يعرف أبنه زاي ة حمدو ة يف مؤشر  سعدرالنقدية هو احلفدظ على االستقرار النقدي من خالل استقرار األ

 4228،و استمر حتديد معدل مستهدف حىت سنة  4223و تقد مت يلوغه يف  3%"حيث حد  معدل التضخم املستهدف ب
 4222.1مع استثندء هدف النمو و تقد استمر الوضع هكذا حىت تعديل سنة  2%و يدأ استهدافه مبعدل  % 2و  3%مد يني 

 1151ت أو 16يتدريخ  11-51األمر  إصدارمن خالل  1151تواصلت اإلصالحدت البنكية يف اجلزائر سنة :14-11األمر -
 ة:أسدسياملتعلق ابلنقد و القرض ،و تقد ركز التعديل اجلديد على ثالثة نقدط 55-13املعدل و املتمم لألمر

 و احملدفظة على التوازانت الداخلية. تقتاد اإل أ اءالنظدم العدم النقدي يف  يةأمه-

 األنشطة البنكية. إىلتنظيم حرية النفدذ -

 2ية البنكية.التعزيز الضروري للرتقد-

اليت تنص على "تتمثل مهمة البنك اجلزائر يف احلرص على  11-51من تقدنون النقد و القرض 31ضد املد ة أيكمد مس التعديل   
السيدسة النقدية ويف توفري أفضل الشروط يف ميد ين النقد و القرض و الارف و  أهدافابعتبدره هدفد من  سعدراستقرار األ

مع السهر على االستقرار النقدي و املديل"وهلذا الغرض يكلف يتنظيم احلركة النقدية و يوجه و  تقتاد احلفدظ عليهد لنمو مدعم لإل
على حسن تسيري التعهدات املدلية جتده اخلدرج و ضبط سوق يراتقب يكل الوسدئل املالئمة ،توزيع القرض و تنظيم السيولة و السهر 

 3الارف و التأكد من سالمة النظدم املاريف و صاليته

،ابلتديل فدن  هدافو املتمثل يتعد  األ 55-13السيدسة النقدية جدء لتاحيح القاور يف األمر  هدافوهذا التعديل اخلدص أب
ى أن ينك اجلزائر أخذ يعني االعتبدر تطورات الفكر املاريف و النقدي يعد أزمة هدف االستقرار النقدي و املديل يدل عل إضدفة

 4البنوك املركزية هدف االستقرار املديل. أهدافالرهن العقدري و اليت استوجبت أن تتضمن 

آل إليهد املتعلق ابلنقد و القرض،أكدت الوضعية اليت  55-13املعدل و املتمم لألمر  1152أكتوير 55:املؤرخ يف 11-11األمر -
الوطين على تقطدع  تقتاد اعتمد اإلواترخييد على إعد ة النظر و إجراء إصالح ينكي جديد يندسبهد . 1151الوطين منذ  تقتاد اإل

،حتسن النموذج  1111سنة  يدايةالنفط مرتفعة خالل السنوات املدضية خدصة مع  أسعدره ،فعندمد كدنت ايرا اتلتمويل احملروتقدت 

                                                             
ـدجلزائر ،يشدر 2جلة يشدئر ،اجمللد الثدلث،العد  حتليلية ،م  راسة– 0295جوان  0222فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة شلغوم عمريوش ،1 

 .31ص4221،مدرس

 .291صمرجع سبق ذكره،أيو يكر خوالد،2 

سبتمرب  52،2،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26مؤرخ يف 22-23 املدل و املتمم لألمر22-22من األمر  35املد ة  3 
4222 

 .38-31ص حتليلية ،  راسة– 0295جوان  0222خالل الفرتة فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر  شلغوم عمريوش ،4 
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اإلمندئية لأللفية و سدا  معظم الديون  هدافي اجلزائري و مت حتقيق االستقرار االجتمدعي و تقدم كبري حنو حتقيق األتقتاد اإل
 اخلدرجية و خلق فرص عمل جديدة.

أت يوا رهد تظهر على الدول و يد 1151النفط ،خدصة مع أزمة  أسعدرو لكن هذه املؤشرات تذيذيت مع الزاي ة و النقادن يف 
عجز يف امليزانية تقدر ب –اجلزائري يعدهد من عدة مشدكل و صعوابت  تقتاد النفطية اليت تعترب اجلزائر واحدة منهد ،و عدىن اإل

عجز يف احلسدب التجدري تفدتقم يشدة خدصة تراجع  إىل إضدفة ج   مليدر1139,9إلىو انتقل  1153مليدر  ج سنة  1512,2
.كمد شهدت االحتيدطدت الرمسية للارف اخنفدضد شديدا مع الرتاجع   1156- 1151تقيمة إمجديل الاد رات اجلزائرية مع سنة 

 يف معدالت التضخم و البطدلة. إرتفدعيف رصيد صندوق ضبط املوار  و 

جديدة تستطيع إخراج  آليدت إىلالبرتول فرض على اجلزائر التوصل  أسعدراجع الكلي يسبب تر  تقتاد ان تراجع مؤشرات اإل
و إصالح   تقتاد ماد ر  خل جديدة ،و هند يرز موضوع تنويع اإل إاجيد اجلزائري من االعتمد  املطلق على احملروتقدت و  تقتاد اإل

 كدفة تقطدعدته.

التمويل –من تقبل عدة  ول و املعروفة ابسم  األخريةأ اة متويل مت استعمدهلد يف السنوات  إىلهند تقررت السلطدت العمومية اللجوء 
و يعد هذا  1152اكتوير 55و تقاد إ راجهد مت تعديل تقدنون النقد و القرض  مؤخرا يف  -1التسهيلة الكمية  أوغري التقليدي 

مكرر:"يغض النظر عن كل األحكدم املخدلفة  11دغته يف املد ة التعديل تعديال انتقدليد يكون تنفيذه حمدو ا يف الزمن و متت صي
سنوات يشراء مبدشرة عن اخلزينة العمومية 1يقوم ينك اجلزائر ايتداء من الدخول يف هذا احلكم حيز التنفيذ يشكل استثندئي و ملدة 

احتيدجدت متويل اخلزينة ،متويل الدين  ة على وجه اخلاوص يف:تغطيةسدمهامل أجلمن  األخريةالسندات املدلية اليت تادرهد هذه 
 العمومي الداخلي ،متويل الاندوق الوطين لالستثمدر"

هذه األ اة مسحت للخزينة يتعبئة متويالهتد االستثندئية و اجيب أن يكون استعمدهلد مؤطرا يشكل مضبوط و خدضع ملتديعة متواصلة 
عقلنة النفقدت و حتسني حتايل املوار  اجلبدئية يف حتقيق التوازانت  إىلو سوف يتم مرافقة هذه األ اة يربانمج إصالحدت يفضي 

 سنوات.1خالل مدة أتقادهد  اإلتقتاد ية

التخوف الكبري الذي صدحب هذا التعديل لدى خرباء السدحة البنكية و املدلية الذين أكدوا على جمموعة  إىلتنبغي اإلشدرة هند 
نسب التضخم ،تراجع رهيب للقدرة الشرائية للديندر و اإلخالل يدور البنك املركزي  زاي ة كبرية يف–املخدطر اليت سوف تنجر منه 

 2يف كبح التضخم و حتقيق استقرار العملة الوطنية كهدف هندئي له.

 

I-2- (:2119-1991)السياسة النقدية خالل املرحلة  أ واتتطور 

د حسب التغريات يف حجم السيولة املارفية و حسب احتيدطدت الارف األجنيب أ واهتالسيدسة النقدية من خالل  إ ارةاختلفت 
 عرب مرحلتني:  واتاألالنفط يف اجلزائر و ميكنند تقسيم هذه  أسعدرالتغريات يف  إىل إضدفة

                                                             
 .4221يعد األزمة املدلية العدملية اليت ظهرت سنة راب أو املتحدة األمريكية مث يف  الوالايتل مرة يف اليدابن يف التسعينيدت و تقد استعملت يف و هذه األ اة ظهرت أل 1 
 .423-929صمرجع سبق ذكره،أيو يكر خوالد،2 
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 (:0222-9112السياسة النقدية خالل ) أ وات-أ

أصبحت  حيث (4222-2992السوق) إتقتاد املرحلة االنتقدلية حنو السيدسة النقدية خالل  أ وات همال سوف نتطرق ألأو 
خدصة يعد –السيدسة النقدية تلعب  ورا مهمد يف اجلزائر ،من انحية التحكم يف الضغوط التضخمية و حتقيق االستقرار النقدي 

و يعد أن حضت السيدسة النقدية  –النقدي و تنمية املوار  اال خدرية لتمويل االستثمدرات  صداراإلالفدئدة ،ضبط  أسعدرحترير 
 1الغري مبدشرة للتدخل النقدي.  واتاألإ خدل  إىل أ ىابلتحرير التدراجيي حنو ميكدنيزمدت السوق ممد 

 

املاريف و حتديد سقوف إعد ة  اإلئتمدن أتطرياملبدشرة )  واتاستمرت يف استخدام األ(2993-2992فخالل الفرتة )
( الذي يعد حترير السيدسة النقدية جزءا من هذا 2998-2992االستقرار و التكيف اهليكلي )(ولكن مع تنفيذ يرانمج اخلام

غري املبدشرة عن   واتي.لذا سعت اجلزائر الستعمدل األتقتاد الربانمج و ضرورة تنشيطهد للمسدعدة يف التغلب على اخللل اإل
خالل توفري السيولة من خالل تقنية املندتقادت وإعد ة  يف الواتقع أصبح البنك املركزي يتدخل منالسوق . أ واتطريق إ خدل 

لسعر الفدئدة يف سوق  يةمهتوسيع موار  متويل البنوك وإعطدء املزيد من األ أجلسدعة من 42الشراء و املعدمالت ملرة واحدة يف 
 2السيدسة النقدية . أهدافاملدل لتحقيق 

 

 الفائدة: أسعارمعدل إعا ة اخلام و -

السيدسة   ارةلتدخل ينك اجلزائر إل يةأمه كثراستعمدال إلعد ة متويل البنوك و الوسيلة األ كثراأل سلوبإعد ة اخلام األعملية تعترب 
 صداراإل إىلاحلد من اللجوء  إىلالسلطة النقدية اليت هتدف  أهدافية، خدصة أن هذا يسمح ابلسري يف توافق مع اإلئتمدن

 3النقدي.

و اليت نات على إمكدنية  البنك  69لينظم أحكدم هذه الوسيلة من خالل املد ة  22-92وتقد جدء تقدنون النقد و القرض 
اخلدرج و متثل  أواملؤسسدت املدلية سندات مضمونة من اجلزائر  أونة من البنوك مدأيخذ حتت نظدم األ أواملركزي أن يعيد خام 

طبيعيني ذوي مالءة أكيدة أحدمهد مظهر للسند ،ال تتعدى  أوثالث أشخدص طبيعيني  تقلعمليدت جتدرية ،و إبمضدء على األ
مدة الضمدن ستة أشهر ،كمد ميكن أن يستبدل احد التوتقيعدت  يضمدانت حمد ة.وهذا النوع من إعد ة التمويل مت استعمدله 

بنوك فيمد يتعلق يتخايص و تعبئة ال أ اءيوضع  سقف إعد ة اخلام لكل ينك و حيد  هذا السقف يف كل فال على أسدس 
 4.موالاأل
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2AFROUNE, Nadia et ACHOUCHE, Mohamed. Op-cit ,P83. 
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 (:0222-9112و على الو ائع) تقراض(:معدل إعا ة اخلام،معدالت الفائدة احلقيقية ،و لإلIV-9)الشكل         

 
 . 26و24رتقم  -لبنك اجلزائر الثالثية اإلحادئيةالنشرات -من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على::املادر

  ar.knoema.com ييدانت العدمل)موضوعدت القطدع املديل(أطلس -

 مرحلتني: إىل(4222-2992الفرتة)الفدئدة املختلفة نقسم هذه  أسعدرولتحليل تطور معدل إعد ة اخلام و 

  2992يف سنة  25% إىلاملستمر ملعدالت إعد ة اخلام فقد وصل  رتفدعمتيزت ابإل( 2995-2992املرحلة املمتدة من )
يف التسهيالت  اإلفراطد أسبدهبو اليت كدن أحد  تقتاد وهذا التعديل جدء يعد أن شعر ينك اجلزائر يوجو  توسعدت تضخمية يف اإل

خلام يغرض احلد من الطلب على خام لتنبيه البنوك التجدرية على ضرورة رفع معدالت ا ةحدولمية.لذا جدء هذا الرفع كاإلئتمدن
املدلية و لكن ابعتبدر أن معدالت التضخم مرتفعة يف هذه الفرتة وكدنت تفوق معدالت الفدئدة االمسية ممد  جعل معدالت  راقو األ

  1الفدئدة احلقيقية سدلبة و هذا مد حيد من فعدلية معدل الفدئدة يف تقيد ة السيدسة النقدية.

،يف حني يقيت املدينة مقيدة لتفد ي رفع  2992منهد منذ  -على الو ائع-فقد تقرر حترير الدائنة الفدئدة املارفية أسعدر أمد
لتثبيت )أيريل مع يداية تطبيق يرانمج ا8% إىلالفدئدة املدينة  سعدراستمر حتديد سقوف تقاوى ألو . 2992تكلفة غدية يداية 

سري   واتاملتعلقة أب (26- 92)التعليمة رتقم 2992ريل فأ 29 دهد يف يع اصدر ينك اجلزائر ( و2995مدرس - 2992
 .الفدئدة أسعدرإعد ة التوازن هليكل  هدأهداف أهمف اليت كدن ٕاعد ة متويل املادر  و السيدسة النقدية 

املطبقة على ،الذي حيد  القواعد العدمة املتعلقة يشروط املادرف  2992جوان  4الاد ر يف  23- 92أكد التنظيم رتقم و 
العمليدت املارفية، يف مد ته الرايعة على مد يلي :"حُتد  املادرف واملؤسسدت املدلية، يكل حرية، معدالت الفدئدة الدائنة واملدينة، 

اجلزائر أن حيد  هدمشد أتقاى يستوجب  وكذا معدالت ومستوى العموالت املطبقة على العمليدت املارفية. غري أنه ميكن لبنك
املعدلة (11-95)التعليمة رتقمصدرت  سنة2995يف  ."من تقبل املادرف واملؤسسدت املدلية ابلنسبة لعمليدت القرضاحرتامه 

 أسعدرالفدئدة املدينة استكمدال لتحرير  أسعدر ديدحرية حت منهد على الثدنيةاملد ة  أكدت، حيث (26- 92)واملتممة للتعليمة رتقم
 2992.2الفدئدة منذ  أسعدرومن الشكل السديق نالحظ حترير  الفدئدة الدائنة

                                                             
 .42ص، اصالحات النظام املاريف اجلزائري و انعكاساهتا على فعالية السياسة النقديةيقبق ليلى أمسهدن ،1 

اخلدمس ،املركز اجلدمعي ،جملة ميالف للبحوث و الدراسدت،العد  )0295جوان - 9192التحرير ) إىلمن التقييد  :الفائدة يف اجلزائر أسعارتطور سياسة روش،شلغوم عميو 2
 .383-384،ص4221ميلة ،اجلزائر،،جوان 
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ليال  2995(على عكس املرحلة السديقة عرف معدل إعد ة اخلام اخنفدضد مستمرا منذ سنة 4222-2996املرحلة الثدنية )
ت سنة ،كمد كدن اإلئتمدنو هذا مد يؤكده مدى التحكم يف التضخم عن طريق احلد من حجم  4222يف سنة 6%معدل  إىل

و تقد تدعم ذلك  -ممد أعطى نوعد من املاداتقية هلذه األ اة-موجبة  أرتقدمدالفدئدة احلقيقية  أسعدرالتدريخ الذي عرفت فيه  2991
هذا مد -و ترغب السلطة النقدية يف عدم الضغط على البنوك يف توفري السيولة لالئتمدن2999و2998خاوصد يف سنة 

،وفعدلية هذه السيدسة تكمن يف ضعف و ائع البنوك التجدرية من جهة  -االيداعو  تقراضلإل نالحظه يف اخنفدض معدالت الفدئدة
سيدسة إعد ة اخلام إلعد ة  إىلاألمر الذي غدلبد مد يفرض اللجوء  أخرىو توفري التمويل الالزم الجندز املشدريع املسطرة من جهة 

 متويل اجلهدز املاريف.

 سياسة السو  املفتوحة:-

أشهر  6مدهتد  تجدوزتو متثلت يف شراء البنك املركزي للسندات العمومية اليت ال  2996ل عملية للسوق املفتوحة يف سنة أو متت 
،ولكن نظرا لضيق السوق النقدية و غيدب سوق مدلية متطورة جتلب إليهد املوار  من أصحدب الفدئض فدنه من الاعب تاور تقيدم 

 . اإلئتمدنعلى  ريثتأة للينك اجلزائر يعمليدت السوق املفتوح

 نسبة االحتياطي االجباري:-

فدن 2992الاد رة يف أفريل  92-26من املبدلغ املعتمدة كأسدس الحتسديه ،وحسب التعليمة %48حد  ينسبة ال تتعدى 
املركزي ،وحد  البنوك و املؤسسدت املدلية ملزمة على االحتفدظ مببدلغ معينة من االحتيدطدت لديهد يف شكل و ائع لدى البنك 

على جمموع العندصر املذكورة يف املد ة الثدنية من نفس التعليمة  %4,5معدل االحتيدطي اإلجبدري يف هذه التعليمة ينسبة 
 1 .4222حىت سنة  اثيتة،ويقيت هذه النسبة 

 (:0291- 1022السياسة النقدية خالل ) أ واتتطور -ب

السيدسة النقدية  أ وات،أصبحت يذلك خمتلف  4222 هنديةحدلة فدئض السيولة املارفية منذ  إىلمع انتقدل النظدم املاريف 
-23فيمد خيص التطورات اليت جدء هبد األمر  أمد-مبد فيهد أ اة إعد ة اخلام-دت من القرن املدضي غري مستعملة لعشرية التسعيني

الوار ة يف تقدنون النقد و القرض   واتأعد ت صيدغة نفس األ 25-23-24-22حول السيدسة النقدية فدملالحظ أن املوا   22
(و عمليدت السوق 23( ،أ اة القروض ابحلسدب اجلدري )املد ة 24( ،أ اة التسبيقدت )املد ة 22و املتعلقة ابعد ة اخلام )املد ة 

 (.25املفتوحة)املد ة 

ألغى اجلوانب التفايلية الستعمدل   22-23ا التعديلهلد هي أن هذأو ة :أسدسيو ميكنند توضيح مد سبق من خالل ثالث نقدط 
سواءا تعلق األمر أبنواع السندات و القروض اليت تكون حمال هلذه  22-92و الوار ة يف تقدنون النقد و القرض  واتهذه األ

عنه ينص املد ة  طبيعة الضمدانت و النسب و ترك اجملدل جمللس النقد و القرض لتحديدهد ينظدم سيادر أواملدة  أو،  واتاأل
و اليت نات على :"حيد  النظدم الاد ر عن جملس النقد و القرض كيفيدت و شروط إعد ة اخلام و 22-23من األمر  22

 تسبيقدت من سندات ابلعملة الوطنية من تقبل ينك اجلزائر". أونة مدأخذ ووضع حتت نظدم األ
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ق الشروط اليت حيد هد جملس النقد و القرض أن يتدخل يف سوق نات على :"ميكن لبنك اجلزائر ضمن احلدو  ووف 25و املد ة 
منح تسبيقدت .."و  أوالنقد و أن يشرتي و يبيع على اخلاوص سندات عمومية و سندات خدصة ميكن تقبوهلد العد ة اخلام 

د و أ واهتة النقدية و املتعلق يعمليدت السيدس24-29النظدم  إصدار غدية إىللكن عمليد يقي هذا النظدم و هذه الشروط غدئبني 
 .4229 مدي46د يف إجراءاهت

-23من األمر 22اذ نات الفقرة الثدنية من املد ة  22-92من تقدنون النقد و القرض 11القيد الوار  يف املد ة  إلغدءو اثنيهمد: 
على :"حتد  حسم العمليدت املنابة على السندات العمومية اليت يقوم هبد البنك املركزي و املناوص عليهد يف املوا  السديقة 22

ضد اليت أي 26م إمكدنية عو ة التمويل الغري مبدشر مليزانية الدولة ،و املد ة أمددل الواسع السيدسة النقدية"مد يفتح اجمل هدافوفقد أل
السليب لدائرة امليزانية على  ثرد تفتح اجملدل لعو ة األألهن 22-92من تقدنون النقد و القرض 18تعترب تعديال عميقد لنص املد ة 

 النقدي ممد تقد ينقص من استقاللية السلطة النقدية. صدارالدائرة النقدية ،عن طريق متويل عجز املوازنة ابإل

من تقدنون النقد و القرض و اليت نات على خمتلف اجلوانب املتعلقة أب اة  93للمد ة  22-23األمر  إلغدءاثلثهمد: هي 
مث تقدم جملس   واتابتقي األد خالل هذه الفرتة لربوز فدئض السيولة املارفية وعدم استخدام يتهأمهاالحتيدطي االجبدري ابلرغم من 

الذي حيد  شروط  24-22النظدم رتقم  صدارابعد ة ا راجهد إب 22-23من سنة من صدور األمر  أتقلالنقد و القرض يعد 
 لالحتيدطي االجبدري.  ىنتكوين احلد األ

غري  أخرى أ واتفعليد يف فدئض السيولة املارفية لذلك مت إ خدل  ثرلوحدهد غري كدفية لأل اإلجبدريأصبحت أ اة االحتيدطي 
يدءا من -م و ثالثة أشهرأاي1و تتم عملية اسرتجدع السيولة لفرتة –مبدشرة تتمثل يف اسرتجدع السيولة عن طريق النداء للعرض 

تادص السيولة املارفية الفدئضة مإ خدل أ اة جديدة ال 4225أشهر.ويف سنة 6اسرتجدع السيولة ملدة  إضدفةمث  4223جدنفي 
 1هي تسهيلة الو ائع املغلة للفدئدة .و 

-29السيدسة النقدية من خالل  النظدم  إ ارة أ واتيف اجلهدز التنظيمي املتضمن  4229و على نفس السيدق ركز التعديل يف 
االحتيدطدت اإلجبدرية ،تسهيالت الو ائع املغلة للفدئدة و اسرتجدعدت –لتخفيض فدئض السيولة   واتعلى نفس األ 24

للسيدسة النقدية  سدسيمتيزت إبصالح اإلطدر القدنوين حيث مت اعتبدر هدف التضخم هو اهلدف األ 4222سنة  أمد -السيولة
السيدسة النقدية من  إ ارةلقرضية يف الكمية النقدية ،ممد أعطى  ورا جديدا للمجدميع النقدية و ا هدافمع االحتفدظ يبدتقي األ

 2طرف ينك اجلزائر.

( اليت شهدت فدئض يف السيولة ،فهذه 4222-4222( فقد كدنت مميزاهتد عكس الفرتة )4229-4225الفرتة التدلية ) أمد
مت  4226فمنذ سنة السيدسة النقدية. إ ارةتغيري جذري يف  إىل أ ىممد 4225املرحلة متيزت ابخنفدض السيولة املارفية منذ سنة 

و  4226حقن السيولة لضمدن متويل النظدم املاريف وهذا يسبب التدمري النقدي الذي حدث يف سنة  أ واتعلى  أكثرالرتكيز 
 الذي كدن أسدسد يسبب العجز يف ميزان املدفوعدت الكلي.

                                                             
 .93-83ص حتليلية ،  راسة– 0295جوان  0222فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة  شلغوم عمريوش ،1 

 6،ص4222ت أو  45،،ينك اجلزائر ،4222،عرض التقرير السنوي  4222و النقدية  اإلتقتاد ية،التطورات -حمدفظ ينك اجلزائر–حممد لكادسي 2 



 (.0291-9112)يف اجلزائرتقييم مستوى التنسيق يف ظل تطور أطر تنفيذ السياستني النقدية واملالية : الفال الرابع

 

 ~177 ~ 

التدخل حيث يقوم البنك املركزي يف  إجراءات 4226سبتمرب 2املؤرخة يف  4226-26حد ت التعليمة  4226ففي سنة 
ائل أو متويل البنوك من خالل مندتقاة تندفسية و عمليدت ثندئية )عمليدت السوق املفتوحة(اليت مت تنفيذهد يف  إبعد ةسوق املدل 

تقدم  4226 .ويف ظل مواجهة االجتده التندزيل يف السيولة املارفية تقدم ينك اجلزائر يتخفيض عتبدت اسرت ا  السيولة و يف4221
و إعد ة تنشيط تقندة إعد ة اخلام لتوفري إعد ة التمويل للبنوك  اإلجبدرياسرتجدع السيولة و ختفيض نسبة االحتيدطي  أ واتيتعليق 

تقرار استخدام التمويل الغري تقليدي كمد  4221و مع استمرار الوضع على حدله اختذت السلطدت العدمة منذ نوفمري 1التجدرية.
ن خالل الشراء املبدشر من تقبل ينك اجلزائر لسندات اخلزينة لتغطية احتيدجدته التمويلية و الذي من املفرتض أن ينفذ ذكران سديقد م

 2سنوات.5ملدة 

 (:0291-0229السياسة النقدية )  أ وات(:عمليات بنك اجلزائر يف السو  النقدي و املايل و IV-9)اجلدول      

  
 

 السنة

نسبة 
االحتياطي 
 االجباري

 نسبة
 إعا ة اخلام

معدل 
الفائدة 
 احلقيقي

معدل 
فائدة 
 تقراضاإل

معدل فائدة  
 االيداع

اسرتجاع 
السيولة 

 مأاي9ل

اسرتجاع 
 3السيولة ل

 أشهر

اسرتجاع 
 6السيولة ل

 أشهر

تسهيلة 
الو ائع 
املغلة 
 للفائدة

2111 3 6 10,03 9,5 6,25 - - - - 

2112 1,11 1,1 7,18 8,58 5,33 1,21 - - - 

2113 6,11 1,1 -0,19 8,13 5,25 5,21 - - - 

2114 6,1 1 -3,78 8 3,65 1,21 - - - 

2112 6,1 1 -6,99 8 1,94 5,11 5,9 - 1,3 

2116 6,1 1 -2,32 8 1,75 5,11 1 - 1,3 

2111 6,1 1 1,48 8 1,75 5,21 1,1 - 1,21 

2118 2 1 -6,38 8 1,75 5,11 1 - 1,3 

2119 2 1 21,61 8 1,75 1,21 5,11 - 1,3 

2111 9 1 -6,96 8 1,75 1,21 5,11 - 1,3 

2111 9 1 -8,66 8 1,75 1,21 5,11 - 1,3 

2112 55 1 0,48 8 1,75 1,21 5,11 - 1,3 

2113 51 1 8,07 8 1,75 1,21 5,11 5,1 1,3 

2114 51 1 8,31 8 1,75 1,21 5,11 5,1 1,3 

2112 51 1 15,52 8 1,75 1,21 5,11 5,1 1,3 

 1ثم 1,3 5,1 5,11 1,21 1,75 8 6,39 3,6 2 2116

2111 1 3,21 3,42 8 1,75 1,21 5,11 5,1 11 

2118 51 3,21 -2,56 8 1,75 3,1 - - - 

2119 51 3,21 - - -   3,1  - - - 

 .26-25-22-31-33-42-5رتقم -اجلزائرالنشرات االحادئية الثالثية لبنك -من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على::املادر

  ar.knoema.comأطلس ييدانت العدمل)موضوعدت القطدع املديل( -

 حتليلية  راسة-4222-2992ي يف اجلزائر خالل الفرتة تقتاد التنسيق يني السيدستني املدلية و النقدية و  وره يف حتقيق التوازن اإل،شليق عبد اجلليل -
-4221ينوك وأتميندت،جدمعة تقدصدي مرابح،ورتقلة ،اجلزائر،–و التجدرية و علوم التسيري ،ختاص مدلية  اإلتقتاد ية،أطروحة  كتوراه ،منشورة،كلية العلوم 

 .252،ص4228

                                                             
1 Banque d’Algérie -Rapport annuel 2016–Evolution économique et monétaire en Algérie ;09-2017,p95-99. 
2 Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;07-2018,p100 

https://ar.knoema.com/
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النقدية و املدلية لغرض تعقيم الفوائض النقدية من   وات(تقدم ينك اجلزائر ابستحداث جمموعة من  األ1151-1115)يف الفرتة 
( 1159-1151) املرحلة أمد 1الرتقديية اليت من شأهند تفعيل السيدسة النقدية من خالل امتادص هذه الفوائض، ليدتخالل اآل

 هد:أمهالنقدية اليت سوف نقوم يتحليل   ارةاإل أ واتفتميزت ابخنفدض السيولة لذلك اختلفت 

 اخلام و معدالت الفائدة: معدل إعا ة-

هي آخر سنة ميدرس فيهد معدل إعد ة اخلام وظيفته كمقرض أخري للبنوك التجدرية نظرا لزاي ة فوائض السيولة 1115كدنت سنة 
 إىلليال  %1,1 إىل 6% اخنفض من 1111-1115،لذلك نالحظ من اجلدول السديق أنه يف سنيت  1111 هنديةاملارفية مع 

 2،ابلتديل مل تكن هذه األ اة فعدلة يف هذه الفرتة. 1151 غدية إىلو يقي اثيتد  1111يف سنة %1

ضد يعد أن أيو  1156ت أو إعد ة التمويل من تقبل ينك اجلزائر يف  يداية،ومع  1151لكن يف ظل اخنفدض السيولة املارفية يف 
السيولة أعيد تنشيط هذه األ اة و اخنفض معدل إعد ة اخلام من  دتسدمهممن مبدلغ  أكربأصبحت مبدلغ سحوابت السيولة 

لضخ السيولة ومع االعتمد  على 1152.3ائل أو و هذا كدن حتفيزا النطالق عمليدت السوق املفتوحة يف 1156يف %3,6 إىل%1
مي و ارتفعت السيولة من التمويل الغري تقليدي للخزينة العمومية من طرف ينك اجلزائر السيمد لتسديد جزء من الدين العمو 

 1152.4جديد منذ 

 تقراضومعدالت الفدئدة احلقيقية ،فنالحظ أن معدل الفدئدة على اإل االيداعو  تقراضفيمد يتعلق مبعدالت الفدئدة على اإل أمد
يف  تقتاد ألن ينك اجلزائر نفذ سيدسة نقدية توسعية ابالعتمد  على القروض املقدمة لإل (1113-1115)اخنفض خالل الفرتة 

( ممد يعين زاي ة كمية النقو  1Mمستهدفد يذلك زاي ة اجملمع النقدي ) -يتقتاد فرتة يرانمج اإلنعدش اإل–(1111-1111)
ية و نتدج.و كدن الغرض من هذه السيدسة النقدية التوسعية تنمية الطلب على االستثمدر لتحريك املشدريع اإلتقتاد املطلوية يف اإل

نظرا للسيولة  االيداعو يف نفس الوتقت اخنفض معدل الفدئدة على   زاي ة معدل النمو و تقليص البطدلةاخلدمية لإلسهدم يف 
 .6سعيد جلذب الو ائع أتقلداع و أصبحت املادرف ياليت تسببت يف الضغط على سعر الفدئدة لأل  5الفدئضة لدى البنوك

ضد معدل أيو %2عند  1111يقي اثيتد منذ سنة  تقراض(أن يقي معدل الفدئدة لإل1152-1111)و مد نالحظه من اجلدول 
و هذا مد توافق مع زاي ة النفقدت العدمة و ازاء تنفيذ احلكومة للسيدسة املدلية التوسعية يف  1116داع يقي اثيتد منذ يالفدئدة لأل

اجلزائر خالل هذه املرحلة امتدزت  ابلتديل مد ميكنند استخراجه كنتيجة هو أن معدالت الفدئدة الرمسية يف 7(.1151_1111)الفرتة 

                                                             
 .52،ص2،4225و املدلية ،العد   تقتاد (،جملة اإل0293-0222يف اجلزائر )–فعالية السياسة النقدية يف ظل وفرة احتياطات الارف ت حيىي مسري ،أي1 

،أطروحة  كتوراه  حتليلية  راسة-0294-9112ي يف اجلزائر خالل الفرتة تقتاا الية و النقدية و  وره يف حتقيق التوازن اإلالتنسيق بني السياستني املشليق عبد اجلليل، 2 
 .255،ص4228-4221ينوك وأتميندت،جدمعة تقدصدي مرابح،ورتقلة ،اجلزائر،–و التجدرية و علوم التسيري ،ختاص مدلية  اإلتقتاد ية،منشورة،كلية العلوم 

3 Banque d’Algérie -Rapport annuel 2016–Evolution économique et monétaire en Algérie ;09-2017,p92 

 42،ص4228م اجمللس الشعيب الوطين ، يسمرب أمد،تدخل حمدفظ ينك اجلزائر 4228و توجهدت سنة  4221حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة 4 

 .255صذكره،مرجع سبق شليق عبد اجلليل،5 

 .389،ص)0295جوان - 9192التحرير ) إىلمن التقييد  :الفائدة يف اجلزائر أسعارتطور سياسة شلغوم عميو روش،6 

 .625صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،7 
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ضعف  نهديةيفرتات استقرار طويلة خالفد ملد اجيب أن تكون عليه ابعتبدرهد مؤشرا لتوجهدت السيدسة النقدية مد يعكس يف ال
 1السيدسة النقدية. إ ارةاستخدامهد لتفعيل 

 :االحتياطي اإلجباري-

و اليت فيهد التحديد يشكل  تقيق لكل املعدمل اليت ختاهد  1111مبهمة حىت سنةرغم وجو  هذه األ اة سديقد اال أن معدملهد كدنت 
و 1111منذ سنة  رتفدعو يدأ معدل االحتيدطي يف اإل 2اسرتجدع السيولة  أ واتو إعد ة احيدئهد لنفس الضرورة اليت أحدثت 

على سيولة البنوك  ثرهذه األ اة يف األ يةأمهو هذا الرفع يعترب تشديدا من جدنب السلطدت النقدية على  1151 غدية إىلاستمر 
اخنفدض نسبة السيولة البنكية   إىلو هذا يعو   1152يف  % 1 إىلو  % 2 إىل 1156مث اخنفض من جديد يف سنة 3التجدرية.

عرف الوضع النقدي الذي متيز سديقد يفدئض هيكلي يف السيولة املارفية تضييقد  1156ايتداءا من السداسي الثدين من  ألنه،
م هذا الوضع أعد  ينك اجلزائر تنشيط آلية إعد ة أمداحتيدج متواصل للسيولة  ،و  إىل أ ىالبرتول ،ممد  أسعدرتدراجييد مرتبطد يضعف 

يف % 51مث 1152يف 51 % إىلالتمويل الغري تقليدي ،ويعد عو ة فدئض السيولة من جديد ارتفع معدل االحتيدطي اإلجبدري  
-13حسب التعليمة رتقم4-1152هد يف جدنفي رتفدعوهذا هبدف تشغيل عملية إعد ة تعقيم السيولة من جديد نظرا إل-1159

املعدلة و املتممة للتعليمة  1159-15و التعليمة 5املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية1111-11 املعدلة و املتممة للتعليمة 1152
 6املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية على التوايل .11-1111

 أشهر(:6أشهر و 3م،أاي9أ اة اسرتجاع السيولة )-

يغية ضمدن رتقدية فعدلة على السيولة البنكية   1111من أفريل  ايتداءهذه األ اة كأ اة جديدة غري مبدشرة للسيدسة النقدية  إتبدعمت 
مرونة من االحتيدطدت  أكثرو تعترب هذه الوسيلة  -وسيلتد السوق-أشهر3م و أاي2اسرتجدع السيولة لفرتة استحقدق  إىل،وتنقسم 
ممد يتيح  إجبدريةعلى ذلك ال تكون املشدركة يف عمليدت اسرتجدع السيولة  عالوةد يومد يعد يوم و ،حيث ميكن تعديله اإلجبدرية

 الفرصة لكل ينك إمكدنية تسيري سيولته.

من خالهلد يكون البنك املركزي هو املقرتض يف حني البنوك التجدرية هي املقرض ،و تظهر مرونة آلية اسرتجدع السيولة عرب املندتقاة 
ض عليه و يف حجم السيولة اليت يرغب يف سحبهد من السوق ، و داحلرية اليت متنحهد لبنك اجلزائر يف حتديد سعر الفدئدة املتفيف 

ومد نالحظه من خالل اجلدول  الغري مبدشرة.  واتالنسب من السيولة مقدرنة يبدتقي األ أكربهذه األ اة يف امتادص  تسدمهوتقد 
 .1152أل اة منذ السديق أنه تقد مت تعليق هذه ا

 

                                                             
 .381،ص)0295جوان - 9192التحرير ) إىلمن التقييد  :الفائدة يف اجلزائر أسعارتطور سياسة شلغوم عميو روش،1 

 .54صمرجع سبق ذكره،حيىي مسري ، تأي2 

 .422،ص4223شتدء و رييع -64-62ية عريية ،العد ان إتقتاد ،حبوث (0299-0222حتدايت السياسة النقدية و حمد ات التضخم يف اجلزائر)س فضيل ،أير 3 

 .42-42،ص4228م اجمللس الشعيب الوطين ، يسمرب دأم،تدخل حمدفظ ينك اجلزائر 4228و توجهدت سنة  4221حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة  4 

 املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية  4222-24املعدلة و املتممة للتعليمة  4228-23التعليمة رتقم 5 

 املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية4222-24املعدلة و املتممة للتعليمة  4229-22التعليمة  6 
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 تسهيلة الو يعة املغلة للفائدة:-

سدعة مبعدل فدئدة معلن عنه مسبقد ،و  11وهي عبدرة عن و يعة توضع لدى ينك اجلزائر ملدة 1111استحدثهد ينك اجلزائر يف 
يشهد هذا املعدل تعديالت طبقد للتقلبدت احلد ثة على مستوى السوق النقدية ،وتقد جدء تطبيق آلية الو يعة املغلة للفدئدة 

ض انعكدسد الستمرار ظدهرة فدئض سيولة البنوك التجدرية لدى ينك اجلزائر،و ذلك يف شكل عمليدت على ييدض أتخذ صورة تقر 
متنحه البنوك التجدرية لبنك اجلزائر طوعد تستحق عنه فدئدة حتتسب على أسدس فرتة استحقدتقهد و معدل الفدئدة اثيت حيد ه ينك 

تطبيقهد و على الرغم من  يدايةو على الرغم من حداثتهد اال أهند متكنت من سحب سيولة معتربة من النظدم املاريف منذ 1اجلزائر.
 2.(1156-1111) خالل الفرتة %1,3املطبق عليهد و الذي يلغ غدلبد اخنفدض معدل الفدئدة 

 عمليات السو  املفتوحة:-

 إىلالسيولة  لسيدسة النقدية لتنتقل من امتادصتغريت طريقة سري ا 1151 يدايةيعد اخنفدض مستوايت السيولة املارفية مع 
ا راج عمليدت السوق املفتوحة لضخ السيولة يتواريخ استحقدق تقدم ينك اجلزائر إبعد ة  1152في مدرس ف عملية ضخهد إىلالعو ة 

وهذا  3السيدسة النقدية من خالل املعدل التوجيهي. إ ارةم القندة الرئيسية يف أاي2خمتلفة مع جعل معدل الفدئدة للعمليدت ل
ة متويل البنوك واليت نات املد ة املتعلقة يعمليدت السوق املفتوحة اخلدصة إبعد 1156سبتمرب 5املؤرخة يف 56-16حسب التعليمة 

 أومنهد على حتديد كيفيدت تدخل ينك اجلزائر يف السوق النقدية العد ة متويل البنوك يواسطة االعالانت عن املندتقاة  ىلو األ
يواسطة عمليدت ثندئية و املد ة الثدنية نات على كيف جتري عمليدت السوق املفتوحة يف السوق النقدية مببد رة من ينك اجلزائر 

الطويل وعمليدت الضبط الدتقيق و العمليدت  جلاأل،مبد يتعلق يعمليدت إعد ة التمويل الرئيسية و عمليدت إعد ة التمويل ذات 
 4اهليكلية .

I-3- (:2119-1991) اإلئتماينتطورات الوضع النقدي و 

عن طريق حتليل (1159-5991)مسدر السيدسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة  إىلمن خالل هذا اجلزء سنقوم ابلتطرق 
 املؤشرات اخلدصة ابالستقرار املديل و القدعدة النقدية. أهم إىل إضدفةتطور حجم الكتلة النقدية و مقديالهتد 

 النقدي: صدارتطور مكوانت اإل-أ

مرتبطة 5مقديالهتد  أوفيمد خيص الكتلة النقدية  سواء،  راستندالنقدي جمموعة من التطورات خالل فرتة  صداراإلعرفت مكوانت 
وضح كل ست(IV-4( )IV-3)احملروتقدت و األشكدل أسعدريذلك يكل من حجم السيولة املارفية و احتيدطدت الارف املتأتية من 

 .-1111و املرحلة الثدنية مد يعد (2000-1990) عرب خمتلف املراحل هذه التذيذابت

                                                             
 .54-52صذكره،مرجع سبق ت حيىي مسري ،أي1 

 .424صمرجع سبق ذكره،، رأيس فضيل2 
3 Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;07-2018,p131 
 

 املتعلقة يعمليدت السوق املفتوحة اخلدصة إبعد ة متويل البنوك4226سبتمرب 2املؤرخة يف 26-26التعليمة  4 

مد يعرف ابحتيدطدت الارف من جمموع وسدئل الدفع الدولية املوجو ة لدى اجلهدز املاريف و هي انجتة عن حدصل كل  أو اخلارجبة األصولمقديالت الكتلة النقدية كل من :متثل 5 
هي القروض املمنوحة من اجلهدز املاريف للمتعدملني  اا تقتالقروض لإل أمدو حتويالت األشخدص للداخل، موالمن الاد رات و السلع و اخلدمدت و املداخيل الادفري لرؤوس األ
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 1Mالنقو  التغري يفو  2Mالكتلة النقدية التغري يف  (:IV-0مقابالت الكتلة النقدية                   الشكل)تطور (:IV-3لشكل )ا
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              .211-216-268-266،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل، -ابالعتمد  على:(من إعدا  الطدلبة IV-3( و )IV-4الشكل ):املادر

 .26-25رتقم  -ينك اجلزائر النشرات اإلحادئية الثالثية لبنك اجلزائر -

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2016–Evolution économique et monétaire en Algérie ;09-2017 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;07-2018 

- Banque d’Algérie –Bulletin monétaire et financière ,1er semestre 2018 . 

- Banque d’Algérie – Bulletin statistique, série respectives  ,statistique monetaires 1964-2011,juin 2012. 

 إتقتاد مد ميكنند تقوله حول مد متيزت يه مرحلة التسعيندت هو أن النظدم املاريف و املديل اجلزائري يشبه (:2111-1991)الفرتة 
املدلية غدئبة تقريبد  و اتسم النظدم املاريف يسوء  سواقفدن األ أخرىينكي ،ومن جهة  تقتاد الديون حيث كدن معظم متويل اإل

 5991كمد تعكس التطورات النقدية اليت حدثت منذ  1تسيري هيكلي جعله يعتمد كليد على إعد ة التمويل من البنك املركزي.
هدت خمتلفة للسيدسة توجهدت السيدسة النقدية يف ظل اتفدتقيدت اجلزائر مع صندوق النقد الدويل حيث ميكن التفريق يني عدة توج

 النقدية.
ي اذ توجهت السيدسة النقدية تقتاد و هي الفرتة اليت سبقت تطبيق يرامج اإلصالح اإل 5991 إىل5991من  ىلو األمتتد الفرتة 

لدى املؤسسدت العدمة ،كمد أن الرتاجع عن  اإلئتمدنواحتيدجدت متويل عجز امليزانية الضخمة  إىلحنو التوسع و هتدف أسدسد 
 و5929 من خالل االتفدتقيتني املنعقدتني يف اإلئتمدينسيدسة التشد  املديل اليت انتهجتهد احلكومة سديقد ابعتمد  يرانمج االستعدا  

ورات النقدية يسبب ت يف التطأثر مراتقبة توسع الكتلة النقدية ابحلد من التدفق النقدي و تقد  إىلو اليت كدنت هتدف  5995
لكن رغم أن اهلدف يف هذه الفرتة هو التحكم يف منو كمية النقو  إال أهند استمرت يف النمو  2النقد لتغطية العجز املوازين.  إصدار

االتفدق مع صندوق  إىلعرف معدل منوهد اخنفدضد حمسوسد و هذا يعو   5993لكن يف سنة ، 5991و 5995خدصة يف سنة 

                                                                                                                                                                                              
االكتتدب يف سندات احلزينة من طرف املادرف التجدرية وو ائع املؤسسدت و األشخدص يف  أيتتمثل يف تسبيقدت ينك اجلزائر ، والقروض للدولةيني غري املدليني ،تقتاد اإل

 468ص،،مرجع سبق ذكرهحللو موسى يوخدري أنظر -حسدابت اخلزينة و اليت منهد احلسدابت الربيدية.
1 Amokrane Mustapha, Rasdi Sabrina,op-cit ,p8 . 

  .12ص ،مرجع سبق ذكره،حلول عبد القد ر 2 
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ليبلغ أعلى ذروة خالل  5992يف  الذي أتقر ضبط السيدسة النقدية يشكل حمكم ،لكن هذا املعدل ارتفع من جديد النقد الدويل و
التطهري املديل للمؤسسدت العمومية  يدايةو هذا يسبب 5992يف  12,11%ككل ،حيث منى العرض النقدي مبعدل    راستندفرتة 

 (2M)أن زاي ة منو  أيمنو نشدط السوق املوازية، إىل إضدفةمن طرف السلطدت  (2M)ممد صعب ضبط منو  5992الذي يدأ يف 
( 2Mالعرض النقدي) أمد1ي .تقتاد يف هذه الفرتة يدل على الدور الذي مدزالت تلعبه السيدسة النقدية يف  عمهد لعملية النمو اإل

 إىل( يف النمو يسبب اجتده األفرا  2M،استمر العرض النقدي ) تداولالعملة يف ال أوية اإلئتمدنالنقو   إىلفيعو  منوه -النقو –
خدرج اجلهدز البنكي و ميكن تفسري هذا ينقص الوعي املاريف لدى األفرا  من جهة و عجز اجلهدز البنكي يف  موالاالحتفدظ ابأل

معدالت التضخم يف التسعيندت فقد يف  إرتفدعمن  تقتاد ،و نظرا ملد عرفه اإل أخرىجذب اال خدرات و السيولة املعطلة من جهة 
يدأت الو ائع اجلدرية يف 1111و يف سنة نظرا  لعدم الثقة العملة الوطنية  ثديتةال صولاألالعقدرات و  إىلالتوجه  إىليدأ األفرا  

يرانمج اإلنعدش  أثر إىل إضدفةالفدئدة املوجبة وزاي ة و ائع املؤسسدت العدمة خدصة النفطية  أسعدريسبب زاي ة  رتفدعاإل
 2 .1115ي الذي انطلق يف سنة تقتاد اإل

فنالحظ من خالل تقراءة اإلحادئيدت املتدحة لديند أن القروض  1111-5991وخباوص مقديالت الكتلة النقدية خالل الفرتة 
د من نسبة القروض الداخلية مدعدا سنة أسدسيشكلت عنارا  خرىاملقدمة للدولة من البنك املركزي و البنوك التجدرية األ

،حيث نالحظ أن هندك حتسند يف الوضعية املدلية للحكومة و ختلات الدولة من مديونيتهد جتده البنك املركزي،و اخنفضت 1111
 .و هو مد يعترب حتسند يف1111يف  مليدر  ج 622,12 إىل 5999مليدر  ج يف  212,29تقيمة صديف القروض املقدمة للدولة من 

ألن  1111.3إىل5999الوضعية املدلية اخلدرجية للدولة و هذا مد الحظنده يف القفزة النوعية يف صديف املوجو ات اخلدرجية من سنة 
مليدر  ج 311,3 إىل 6,13حيث انتقلت من 5992 إىل 5991نسبة املوجو ات اخلدرجية ارتفع معدل منوهد خالل الفرتة 

  فقد تقتاد القروض املقدمة لإل أمد.5992البرتول يف سنة  أسعدرمليدر  ج و هذا اهنيدر 569,65 إىل 5999لتنخفض يف سنة 
من املوجو ات اخلدرجية و مثلت أعلى احلاص يف تكوين الكتلة النقدية  أكربو  من القروض املقدمة للدولة  أكربكدنت نسبتهد 

 5999.4سنة  غديةل

 تقتاد ت املمنوحة لإلاإلئتمدانحد كبري عن  إىلانتج (1111-5991)النقدي خالل الفرتة  صداراستنبدطد ممد سبق نستنتج أن اإل
 و عن التمويل النقدي للعجز يف ميزانية اخلزينة و الذي يضمن إنقدذ املؤسسدت العمومية و كذلك معظم االستثمدر.

 أسعدرزاي ة  إىلاخلدرجية اجلزائرية اليت تعو  حارا  يرا اتالا رتفدعإب1115هذه الفرتة  يدايةيزت مت(:2119-2111)الفرتة الثانية
النفطية من السهل توفري السيولة يف النظدم املاريف من  يرا اتالاالنقدي( حيث جعل الدخل من  صدارالبرتول )مادر جديد لإل

-و خالل هذه الفرتة ككل تعترب السيدسة النقدية متوائمة مع اهلدف النهدئي هلد أخرىجهة و تطوير سوق مد يني البنوك من جهة 
 5.-التضخم

                                                             
 329-326ص-تقياسية  راسة-السياسة النقدية يف اجلزائر و معوتقاهتا الداخلية أثرالية ،يقبق ليلى امسهدن1 

 .462-459،ص،مرجع سبق ذكره حللو موسى يوخدري  2 

 .682صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،3 

 .42ص، اصالحات النظام املاريف اجلزائري و انعكاساهتا على فعالية السياسة النقديةيقبق ليلى أمسهدن ،4 
5 Amokrane Mustapha, Rasdi Sabrina,op-cit ,p56 
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–الوسيطية  هدافال على األأو  ثرعلى األ سعدروتقد اعتمد ينك اجلزائر يف هذه املرحلة لتحقيق هدف استقرار املستوى العدم لأل
عن طريق حتكمه يف املضدعف النقدي و مضدعف النقو  ،مث انتقل يف  - تقتاد ( والقروض املقدمة لإل2Mالعرض النقدي )

 1.سعدرهدف استقرار املستوى العدم لأل إىلاملرحلة الثدنية 

 تزايدواليت  1151 غدية إىل1115ةمن سن ىلو األ( 2Mتني من حيث تطور العرض النقدي )أسدسيمنيز خالل هذه الفرتة مرحلتني 
اعتمدت السلطة النقدية سيدسة  1116 غدية إىل 1111يسنة  بداية( يشكل متذيذب ،ف2Mالكتلة النقدية ) معدل منو فيهد

،و يرانمج  عم 1111أفريل  غدية إىل 1115ي الذي امتد من أفريل تقتاد نقدية توسعية تزامنت مع تطبيق يرانمج االنعدش اإل
العديد من العوامل  تسدمه.كمد  ااجيديالكلية يشكل  اإلتقتاد ية اذ تعززت املؤشرات 1119-1111ي للفرتة تقتاد االنعدش اإل

 2. 1111-1113البرتول يف سنيت  أسعدر إرتفدعهد أمه فعه حنو التوسع و من حتسني الوضع النقدي يف اجلزائر و يف  خرىاأل

توسعت الكتلة النقدية يشكل  1116 غدية إىل 1115لكن يف نفس الوتقت نالحظ من خالل الشكل السديق أن من سنة 
ارتفع معدل  1116متحكم فيه ألن معدالت منوهد تبدطأت ممد يوحي يتحكم ينك اجلزائر يف السيدسة النقدية ،و لكن يعد سنة 

يف  %56,13يعد أن كدن  -1,2% إىل(2Mاخنفض معدل منو العرض النقدي )1119ويف سنة منوهد  تزامند مع يرانمج  عم النمو.
األزمة العدملية و اخنفدض االحتيدطدت  أثرالبرتول  أسعدرألن هذه السنة سجلت مستوايت متدنية يسبب تراجع  -1112سنة 

مث  59,91% إىل11,53 %من 1155-1151التوسع النقدي من جديد على التوايل يف سنيت معدل مث ارتفع  3الرمسية للارف.
 صولاألزاي ة صديف  إىلد يف التوسع النقدي و هذا يعو  إرتفدع 1151،لكن يعد هذا شهدت سنة  1153-1151يف  تبدطؤ

 4. %51,15( و الذي يلغ 2Mو هي نفس السنة اليت شهدت انتعدشد كبريا يف ) جنبيةاأل

و هذا 2,3%معدل توسع نقدي و الذي يلغ نسبة  أ ىن األخريةسجلت هذه  1151وعلى عكس السنوات السديقة لسنة 
 النفط. سعدرة أبأثر هذه السنة خدصة من انحية اخنفدض صديف املوجو ات اخلدرجية املتيسبب الظروف اليت  ميزت 

 أسعدراجلزائري جراء يقدء  تقتاد اثنية ،فعلى ضوء التحدايت اليت تواجه اإل 1152و  1152ارتفع معدل منو الكتلة النقدية خالل 
تنشيط و  فع النمو  إىلد عجز املوازنة العدمة و احلدجة ،و تادع 1151النفط عند مستوايت منخفضة مقدرنة يتلك السدئدة تقبل 

 إىلفدخنفض  1159سنة  أمدنة من خالل يرانمج التسيري الكمي ي تبىن ينك اجلزائر آلية التمويل الغري تقليدي لعجز املواز تقتاد اإل
5 النفط. أسعدريسبب اخنفدض مستوايت  % 1,12نسبة 

 

أصبح  -1151 غدية إىلو - 1111املعرب عن تطور مقديالت الكتلة النقدية أنه يعد سنة (IV-3)يتأكد لند من خالل الشكل 
مستوايته خالل هذه املرحلة حيث أخذ أعلى  رتفدعالنقدي نظرا إل نشدءلإلصديف املوجو ات اخلدرجية هو املادر الرئيسي 

و احتيدطدت النقد األجنيب سجلت كل مقديالت  جنبيةاأل صولاألالبرتول و زاي ة  أسعدر إرتفدع(،فبفضل 2Mاحلاص من )

                                                             
 .24صحتليلية ،  راسة– 0295جوان  0222اجلزائر خالل الفرتة فعالية السياسة النقدية يف  شلغوم عمريوش ،1 

 21ص،مرجع سبق ذكره،حلول عبد القد ر 2

 .353ص-تقياسية  راسة-السياسة النقدية يف اجلزائر و معوتقاهتا الداخلية أثرالية ،يقبق ليلى امسهدن 3 

 .122صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،4 

–التدسع  صدار،صندوق النقد العري ،اإل التطورات النقدية و املارفية-0202-0291ي الكلي للدول العربية لعامي تقتاا اإل  اءتوتقعات األالعري، تقتاد تقرير آفدق اإل5 
 1،ص4229أفريل 
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على التوايل والذي  جنبيةحيث اخنفض متوسط الزاي ة يف املوجو ات األ1151و  1119د مستقرا ،مدعدا سنة إرتفدعالكتلة النقدية 
زينة و اليت استند ا على الشكل ت املمنوحة للخاإلئتمدانالنقدي هو  صداراألزمة املدلية العدملية و املادر األخر لإل آاثرجدء من 

صندوق  إنشدءالندجتة عن فرض الضرائب على النفط و  يرا اتالاالزاي ة يف  إىلالسديق نالحظ أهند سدلبة و منخفضة و هذا يعو  
فدن هذا األخري شهد تقلبدت يف النمو و حااه النسبية من العرض  تقتاد ابلنسبة للقروض املقدمة لإل أمد.يرا اتالاضبط 

 متدمدضدع و انعكست األ 1151لكن منذ سنة   1.تقتاد النقدي تندتقات و هذا ينعكس من عدم التزام البنوك التجدرية يتمويل اإل
حيث شهد صديف املوجو ات اخلدرجية تقلاد مستمرا ،و عرفت  ،ضدع اخلدرجيةو البرتول و تدهور األ أسعدريسبب اخنفدض 

مدعدا  2. 1152من سنة  يدايةمستحقدت البنك املركزي على اخلزينة العمومية  تزايد أثرد من جديد إرتفدعالقروض املقدمة للدولة 
مليدر  ج يف 51311,2إىل1156مليدر  ج يف 2122,1 ابستمرار لتال من تزايدحيث يقيت ت تقتاد نسبة القروض املقدمة لإل

 3املدء و متويل خمتلف أنواع املؤسسدت،خدصة تقطدع الطدتقة و متويل خمتلف االستثمدرات و القطدعدت  إىليسبب التوجه 1159

 مؤشرات االستقرار املايل و القاعدة النقدية:-ب

الوطين لاد رات  تقتاد ابلتبعية القوية لإله ثر ا نفطيد حبثد ،اذ واصل املضمون املديل الكلي أتإتقتاد اجلزائري  تقتاد يعترب اإل
على الوضعية النقدية و سري  ثرالبرتول من تقلبدت حد ة يف السوق الدولية و هذا مد كدن عميق األ أسعدراحملروتقدت و مد متيزت يه 

 4. 1159-5991السيدسة النقدية خالل الفرتة 

 (:تطور معدالت التضخم:IV-4الشكل)
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  http://perspective.usherbrooke.ca:من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على احادئيدتاملادر:

 الوحدة:مليار  ينار                (:2119-1991)،مؤشرات القاعدة النقدية  ايل(:مؤشرات االستقرار املIV-0اجلدول )

                                                             
1 Amokrane Mustapha, Rasdi Sabrina,op-cit ,p51 . 

Banque d’Algérie  2-,p125. 2018-;07 monétaire en AlgérieEvolution économique et –Rapport annuel 2017 

 .2-3،ص4229فيغري29اجندزات و آفدق ،–افتتدح يوم حول :عارنة املادرف –كلمة احملدفظ 3 

 .652صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،4 

 مؤشرات القاعدة النقدية ايلمؤشرات االستقرار امل 
احتياطي الارف 

مليار -األجنيب
 - والر

 السيولة املارفية
 

صايف املوجو ات 
 اخلارجية

و ائع اخلزينة يف 
 بنك اجلزائر

ا ايل القاعدة  النقدي تداولال
 النقدية

و ائع البنوك و 
 املؤسسات املالية

 خرىاأل
1991 0,7 - 6,53 2,8 135,94 137,92 1,98 

1991 1,6 - 24,28 4,58 157,74 160,28 2,54 

1992 1,5 - 22,64 0 185,4 196,27 10,87 

1993 1,5 - 19,61 0 212,02 250,4 38,38 

1994 2,6 - 60,39 0 224,35 237,22 12,87 

http://perspective.usherbrooke.ca/
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              .211-216-268-266،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل، -  من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على :املادر:

 .26-25-22-31رتقم  -ينك اجلزائر النشرات االحادئية الثالثية لبنك اجلزائر -

 .4228التدسع،أفريل  صدارالعري ،اإل تقتاد تقرير آفدق اإل: صندوق النقد العري -

-Banque d’Algérie -Rapport annuel 2016–Evolution économique et monétaire en Algérie ;septembre 2017 . 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;juillet2018. 

- Banque d’Algérie-point de situation sur le financement non conventionnel ;2019. 

سري السيدسة ،ضدع النقدية و تطور األو فهم جمموعة من املؤشرات النقدية العدمة لتسهيل عملية حتليل ( IV-1)يلخص لند اجلدول 
ا سلبيد على مؤشرات أثر الوطين تقبل التسعيندت كدن هلد  تقتاد النقدية و مسدرهد ،حيث أن األزمدت املتتدلية اليت مرت ابإل

مل تعط فرصة للجزائر أن تكون احتيدطد من الارف  5926من  يدايةه سعدر أاالخنفدض احلد  يف االستقرار املديل ،فأزمة النفط و 
تدين تقيمة  إىل أ ى،مد 5999مليدر  والر يف سنة 1,1إىل ليال 5991مليدر  والر يف سنة  1,2تقيمة  تجدوزياألجنيب حيث مل 

 .5991مليدر  ج يف 6,13املوجو ات اخلدرجية اليت كدنت تقيمتهد 

التوجه حنو االتقرتاض الداخلي من البنك املركزي و البنوك التجدرية و ينسب كبرية  إىلضدع أ ت ابحلكومة و كل هذه األ  نيظهر أ
جنب مع معدالت التضخم  إىلمنو القدعدة النقدية جنبد  إىل أ ىمنو حجم الدين العدم الداخلي و الذي يدوره  إىل أ ىجدا ممد 

التضخم فقد شهد  أمد، 5999مليدر  ج يف  449,46 إىل 5991مليدر  ج يف  137,92،فقد انتقلت تقيمة القدعدة النقدية من 

1992 2,1 - 26,29 0 252,31 255,17 2,86 

1996 4,2 - 133,94 0 293,51 305,9 12,39 

1991 9,39 - 350,3 13,3 341,68 356,63 14,53 

1998 7,56 - 280,71 68,11 396,42 403,47 7,05 

1999 4,4 - 169,61 1,39 444,87 449,46 4,59 

2111 11,9 - 775,94 317,37 491,5 550,23 58,73 

2111 18,08 - 1310,8 414,08 584,5 777,9 193,4 

2112 23,23 - 1755,7 530,61 673,7 846,6 172,9 

2113 32,98 - 2342,6 591,51 787,7 1152,3 364,6 

2114 43,11 673 3119,2 1029,28 882,5 1160,1 277,6 

2112 56,18 732 4179,4 2082,24 930,3 1163,3 233 

2116 77,78 1146,9 5515 3222,6 1092,1 1335,3 243,2 

2111 110,18 2001,1 7415,5 3295,2 1301,3 1729 427,7 

2118 143,1 2845,9 10246,9 4359,8 1561,7 1925,5 363,8 

2119 148,1 2447,2 10887,7 4396,2 1849,9 2214,2 364,3 

2111 162,22 2549,7 11986,5 4922,5 2132,2 2616,9 484,7 

2111 182,22 2845,1 13922,4 5461,4 2610,5 3138 527,5 

2112 190,66 2876,2 14940 5713,5 2997,2 3709,2 712 

2113 191,01 2692,9 15225,2 5643,2 3247,6 4137,8 890,2 

2114 178,93 2826,3 15824,5 4488,2 3734,6 4673 938,4 

2112 144,13 1833 15375,4 2152,6 4183,8 5220,5 1036,7 

2116 114,13 821 12596,1 864,2 4566,9 5401 834,2 

2111 97,33 1380,62 11227,4 512,8 4781,7 6176,7 1395 

2118 88,8 1563,78 10430,6 1694,4 4986,8 6205,8 1219 

2119 61 1895,6 8 965,7 1426,8 5205,4 6784,5 1579,1 
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سبب يف تدين و  أهمابلتديل فدن ضعف االستقرار املديل يف مرحلة التسعيندت هو  .5996-5995أعلى معدالته خالل هذه الفرتة 
 1سيدسة النقدية .على توجهدت ال أثرسوء الوضعية النقدية للجزائر ،وسوء وضعية السيولة املارفية مد 

إرسدء  عدئم االستقرار  إىل أ ىممد 1115النفط يف  أسعدرو التحسن الذي شهدته  1111يعد عو ة االستقرار الكلي يف سنة 
و حتسنت وضعية السيولة املارفية اليت  -على أسدس النجدعدت املدلية–املديل الكلي ،حيث حتسنت الوضعية املدلية اخلدرجية 

من  1151-1115.إذ أن التطور احلدصل خالل الفرتة  1151-1111الرئيسي للوضعية النقدية خدصة خالل الفرتةاعتربت احملرك 
يف اجتده و مسدر السيدسة النقدية ،يسبب متيز هذه املرحلة ابلطفرة النفطية لذلك ارتفع  أثرحيث مؤشرات االستقرار املديل كدن له 

 2ية.منو كل من السيولة املارفية ،صديف املوجو ات اخلدرج إىل أ ىإمجديل الارف األجنيب أبرتقدم تقيدسية ممد 

ضد الادمدت اخلدرجية احملتملة ،و عليه  سدسيخدصة اذ ميثل احلدئط األ يةأمهحيث يكتسي مستوى احتيدطدت الارف الرمسية 
فدن االستقرار املديل يف اجلزائر على املدى املتوسط و الطويل يرتكز على مواصلة التسيري احلذر هلذه االحتيدطدت من طرف ينك 

ضد أيلنظدم املديل و تتعزز ة السيدسة النقدية يف االستقرار املديل حدمسة يف اجلزائر نظرا هليمنة البنوك يف اسدمهاجلزائر ،كمد تبقى م
 ة يف وضعية مميزة ابلتسيري املرن لسعر الارف تندغمد مع هدف االستقرار املديل اخلدرجي.سدمههذه امل

اإلطدر القدنوين الذي ينظم القطدع املاريف يف اجلزائر و تقوي اإلرسدء القدنوين ( 11-51 تعزز التدايري التشريعية )منذ األمر
حتقيق على مستوى البنوك و  يسع من حيث القيدم أبأو مهمة صرحية لبنك اجلزائر.هبذا يابح له صالحيدت لالستقرار املديل ك
و اليت اخنفضت فيهد جممل  1151ضدع املواتية و االستقرار الذي سد  مل يعد موجو ا منذ سنة و لكن هذه األ 3املؤسسدت املدلية.

يف مليدر  والر  178,93املؤشرات السديقة التحليل فمن اجلدول السديق نالحظ أن احتيدطدت الارف األجنيب اخنفضت من 
حيث واصلت  1159 غدية إىلو استمرت البرتول  أسعدراالخنفدض يف  إىلو هذا يعو  1151يف مليدر  والر144,13 إىل 1151

 عو ة عدم االستقرار املديل. إىل أ ىهذه االحتيدطدت تقلاهد ممد 

 سعدرمت اختدذ سيدسة متنوعة للتادي لالخنفدض القوي أل 1156-1151خالل الفرتة خدصة يعد هذا الوضع السيئ الذي سد   و
حتمية  إىلالوطين ممد يدعو  تقتاد يف اإل أسدسيي الواحد اعترب عدمل هشدشة تقتاد البرتول.حيث أن التبعية القوية للنشدط اإل

مد عدا السيولة املارفية اليت ارتفعت  1151ابلتديل فدن معظم مؤشرات االستقرار املديل كدنت ضعيفة يعد 4.يتقتاد التنويع اإل
 5يسبب عملية التمويل الغري تقليدي. 1152مستوايهتد مع 

II-  (:2119-1991)اجلزائرإطار تنفيذ السياسة املالية يف 

السيدسة املدلية يف اجلزائر هي وسيلة مهمة لسيدسة الدولة حيث تعكس املفدضالت احلكومية فيمد يتعلق ابستخدام العدئدات 
احلفدظ على استقرار إطدر  إىل إضدفة تزايدي و تلبية الطلب االجتمدعي املتقتاد النفطية ،كمد أهند أ اة تدعم كل من النمو اإل

                                                             
 .269ص-652صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،1 

 .212،صنفس املرجع2 

 .1-6ص-3،ينك اجلزائر ،ص4222من سنة  األولوعندصر التوجه للسداسي  4222و النقدية لسنة  اإلتقتاد يةالتطورات  3 

 .42-29،ص4221يف ظرف استمرار الادمة اخلدرجية ،أفريل  4226و توجهدت السنة املدلية  4225مداخلة السيد احملدفظ ،حول التطورات املدلية و النقدية ل4 

 .28،ص4228،فيفري 4221و توجهدت  4226لس الشعيب الوطين ،حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة م اجملأمدتدخل حمدفظ ينك اجلزائر 5 
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البرتولية ،وتعتمد امليزانية العدمة للدولة عليهد   بديةاملدلية يف اجلزائر تقرتن يشكل كبري ابجل السيدسة حيث أن 1الكلي .  تقتاداإل
البرتولية و منه  بديةالبرتول يف السوق العدملية سوف تؤثر على حايلة اجل أسعدرتغريات يف  أيللتمويل ،إذ أن  أسدسيكمادر 

  2العدمة ومنه على النفقدت العدمة. يرا اتالاعلى إمجديل 

 أسعدرالبرتول يف التسعينيدت على تطور املدلية العدمة للدولة يشكل سليب، فعقب اخنفدض  أسعدرت التقلبدت اليت عرفتهد أثر فقد 
ديل و من املتفق ي مد أسهم يف تقييد التوسع املتقتاد البرتول يف هذه الفرتة حدث ضغط مديل كبري تاله تدهور كبري يف النشدط اإل

هد الشديد ابلتغريات الدورية كمد ذكران ثر عليه عدمة أنه خالل فرتة التسعيندت أن السمدت الرئيسية للسيدسة املدلية يف اجلزائر أت
االتقرتاض الداخلي و اخلدرجي لسد العجز  إىلآنفد.حيث كدنت الدولة تارف كل  خلهد ممد يضطرهد غدلبد يف املدى القاري 

و  1115من  يدايةالنفط  أسعدر إرتفدعضدع حيث اغتنمت اجلزائر الفرصة مع و مرحلة األلفينيدت تغريت األ إىل،لكن مع االنتقدل 
من  ضدعو لكن انقلبت األ3احلفدظ على مستوايت عدلية من احتيدطدت النقد األجنيب ، أجلانتهجت إسرتاتيجية جديدة من 

سلبد على السيدسة املدلية ،ومنه سنقوم يتحليل مسدر و  أثرممد  1151جديد ليعو  التدهور يف القطدع النفطي وهذا منذ سنة 
 النفط. أسعدرمكوانت السيدسة املدلية يف اجلزائر من خالل هذه الفرتات الزمنية املتعلقة ابلطفرة النفطية والتدهور يف 

 

 

II-9- (:2119-1991)يف اجلزائر العامة يرا اتالاسياسة 

 أسعدراجلزائري خدصة مع االخنفدض الذي شهدته  تقتاد نظرا للظروف و العوامل السلبية الداخلية و اخلدرجية اليت عدىن منهد اإل
اجلزائري ،تقدمت  تقتاد االحتيدطدت اليت يعتمد عليهد اإل أهمالبرتولية و تدهور  بديةاخنفدض اجل إىل أ ىد م 5926البرتول يف 

مقدمة جمموعة من  5991و اليت أهنت أشغدهلد سنة 5922جلنة وطنية إلصالح النظدم الضرييب ايتداء من سنة  نشدءاجلزائر إب
 إىل،وتقد هدف يشكل خدص  5991االتقرتاحدت ضمن تقرير يتضمن معدمل اإلصالح الضرييب اجلديد و الذي شرع يف تطبيقه يف 

البرتولية و ذلك من خالل خلق الشروط املالئمة لتحقيق توازن خدرجي عن طريق تنويع  بديةتعتمد على اجل ال ايرا اتحتقيق 
ضدع أصبحت فيهد السوق النفطية تتمتع يعدم أو مسيطر عليهد من طرف املنتجدت البرتولية يف ظل  األخريةالاد رات لكون هذه 

متغريات خدرج السيطرة و  إىلوخضوعهد  ىلو األالبرتولية ابلعد ية نظرا لعدم استقرار  بديةإحالل اجل إىلالسعي  إىل إضدفةاالستقرار 
 4تقليص تبعية امليزانية العدمة للمعطيدت النفطية.

 

 
                                                             

1 Yamna Achour Tani ,Analyse de la politique economique algerienne ,HAL,28 avril 2014 ,p41. 

 .211،ص4226ي ،العد  اخلدمس ،تقتاد ،جملة البديل اإلوتوصيات صندو  النقد الدويل 0296املالية ،السياسة املالية للجزائر بني أحكام تقانون شليحي الطدهر و آخرون2 

جملة العلوم االنسدنية ،العد  (،0299-0229عجز امليزانية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة ) تزايدواتقع التنسيق بني السياستني املالية و النقدية يف ظل ،حممد يلعيدي3 
 .419،ص4224،جوان 31

و  اإلتقتاد ية،أطروحة  كتوراه،كلية العلوم  الكلية  للسياسة املالية و القدرة على استدامة حتمل العجز املوازين والدين العام حالة اجلزائر اإلتقتاا ية اثراآلشييب عبد الرحيم ،4 
 446،ص4223-4224تلمسدن،-د أيية جدمعة أيو يكر يلقإتقتاد التجدرية و التسيري ،ختاص علوم 
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 الوحدة:مليار  ج                     (:0291-9112)العامة و سعر البرتول خالل يرا اتالا(:تطور IV-3اجلدول)

ا ايل  
 يرا اتالا

 العامة

 بايةاجل
 البرتولية

التغري السنوي  العا ية بايةاجل
 يرا اتالاال ايل 

البرتولية  بايةنسبة اجل
من ا ايل 

 %يرا اتالا

 بايةنسبة اجل
العا ية من 

ا ايل 
 %يرا اتالا

رالبرتول سع
 للربميل/  والر

1991 152,5 76,1 71,1 - 11,19 19,95 11,16 

1991 248,9 161,5 82,7 63,2 64,8 33,2 52,61 

1992 311,8 193,8 108,8 25,2 62,1 34,8 52,11 

1993 313,9 179,2 126,9 0,6 57 40,4 56,33 

1994 477,1 222,1 173,9 51,9 46,5 36,4 51,13 

1992 611,7 336,1 245,8 28,2 54,9 40,1 56,26 

1996 528,1 507,8 293,2 -13,6 96,15 55,5 11,19 

1991 829,5 570,8 317 57 68,8 38,2 52,26 

1998 774,5 378,5 343,2 -6,6 48,8 44,3 51,12 

1999 972,8 560,1 342,6 25,6 57,5 35,2 52,11 

2111 1138,9 720 366,5 17 63,2 32,1 12,6 

2111 1395,8 840,6 444,4 22,5 60,2 31,8 13,51 

2112 1570,3 916,4 489,9 12,5 58,3 31,1 11,36 

2113 5912,6 1350,2 594,6 24,02 69,3 30,5 12,5 

2114 2215,2 1570,7 644,1 13,7 70,9 29,07 36,11 

2112 3082,7 2352,7 730 39,1 76,3 23,6 11,19 

2116 3639,9 2799 840,8 18,07 76,8 23,09 65 

2111 3687,9 2796,9 890,9 1,31 75,8 24,1 69,11 

2118 5190,6 4088,6 1101,9 40,7 78,7 21,2 91,5 

2119 3672,9 2412,7 1259,7 -29,2 65,6 34,2 65 

2111 4382,5 2905 1477,4 19,3 66,1 33,7 22,1 

2111 5790,1 3979,7 1810,4 32,1 68,7 31,2 512,1 

2112 6411,3 4181 2227,2 10,7 65,2 34,7 519,1 

2113 5957,5 3678,1 2279,4 -7,07 61,7 38,2 511,9 

2114 5738,4 3388,4 2349,9 -3,6 59,04 40,9 96,19 

2112 5103,1 2373,5 2729,6 -11,07 46,5 53,4 49,5 

2116 5110,1 1781,1 3329 0,13 34,8 65,1 40,76 

2111 6182,8 2126,9 3810,3 20,9 34,4 61,6 52 ,51 

2118 6313,9 2349,6 3964,2 2,1 37,2 62,7 69,78 

2119 1131,19 1526,15 3312,22 51,31-  39,1 61,1 65,22 

 .443صمرجع سبق ذكره،شييب عبد الرحيم، -من إعدا   الطدلبة ابالعتمد  على::املادر

 .249،ص222،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،-

-Ministere des finanaces 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;juillet2018. 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2011–Evolution économique et monétaire en Algérie . 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2012–Evolution économique et monétaire en Algérie . 

-OPEC,annuel statistical bulletin-2017, 

-Average annuel OPEC crude oil prices from 1960 to 2019 ; https://www.statista.com 

- Ministere des finanaces. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2018 et Prévisions 2019-2020 . 

https://www.statista.com/
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البرتولية شكلت أعلى النسب من  بديةإال أن اجل 5991الضرييب لسنة  اإلصالحيتبني لند أنه رغم  (IV-3اجلدول)من خالل 
 إمجديلو يلغت  نسبتهد من  1112مليدر  ج يف سنة  4088,6 إىلمليدر  ج  193,8حيث انتقلت من  يرا اتالا إمجديل

 بديةمن نسب اجل أتقلالعد ية ظلت نسبتهد  بديةأن اجل أي  1112-5991خالل الفرتة % 25,21العدمة متوسط تقدره  يرا اتالا
 .1111خدصة منذ سنة   1112-5991البرتولية خالل الفرتة 

من  %19حدو  إىلو الضريبة املبدشرة البرتولية  األاتوةمعدالت  إرتفدع إىل أ ى 1111البرتول ايتداء من سنة  أسعدر إرتفدعإن 
،وميكنند إرجدع كل هذا االعتمد   5991-5926خالل الفرتة 51,1%من  أتقلالندتج اإلمجديل احمللي اخلدم يعدمد كدنت نسبتهد 

 :إىلالبرتولية  بديةالكبري على اجل

على تقيمة  ااجيداب أثرالوطين ممد رفع من حايلتهد و كذلك اخنفدض تقيمة الديندر اجلزائري ممد  تقتاد سيطرة احملروتقدت على ينية اإل-
 هذه احلايلة السديقة ابلديندر. 

املؤسسدت العمومية و حل يعضهد نتيجة التزام الدولة جتده املؤسسدت الدولية إبخضدعهد ملنطق اإلفالس و خوصاة  أ اءضعف -
 حرمدن اخلزينة العمومية من حتايل ضرائب كدنت حتالهد من تقبل. إىل أ ىمد هو تقديل للخوصاة و هذا مد 

تشجيع االستثمدر و التادير و التشغيل ،ممد خلق حدلة من السعي حنو االستفد ة  إىلرة اإلعفدءات و التخفيضدت اهلد فة كث-
 االحتيدل. إىلحىت ابللجوء  زاايمن هذه امل

 1الضريبية.  ارةالتهرب الضرييب الندجم عن احلجم الكبري للقطدع املوازي مع ضعف أتهيل اإل-

العدمة ال يزال يعتمد على احملروتقدت و مدزالت الضرائب العد ية متثل جزءا متواضعد من  يرا اتالايشكل عدم يظهر لند أن هيكل 
 بديةيسبب االخنفدض يف اجل %-19,1العدمة ينسبة  يرا اتالاحيث اخنفضت  1119و هذا مد أثبتته سنة  2إمجديل الندتج الوطين .

 65 إىل 1112 والر يف سنة  91,5العدملية حيث انتقلت من  سواقالنفط يف األ أسعدرالتدهور يف  إىلالبرتولية و الذي يعو  

و  1151دلية.لكن سرعدن مد عد  االنتعدش يف القطدع النفطي يف رأمس،وذلك يسبب األزمة املدلية اليت مست الدول ال والر 
م الادمدت اخلدرجية من أمدمليدر  ج ،وهلذا اجيب تقييم هشدشة املدلية العدمة 1911البرتولية من جديد لتبلغ تقيمة  بديةارتفعت اجل

تشكيل  يةأمهمعدالت تغطية النفقدت العدمة لذلك تظهر  إىل إضدفةالعدمة ، يرا اتالااحملروتقدت يف  يرا اتالخالل الوزن النسيب 
لة اال خدرات املدلية للدولة إلرسدء تقديلية استمرار املدلية العدمة على املدى املتوسط ،الالزمة لتنفيذ سيدسدت امليزانية املضد ة للدو 

أن  أيمستقرة نسبيد 1151-1111خدرج احملروتقدت خدصة خالل الفرتة  يرا اتالااحملتملة.ففي ظل كل مد سبق يقيت نسبة 
ضد ،ابلتديل نالحظ أن اهلدف أياملعدل اإلمجديل لالتقتطدع الضرييب و الغري ضرييب على األنشطة خدرج احملروتقدت مستقر 

 3العد ية غري حمقق. يرا اتالااالسرتاتيجي اخلدص يرفع 

                                                             
 448-441ص، الكلية  للسياسة املالية و القدرة على استدامة حتمل العجز املوازين والدين العام حالة اجلزائر اإلتقتاا ية اثراآل شييب عبد الرحيم ،1 

2 Yamna Achour Tani ,op-cit ,p45. 
 .19-18،ص4222للجزائر ،جويليةي و النقدي تقتاد ،التطور اإل4222ينك اجلزائر، التقرير السنوي 3
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يعو  لالخنفدض وذلك  -%2,12ينسبة  1151اخنفضت عن سنة  أيمليدر  ج  5957,5العدمة  يرا اتالايلغت 1153يف سنة 
واليت  1%العد ية اليت ارتفعت ينسبة  بدية،على عكس اجل 1153يف سنة % -9,3البرتولية حيث اخنفضت مبد يقدرب  بديةيف اجل
العد ية يف  يرا اتالاالبرتولية.حيث أنه يقدر مد يدل عليه ضعف حاة  بديةهد مل تستطع تعويض االخنفدض يف اجلإرتفدعرغم 

ضد تطور هيكلهد منذ عدة سنوات مدى ضعف العدئد للضريبية على السلع واخلدمدت و املتعدرض مع أيالكلية يبني  يرا اتالا
ضد االخنفدض حنو مبدلغ شبه معدومة للضريبة أي أخرىزاي ة القيمة املضدفة املسوتقة الندمجة عن القطدع خدرج احملروتقدت ومن جهة 

 1على املنتجدت البرتولية.  خرىعلى القيمة املضدفة لالتقتطدعدت األ

 والر للربميل 96,19 إىل 1153 والر للربميل يف 511,9احملروتقدت حيث انتقلت من  أسعدرتدهورا يف  1151ضد سنة أيشهدت 
خدصة يف  أكثراجلزائري ابلنفط و هذا مد وضح  تقتاد العدمة نظرا الرتبدط اإل يرا اتالاممد ترتب عليه تلقدئيد اخنفدض يف 1151يف 

لكن من اجلدنب اهليكلي – 1151 يدايةخدصة مع  األخريةللسنوات  -هذه السنة هشدشة املدلية العدمة للادمدت اخلدرجية
و هي أعلى نسبة  يرا اتالا إمجديلمن  %11,9ويلغت نسبتهد  1151ضريبية (خدصة يف  ايرا اتالعد ية ) بديةارتفعت نسبة اجل

و الضرائب على السلع و اخلدمدت ،أعطيت  األرابحالضرائب على الدخل و  إرتفدعهذه الزاي ة نتجت عن ،1111مسجلة منذ 
البرتولية ،ابعتبدرهد ضمدان لقديلة استمرار االستدامة املدلية على  يرا اتالاالعد ية يسبب االخنفدض املستمر يف  جبديةلل يةمههذه األ

 2املدى املتوسط وعلى اختدذ إصالحدت هيكلية يف جمدل السيدسة الضريبية و جهو ا يف جمدل التحايل العد ل.

يف  رتفدعوهذا يسبب اإل –زاي ة طفيفة  أكثرللتفايل  أو -العدمة يرا اتالايزت ينوع من االستقرار النسيب يف مت1156سنة  أمد
،لكن  %-11البرتولية و اليت يلغت نسبة اخنفدضهد تقريبد  بدية،و اخنفضت مستوايت اجل 11 %العد ية مبد يعد ل  بديةنسبة اجل

البرتول من جديد من السوق العدملية  أسعدرفقد ارتفعت   1152و 1152ضدع خالل و على غرار السنوات السديقة تغريت األ
البرتولية  بديةاجل إرتفدع إىل أ ىمد  1152 والر للربميل  يف سنة 69,22و  1152 والر للربميل يف سنة  11,15لتسجل سعر 

 يرا اتالاإمجديل  إىلالعد ية  يرا اتالاكدنت نسبة   1151أنه منذ سنة  إىل إضدفةعلى التوايل ، 51,12%و  %59,15ينسبة 
الغري الضريبية  يرا اتالا إىلخدرج احملروتقدت  أوالعد ية  يرا اتالايف  رتفدعيعو  اإل 1152البرتولية. ففي سنة  بديةمن نسبة اجل أكرب

 1152ضد ابلنسبة لسنة أي 3، يرا اتالامن إمجديل  %61مبد يقدر ب  األخريةهذه  تسدمهاملتمثلة يف أرابح ينك اجلزائر ،حيث 

 4البرتولية و الغري الضريبية املتمثلة يف أرابح ينك اجلزائر. بديةد يف اجلإرتفدعاليت شهدت 

رؤية أفضل و عمق يف  أجلمن  4229-4221مت تقدمي يرجمة للموازنة خالل الفرتة4225مع تدهور املداخيل النفطية منذ  ألنه
مت تعيني هدف لتحسني معدل التغطية للنفقدت اجلدرية من  يرا اتالاالتمدسك املديل الضرييب على املدى املتوسط ،فمن انحية 

 من عدئدات الضرائب النفطية لتمويل االستثمدرات العدمة. يرا اتالاخالل الضرائب العد ية ابلتديل هدف حترير 

                                                             
 .92-89-85،ص4222،نوفمرب ي و النقدي للجزائر تقتاد ،التطور اإل3422ينك اجلزائر، التقرير السنوي 1 

 .232صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،2 

 .59ص،4228،جويلية ي و النقدي للجزائر تقتاد ،التطور اإل4221ينك اجلزائر، التقرير السنوي 3 

 .24،ص مرجع سبق ذكره،4228و توجهدت سنة  4221حول التطورات النقدية و املدلية لسنة حوصلة 4 
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مشروع تقدنون  خمتلف املنتجدت الضريبية العد ية و يف نفس الوتقت نص أ اءيدأ اختدذ سلسة من التدايري لتحسني  4226ويف سنة 
ي و تقتاد الضريبية و يف هذا الاد  تتدخل السيدسة الضريبية كأ اة للتنظيم اإل يرا اتالاعلى التغريات يف 4221املدلية 

 الرئيسية التدلية: دوراحملد ة حول احمل هدافاالجتمدعي لتحقيق األ

 الضريبية للدولة من خالل مراجعة الضرائب احلدلية و إ خدل ضرائب جديدة تؤثر على السعر. يرا اتالاحتسني -

تشجيع االستثمدر و توسيع القدعدة الضريبية عن طريق ختفيف العبئ الضرييب خدصة لتحسني رحبية الشركدت العدملة يف -
 تقطدعدت توليد الثروة و فرص العمل.

 1الضريبية.  ارةالعالتقة يني  افعي الضرائب و اإل الضريبية لتحسني يرا اتالاتبسيط -

العد ية  يرا اتالاضد أيالبرتولية احملالة كمد ارتفعت  بديةاجل إرتفدعيسبب %4,2امليزانية ينسبة  ايرا اتارتفعت 4228يف سنة 
 2-و حدصل التسجيالت و الطوايع األعمدلالضرائب املبدشرة ،حدصل الضرائب على –يسبب العندصر التدلية 

و يف سيدق يتميز ابلتدهور الداخلي و 4242-4228الكلي و اإلطدر املديل على املدى املتوسط  تقتاد ففي ظل وضع إطدر اإل
املزيد من الارامة يف ختايص املوار  و رفع مستوى  إىلاخلدرجي  ، عت السيدسة املدلية املتبعة من طرف السلطدت العدمة 

مع ضمدن النزاهة و استقرار العبئ 4242-4228، حيث سيستمر حتسينهد ابستثندء الضرائب النفطية خالل الفرتة يرا اتالا
 سنواي . 22الضرييب و يف هذا السيدق يتعني على العدئدات الضريبية أن تز ا  يشكل عدم ينسبة 

و  اتاإلجراءيف حتسني موار  امليزانية مع تبسيط موائمة 4228حيث متثلت التدايري التشريعية املقرتحة يف مشروع تقدنون املدلية 
 4242و  4229-4228احلفدظ على ضمدانت  افعي الضرائب و البحث عن زاي ة املوار  العد ية ،وتتمدشى ميزانيدت الدولة 

و يف نفس  نفدقالقدئمة على التحكم يف اإل جلاألممد يؤكد إسرتاتيجية متوسطة  4221مع النهج املناوص عليه يف تقدنون املدلية 
( يف السنوات IV-3العد ية يف اجلدول ) بديةاجل إرتفدعالضريبية و هذا مد نالحظه حقد من خالل  يرا اتالاالوتقت تطوير 

(منت نتيجة جمموعة اإلصالحدت اليت تقدمت هبد احلكومة و اليت كدن 2019-1156العدمة خالل ) يرا اتالاأن  أي 3.األخرية
 أ ىاخلدصة يه ،و هو مد  اتاإلجراءتبسيط  إىل إضدفةأيرزهد مكدفحة التهرب الضرييب و تشديد العقوابت على التهرب الضرييب 

 4الضريبية و الغري ضريبية. يرا اتالازاي ة  إىلضد أي

 

II -0- (:2119-1991)يف اجلزائراحلكومي  نفا اإلسياسة 

دولوجيدت و كذا االسرتاتيجيدت ييشكل كبري يف تغيري املفدهيم واأل تسدمهاجلزائري منذ االستقالل عدة تغريات  تقتاد عرف اإل
ثالثة حمد ات متداخلة و متكدملة و  إىلو عليه ميكن ر  عوامل تطور السيدسة املدلية يف اجلزائر  األنظمة،ابلتديل تغيري القرارات و 

                                                             
1 Ministère des finances. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2012 et Prévisions 2012-20 59,p4-p14. 

 .6،ص4228-4221صبدحد، ورة الربملدن العد ية  4221نوفمرب  24،املنعقدة يوم االحد  23اجلريدة الرمسية للمندتقشدت ،حمضر اجللسة العلنية 2 
3 Ministère des finances. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2018 et Prévisions 2019-2020 .p2-p23. 

 .58صمرجع سبق ذكره ،العري، تقتاد تقرير آفدق اإل4 
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ي ،احملد  االجتمدعي وهو عبدرة عن ضبط الطلب على تقتاد ي الذي يقاد يه حتمية تغيري اهليكل اإلتقتاد هي احملد  اإل
 اخلدمدت العمومية و احملد  املديل و يتمثل يف اليسر املديل الندتج عن تقطدع احملروتقدت.

العدمة و  يرا اتالال ابأو ية و استقرار معدالت الدين احلكومي و العجز املوازين هو مرهون كمد أن السري احلسن للسيدسة املدل
النفط يف  أسعدرالبرتولية ،ابلتديل فدن القدرة على حتمل السيدسة املدلية و العجز املوازين تبقى يدورهد مرهونة يتقلبدت  بديةخدصة اجل

أن معظم مؤشرات التبعية توحي أبن عدم البرتولية  أيالسوق العدملية و هذا مد يضفي ميزة الضعف على السيدسة املدلية يف اجلزائر .
جمموعة من املراحل اعتمد ا  إىل  راستند تقة نقوم يتقسيم فرتة  أكثرو لتحليل 1 هو املادر الرئيسي للتقلبدت املوازنية يف اجلزائر.

 ( :IV-5( و األشكدل التوضيحية)IV-4ى ييدانت اجلدول )عل

 حيث  اإلتقتاد يةة لإلصالحدت سدسييعترب عقد التسعيندت مبثدية اللبنة األ(:9111-9112املرحلة االنتقالية )-

 إىلاملشد ة ذات الطديع االنكمدشي للسيدسدت النقدية و املدلية ،واليت هدفت  اتاإلجراءاختذت فيهد الدولة جمموعة من 
السوق ،فقد كدن االعتقد  السدئد لدى مؤسسدت  إتقتاد  إىلو متهيدا للدخول  تقتاد انسحدب الدولة من التدخل املبدشر يف اإل

 سعدردص ،زاي ة معدالت البطدلة و زاي ة األيروتن وو ز أن تطبيق الربامج التقشفية سيتمخض عنه خفض مستوى االستهالك اخل
االستثمدري و خفض القيمة اخلدرجية للعملة لتشجيع التادير و احلد من الوار ات ،مبد يؤ ي يف  نفدقالدعم و تدهور اإل إلغدءو 

 الدولية من النقد األجنيب .ة يف املوار  املدلية للدولة و ينعكس يف زاي ة سريعة يف حجم االحتيدطدت تزايدمحتقيق وفرة  إىلاألخري 

واشتملت فرتات اإلصالح املدعومة من طرف صندوق النقد الدويل و البنك الدويل على أريعة اتفدتقيدت )يرانمج االستعدا  
 مدي الثدلث منذ اإلئتمدين،االستعدا   2992 الثدين ايتداء من اإلئتمدين،يرانمج االستعدا   2989منذ جوان  لو األ اإلئتمدين
 2( . 2998مدي إىل2995 مديو يرانمج التاحيح اهليكلي من  2995مدي إىل2992

 نفدقرفع مستوايت اإل إىلالعدمة إال أن هذا الوضع مل يؤ   يرا اتالانسب  رتفدعإب2998-2992متيزت هذه الفرتة  كمد
ختلي الدولة عن النهج االشرتاكي  إىلوهذا االخنفدض راجع أسدسد  5995(يف سنة PIBمن )% 42,6،فقد يلغ نسبة  احلكومي

  .سعدرخدصة يف اجلزء اخلدص يدعم األ تقتاد والتخلي التدراجيي عن التدخل يف اإل

سنة  يف( PIBمن ) 40,06%العدم حيث ارتفعت ينسبة  نفدقيف حجم اإل رتفدععرفتد نوعد من اإل2993-2994غري أن سنيت 
ذلك نفقدت  إىلرفع مستوى األجور و الرواتب و كذلك نفقدت الشبكة االجتمدعية ضف  إىل رتفدعو يرجع هذا اإل 5993

 3التطهري املديل للمؤسسدت العمومية يف هذه الفرتة .

طبقت يف اجلزائر سيدسة مدلية جديدة حيث اتبعت سيدسة  خول متشد ة و مت تقليص رواتب العمدل للوظيف 2995يف سنة و 
من  يدايةمع البنك العدملي  تعدونلفحص النفقدت العدمة اب إىل إضدفةة، سدسياملوا  الغذائية األ العمومي و مت رفع الدعم عن

نتيجة للتدايري السيدسية  2996( عرفت نفقدت التجهيز تذيذاب حيث اخنفضت سنة 2999-2996.و يف الفرتة )2996سنة
                                                             

1 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy Shocks in 

Algeria: An Empirical Study.,Economic Research Forum Working Papers, N536,2010,p5-6 
انسدنية و   راسدت،جملة  يف مواجهة الفقر ،البطالة و التضخم 0294-0229املخططات اخلماسية التنموية يف اجلزائر طدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،2 

 .292-289،ص4221،جدمعة وهران ،جدنفي 1اجتمدعية ،العد  

3 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., OP-CIT.,p2 



 (.0291-9112)يف اجلزائرتقييم مستوى التنسيق يف ظل تطور أطر تنفيذ السياستني النقدية واملالية : الفال الرابع

 

 ~193 ~ 

و هذا نتيجة لتشجيع االستثمدرات و  2998و 2991سنة  أخرىو ترشيده، غري أهند ارتفعت مرة  نفدقاليت اختذت خلفض اإل
 اتاإلجراء إىلو ميكن تفسري هذا الرتاجع   أخرىاخنفضت نفقدت التجهيز مرة 2999ابألخص تقطدع الزراعة و الري. و يف سنة

وتقف األشغدل الكربى  إىل إضدفة، 2999سنة يدايةو  2998سنة  هنديةاحلذرة اليت اختذت يعد التقلبدت يف سوق النفط خالل 
 1مل تكن مالئمة الن وتقف األشغدل ملشروع معني يضدعف تكلفته مرتني. اتاإلجراءاليت شرع يف اجندزهد ميدانيد لكن هذه 

اإلصالحدت املنتهجة أنذاك و اليت اهتمت فقط إبعد ة اهليكلة التنظيمية  للمؤسسدت العمومية ماحوية ابلتطهري املديل هلذه رغم 
 اإلتقتاد يةي و التشغيل نتيجة لغيدب االستثمدرات اجلديدة من تقبل املؤسسدت تقتاد غري أهند مل متس مستوايت النمو اإل، األخرية

 ابلتديل  2992يرانمج التعديل اهليكلي املطبق سنة  أهدافالعمومية و اخلدصة يف ظل تطبيق السيدسة العدمة و 

 اإلصالحدت اهليكلية مل يتحسن  هنديةيف الواتقع العملي يعد  أي 2ابلعمل.أصبحت هذه املؤسسدت مزمنة غري منتجة و متخمة 

طبقت اجلزائر يرامج غري مدعومة يشكل مبدشر و لكنهد  2998الوطين من خالل عدة مؤشرات ،و يعد سنة  تقتاد وضع اإل
ي و تقتاد ستعد ت الدولة  ورهد اإلا2999تسري يف اجتده الربامج املدعومة خدصة يرانمج التعديل اهليكلي ،حيث انه انطالتقد من 

 3اجلدري. نفدقاالستثمدري مقدرنة ابإل نفدقالذي جتلى أسدسد يف تسدرع معدالت اإل

 

 الوحدة:مليار  ج                  (:          0291-9112احلكومي ومكوانته) نفا :تطور حجم اإل(IV-4اجلدول )

                                                             
 .362،صمرجع سبق ذكره،  رواسي مسعو  1 

2 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., OP-CIT.,p2 

 .292صمرجع سبق ذكره ،طدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،3 
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 .432صسبق ذكره، مرجعشييب عبد الرحيم، -من إعدا  الطالبة ابالعتما  على:املادر:

 .232،ص222،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،--

  - Ministere des finanaces 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2017–Evolution économique et monétaire en Algérie ;juillet2018. 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2011–Evolution économique et monétaire en Algérie . 

- Banque d’Algérie -Rapport annuel 2012–Evolution économique et monétaire en Algérie . 

- Ministere des finanaces. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2018 et Prévisions 

2019-2020 . 

 

 

 

إ ايل النفقات  
 العامة

 PIB نفقات التجهيز التسيري  نفقات

 

 

نسبة النفقات 
 العامة من

PIB% 

 

التغري السنوي 
 نفا لإل
 %العام

نسبة 
نفقات 

التسيري من 
 % نفا اإل

نسبة 
نفقات 

التجهيزمن 
 % نفا اإل

1991 536,1 77,02 41,2 554,3 29,4 - 47,1 25,1 

1991 212,1 58,3 153,8 861,1 24,6 29,7 27,4 72,5 

1992 420,1 144 276,1 1074,7 39,08 98,06 34,2 65,7 

1993 476,6 185,2 291,4 1189,7 40,06 13,4 38,8 61,1 

1994 566,3 235,9 330,4 1487,4 38,07 18,8 41,6 58,3 

1992 759,6 285,9 473,6 2005 37,8 34,1 37,6 62,3 

1996 724,6 174,01 550,5 2570 28,1 -4,607 24,01 75,9 

1991 914,1 201,5 643,6 2780,1 32,8 26,1 22,05 70,4 

1998 976,7 208,5 771,7 2830,4 34,5 6,84 21,3 79,01 

1999 1078,8 263 817,6 3238,2 33,3 10,4 24,3 75,7 

2111 1160,4 321,9 856,2 4098,8 28,3 7,56 27,7 73,7 

2111 1519,3 357,4 963,6 4241,8 35,8 30,9 23,5 63,4 

2112 1540,9 510 1050 4454,8 34,5 1,42 33,0 68,1 

2113 1786,8 612,9 1173,8 5124 34,8 15,9 34,3 65,6 

2114 1891,8 646,3 1245,4 6127 30,8 5,87 34,1 65,8 

2112 2052 810,6 1241,4 7546,6 27,1 8,46 39,5 60,4 

2116 2452,7 1019,2 1435,2 8514,8 28,8 19,5 41,5 58,5 

2111 3108,5 1442,3 1672 9362,7 33,2 26,7 46,3 53,7 

2118 4144 1973,3 2218 11069 37,4 33,3 47,6 53,5 

2119 4224,8 1925,8 2259,5 10034 42,1 1,94 45,5 53,4 

2111 4512,8 1907,9 2694,5 12050 37,4 6,81 42,2 59,7 

2111 5853,6 1974,4 3879,2 14519,8 40,3 29,7 33,7 66,2 

2112 7169,9 2234 4935,9 15843 45,2 22,4 31,1 68,8 

2113 6024,2 1892,6 4131,5 16647,9 36,1 -15,9 31,4 68,5 

2114 6995,7 2501,4 4494,3 17228,6 40,6 16,1 35,7 64,2 

2112 7656,3 3039,3 4617 16702,1 45,8 9,44 39,6 60,3 

2116 7383,6 2792,2 4591,4 17406,8 42,4 -3,566 37,8 62,1 

2111 7282,7 2605,4 1622,5 18906,6 38,5 -1,36 35,7 64,2 

2118 2299,16 3112,2 1621,1 11119,1 37,6 2,16 39,8 60,1 

2119 6119,11 1193,12 1531,91 11623,1 35,5 -52,6 31,62 61,31 
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 (:0299-9112اإلصالحات يف الفرتة ) أهمالعام يف اجلزائر حسب  نفا تطور اإل (IV-5) الشكل              

24

28

32

36

40

44

48

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

G

 
 .مد سبق  اعتمد ا علىمن إعدا  الطدلبة املادر :

العدملي ممد أتكد االجتده اجليد لسوق النفط  4222حبلول سنة (:0291-0222) تقتاا مرحلة عو ة تدخل الدولة يف اإل-
اليت وعدت حفز الدولة على صيدغة يرامج استثمدرية طموحة و طويلة األمد ،فبعد سنتني من إهندء يرامج اإلصالحدت اهليكلية 

صيغة العمل ابلتخطيط من خالل يرامج  إىلمن اإلصالحدت و عد ت اجلزائر  لو األيتحقيق اإلنعدش يف إطدر  يرامج اجليل 
 عم النمو خدرج امليزانية العدمة و تقد جتلت هذه  إىلاإلنعدش و  عم النمو و االستثمدرات العمومية ،وهي يرامج كلهد تسعى 

 1وسع يف النفقدت العدمة.السيدسة املرتكزة على الت

أضفى نوعد من الراحة املدلية  2999النفط ايتداء من الثالثي األخري لسنة  أسعدر إرتفدع(إذ أن IV-1وهذا مد يوضحه الشكل )
العدم حيث  نفدقي من خالل السيدسة املدلية التنموية املنتهجة عرب عنهد يزاي ة حجم اإلتقتاد مت استغالهلد يف يعث النشدط اإل

،فدملبدلغ املعتمدة خدرج امليزانية عربت عن رغبة الدولة يف انتهدج سيدسة تنموية ذات طديع   4222يف سنة  %32,9ارتفع مبعدل 
 2تنشيط الطلب الكلي من خالل حتفيز املشدريع االستثمدرية العمومية الكربى. إىلكينيزي هتدف 

يرانمج  عم  إىلو هذا يعو  -التجهيز و التسيري–شقيهد يسبب الزاي ة يف ارتفعت النفقدت العدمة 4222سنة  حيث أنه يف
امليده،النقل،و -ية الفالحية و جمدل البىن التحتيةنتدج(و الذي يتمحور حول النشدطدت اإل4222-4222ي)تقتاد االنتعدش اإل

                                                             
 .292ص،مرجع سبق ذكره طدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،1 

2 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., OP-CIT.,p2 

 اإلتقتاد يةاإلصالحدت  يداية

-األولإصالحدت اجليل 
 تقتاد الدولة يف اإل عو ة تدخل -اهليكلية

 التنموية-اجليل الثدينإصالحدت 

من التدخل يف نوعد مد انسحدب الدولة 
 تقتاد اإل

-9 اإلئتماينبرامج االستعدا  
 اهليكليوالتاحيح  0-3

 

 عم 
اإلنعاش 

 يتقتاا اإل

 

 ب التكميلي

 دعم النمو ل

 

ب االستثمار 
 العمومي

 

املخطط 
اخلماسي 
 للتنمية

 

 التقشف  يداية
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العدم ينسبة  نفدقارتفع حجم اإل 4223ففي سنة  1-وار  البشريةحتسني اإلطدر املعيشي للسكدن و التنمية احمللية و حتسني امل
دلية و نفقدت املوظفني و رأمسالنفقدت ال إرتفدع إىلوهذا يعو   4224يف سنة % 2,24يعد أن يلغت نسبته السنوية % 25,9

و األجور يف يعض تقطدعدت يسبب الزاي ة يف الرواتب  4224اخلدمدت العدمة ،إذ ارتفعت نفقدت التسيري مقدرنة مبستواهد يف 
مد  4224مليدر ج يف 522مقديل  4223مليدر  ج يف 624,9يلغت نفقدت التجهيز مد تقيمته  أخرىالعدمة.من جهة   ارةاإل

ي و يرانمج إعد ة اعمدر املندطق املتضررة من الزلزال يف تقتاد يعكس اجلهو  املبذولة يف إطدر يرانمج  عم اإلنعدش اإل
( حيث 4229-4225ي للفرتة)تقتاد نظرا للربانمج التكميلي لدعم النمو اإل رتفدعت النفقدت يف اإلو استمر 4223.2مدي42

 إىل إضدفةوية لقطدع التنمية  و إهندء املشدريع العدلقة لو األحتقيق التوازانت الكلية و إعطدء  أجلنفقدت التجهيز من  ارتفعت
منح اجملدهدين  ،التسيري يسبب نفقدت املستخدمني  ضد نفقدتأيارتفعت ،النفقدت املتعلقة مبخططدت البلدايت و تقطدع اإلسكدن 

حيث ارتفعت نفقدت  4222مقدرنة يسنة  4225يف % 8,26فقد سجلت النفقدت العدمة زاي ة ينسبة  .3و املادحل اإل ارية
املوار  املدئية و الرتيية و التعليم يف  ،الري و الزراعة ،الايد البحري و اإلتقتاد يةالتجهيز خدصة املتعلقة يقطدعدت البنية التحتية 

 4حني سجلت نفقدت التسيري تراجعت يسبب اخنفدض التحويالت اجلدرية و كذا فوائد الدين العدم .
 حيث انتقل من زاي ة تقدرت نفدقشهدت توسعد كبريا يف اإل 4228-4225 أن الفرتة (IV-1نالحظ من اجلدول )

الربانمج التكميلي لدعم النمو و الذي جدء كدمتدا  ملواصلة  إىلوهذا يعو   4228يف  33,3% إىل 4225يف  %8,26ب
،خاوصد مع استمرار الاالية املدلية الندجتة عن تراكم احتيدطي الارف الذي  4222 يدايةمنذ  نفدقسيدسة التوسع يف اإل

 لو األاجلزائري و تضمن حمورين ،احملور  تقتاد تقة يف اتريخ اإلالنقط املرتفعة ،فقد اعترب هذا الربانمج خطوة غري مسبو  أسعدرسببته 
و مكدفحة  اإلتقتاد يةوية فيه لتدعيم البىن التحتية و تنشيط القطدعدت لو األيقوم على يعث يرانمج استثمدري والذي أعطيت 

 5الدين العدم . إ ارةجور وحتسني اجلدري ابحلفدظ على استقرار كتلة األ نفدقالثدين فكدن يقوم على التحكم يف اإل أمدالبطدلة 
 إرتفدعيسبب  4222من جديد يف سنة  رتفدعيقيت النفقدت العدمة تقريبد مستقرة لتعو  لإل 4222و  4229ويف السنتني 

و التحويالت للجمدعدت احمللية لكن هذا  سعدراالستثمدرات العمومية و  عم األ تزايدنفقدت التجهيز اليت ارتفعت يسبب 
 احملروتقدت أسعدرطر االخنفدض يف غري تقديل لالستمرار يسبب هشدشة املدلية العدمة يف حدلة الادمدت اخلدرجية املرتبطة خب رتفدعاإل

الذي مت جتسيده -4222-4222-كدنت ضمن يرانمج االستثمدر العمومي   4222ألن سنة 6.يف السوق العدملية للطدتقة
مليدر  والر ،حيث 232الر و استكمدل املشدريع الكربى اجلدرية يتعبئة مليدر  و 256إبطالق مشدريع جديدة خاص هلد مبلغ 

 7الوطين. تقتاد تنويع ينية اإل إىلهدف هذا الربانمج أسدسد 

                                                             
 433، صمرجع سبق ذكرهيوشنب موسى، 1 

 .419،صمرجع سبق ذكرهل ،أمدمعط هللا 2 

  433، صمرجع سبق ذكرهيوشنب موسى،  3 
 .824،صمرجع سبق ذكرهل ،أمدمعط هللا 4 

 .529صذكره ، مرجع سبقطدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،5 

  .24.ص4223،اجلزائر، يسمرب، 0293لسنة  األولو عناصر التوجه للسداسي 0290و النقدية لسنة  اإلتقتاا ية،التطورات حمدفظ ينك اجلزائر،ينك اجلزائر 6 
 .129صمرجع سبق ذكره ،طدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،7 



 (.0291-9112)يف اجلزائرتقييم مستوى التنسيق يف ظل تطور أطر تنفيذ السياستني النقدية واملالية : الفال الرابع

 

 ~197 ~ 

اخنفدض حجم  إىل أ ىهد ممد أسعدر فتميزت ابخنفدض الاد رات اهليدروكريونية يسبب اخنفدض طفيف يف  4223سنة   أمد
 1ابملداخيل النفطية. نفدقالعدم و الذي مهد أسدسد لألزمة املقبلة وأثبت يف نفس الوتقت ارتبدط نسبة اإل نفدقاإل

تعبئة املوار   يةأمهيربز لند  اإلتقتاد يةه على التوازانت أثر و  4222السداسي الثدين يف  يدايةالبرتول مع  أسعدرومع زاي ة تدهور 
وجوب االعتمد  على املاد ر الداخلية املستقلة عن العوامل اخلدرجية اليت ال تتحكم فيهد الدولة و تكون  أيالعمومية اجلبدئية 

ايت الدول املادرة للبرتول و اليت تعتمد أسدسد موار هد على ماد ر متويل خدرجية إتقتاد ماد ر غري مستقرة ،حيث أصبحت 
 2هلذه الدول.و االجتمدعية  اإلتقتاد يةجد هشة ممد يهد  التنمية 

تفرعت يني الزاي ة يف  %22,6احلكومي ارتفع ينسبة  نفدقفضمن هذا السيدق ورغم اهلشدشة املعتربة مليزانية الدولة ،إال أن اإل
النفقدت االمجدلية ألجور نفقدت التسيري فدرتفعت أسدسد يسبب كل من :  إىلنفقدت التجهيز نفقدت التسيري ،فبدلنسبة 

ومي ،اعدانت التسيري مبد فيهد املؤسسدت العمومية ذات الطديع العلمي التكنولوجي و االستشفدئية ،تكفل مستخدمي الوظيف العم
االحتيدطي  إىل إضدفةترتقية الشغل  أ واتامليزانية ابالعدانت املوجهة للفئدت اهلشة و  عم املوار  و اخلدمدت القدعدية و كذا 

 4222نفقدت التجهيز لسنة  أمداألشخدص املسنني و املعوتقني ، ةديمحو   ىنوطين األاملديل ملراجعة األجر ال ثراخلدص يتغطية األ
 3توفري الظروف املثلى الجندز الربامج التنموية.  إىل 4222فقط سعى مشروع تقدنون املدلية 

فدن  4221من  يدايةأنه  إىلاملنظمدت الدولية اليت أشدرت  أيضدع السيئة على املستوى الدويل يعزز ر و كمد أن استمرار هذه األ
ماد ر مستدامة  إاجيد تطوير طرق و  العدجلاختالل التوازانت الكلية للدول املادرة للنفط سوف تتفدتقم ابلتديل من الضروري و 

اختدذ التدايري الالزمة ملواجهة مشكل  إىل 4225ابحلكومة يف سنة  4222ضدع يف و سوء األ أ ىخدرج مادر البرتول. فقد 
التقشفية مع  اتاإلجراء،كدلرفع من يعض الضرائب و  أخرىالنفقدت العدمة من جهة  إرتفدعاخنفدض املوار  املدلية من جهة و 

س و يف نف نفدقلكن مع احتواء الزاي ة يف اإل 4ي مستدامإتقتاد احلفدظ على سيدق تنمية يسمح ابحلفدظ على مستوى نشدط 
جدء ضمن تنفيذ  4225ألن تقدنون املدلية –التشغيل  ةديمحالوتقت احلفدظ على مستوى مرض من جو ة اخلدمة العدمة و استمرار 

ويف هذا السيدق أعلنت احلكومة يف  5خطة تنمية يف ظل شح املوار . أي – 4229-4225اخلطة اخلمدسية للتنمية 
 6على سيدسة التقشف جراء اخنفدض العوائد املتأتية من البرتول ،واليت اعتمدت أسدسد على اخنفدض نفقدت التسيري .4225

،ففي تقدنون املدلية  أكثريف السنوات مقبلة هلد و عززت هذه التدايري يشكل مالحظ  نفدقمت تنفيذ مراتقبة اإل4225 يدايةمع 
الدتقة و العقالنية يف  إىل،ابلنسبة لنفقدت التجهيز يدعو النهج املقرتح  نفدقمت اعتمد  عد  من التدايري يف اجتده ختفيض اإل 4226

وية الجندز املشدريع اجلدرية اليت مت لو األابعطدء  4229-4221صت املبد ئ التوجيهية للفرتة أو صيدغة و اجراء االستثمدر فقد 
 7املواعيد النهدئية احملد ة و التكدليف املقررة.اطالتقهد ابلفعل ضمن 

                                                             
1Ministere des finanaces, La note de présentation du projet de la loi de finances pour 2014.p8 

 .269،ص4،4228،العد  2و املدلية ،اجمللد تقتاد ،جملة اإل سيري املالية العمومية يف اجلزائر ضمن متطلبات احلوكمة املاليةتقدي عبد اجمليد،ت–اتكريل صوفيد 2 

 .6،ص4222أكتوير  42السد سة املنعقدة يوم اجلريدة الرمسية للمندتقشدت ،حمضر اجللسة العلنية 3 

 .212,مرجع سبق ذكرهتقدي عبد اجمليد،–اتكريل صوفيد 4 
5
Ministere des finanaces. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2012 et Prévisions 2012-20 59,p4.  

 .8،ص8،4228ية ،العد  إتقتاد ،جملة أيعد  0296-0226ي خالل الفرتة تقتاا ها على النمو اإلأثر العام و  ،سياسة اإلنفا فدر عبد القد ر،جدري فدتح6 
7 Ministere des finanaces. Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2012 et Prévisions 2012-20 59,p53 
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الكربى للدولة  اإلتقتاد يةاسرتجدع التوازانت  إىلهتدف  4221الوار ة يف نص تقدنون املدلية  اتاإلجراءفقد أكد وزير املدلية أن  
الل الفرتة مليدر  ج خ 6822النفقدت العمومية يف حدو   1ضح لدى عرضه لنص القدنون إ خدل آلية تسقيفأو ،كمد 

سنوات 3هبدف احلفدظ على نفقدت االستثمدر و هذا من شأنه ضمدن خمطط األعبدء للمؤسسدت على مدى  4221-4229
على النمو  ثرللمشدريع ذات األ يةمهالء األأيو الذي سيرتتب عنه احلفدظ على مندصب الشغل و امتدم املشدريع اجلدرية مع 

 2ي.تقتاد اإل

تسقيفهد  إىلعلى الرغم من مسدعي الدولة  إذا%6,28ينسبة  4228حيث زا ت يف  رتفدعاستمرت يف اإللكن النفقدت العدمة 
البرتول ارتفعت هذه النفقدت ،ممد يعكس استمرار تبعية موازنة  أسعدر إرتفدعإال أن تطبيقهد لذلك مل يرتجم فعليد يدليل أنه مبجر  

 ترتمجه األشكدل التدلية :و 3النفطية يرا اتالاو  الدولة لربميل النفط 

 :0291-9112العام  نفا العامة و اإل يرا اتالاتطورات :(IV-6)الشكل 
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 :0291-9112من احملروتقاتاملتأتية  يرا اتالاالعام و  نفا تطور حجم اإل:(IV-9)الشكل 
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 السديقة. اجلداولمن إعدا  الطدلبة اعتمد ا على املادر :

حيث تندرج هذه امليزانيدت ضمن  4242-4228حدث عكس مد كدن مربجمد يف سيدق تطور امليزانية خالل الفرتة ألنه
املتوسط و اليت ترتكز الشيء الذي يؤكد إسرتاتيجية ميزانية على املدى ، 4221ى املناوص عليه يف تقدنون املدليةاستمرارية املسع

 اجلبدئية . يرا اتالامقرون ابلتطور يف  نفدقعلى التحكم يف اإل

                                                             
 املديونية اخلدرجية. إىلممد تقد ينتج اللجوء  نفدق ميزانية الدولة و جتنب النمو املفرط لإلالدولة من هذا التسقيف هو التحكم يف غدية1
 tv.echoroukonline.com:اسرتجدع التوازانت الكربى للبال  من املوتقع إىلوزير املدلية ،تقدنون املدلية يهدف 2

،أطروحة  كتوراه منشورة ،ختاص مدلية رات العربية املتحدة مامقارنة بني اجلزائر و اململكة السعو ية و األ  راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املالية نفا  ور حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،3 
 252،،ص4228-4221و ينوك و أتميندت ،جدمعة فرحدت عبدس ،سطيف ،اجلزائر ،
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تقريبد مد يؤكد على  اثيتةالوطين استمر العمل على رفع نفقدت التجهيز مع يقدء نفقدت التسيري  تقتاد لكن من انحية إنعدش اإل
ي ضمن ظروف تقتاد ته احلكومة كقدنون خيدم اإلنعدش اإلأرا الذي يعترب نص  4228إتبدع التدايري املقرتحة يف مشروع املدلية 

 إىلاهلد فة  تقتاد مبد حيرك  يندميكية اإل األعمدلوية لالستثمدر املنتج اخلدلق للثروة.و شجع مندخ لو األصعبة ،و هو الذي أعطى 
 جديدة. أخرىتكمدل املشدريع التنموية اليت مت انطالتقهد و يعث اس

لذلك نالحظ اخنفدضهد  –فدرأتت اللجنة استكمدل ضبط امليزانية مع مواصلة تسقيف النفقدت  4242-4229خباوص  أمد
ة ،لذا تدعو للتخلص من االختالالت و احلفدظ على التوازانت املدلية يف ظل الظروف الراهن - 4229سنة  %-4,24ينسبة 
و ختفيف االعتمد  على املوار  النفطية ممد يتطلب الشروع يف استثمدرات على  تقتاد مواصلة اجلهو  املبذولة لتنويع اإل إىلاللجنة 

السبل الكفيلة  إاجيد مستوى القطدعدت املوفرة للقيمة املضدفة السيمد الفالحة ،الاندعة و السيدحة و احلد من فدتورة االستريا  و 
( حيث IV-1وية مليزانية التجهيز وهذا مد نالحظه من خالل اجلدول )لو األيتقوية التادير خدرج احملروتقدت ابلتديل وجوب منح 

 1هد سنواي مع ثبدت ميزانية التسيري.إرتفدعاستمر 

 

II-3-(:2119-1991)يف اجلزائروالتمويلية  امليزانيةسياسة ال 

 أو تكونت يتاجلزائري عدة تذيذابت خالل خمتلف املراحل اليت مر هبد ،وال تقتاد شهدت  السيدسة  امليزانية و القدرة التمويلية لإل
اجلزائري يعوامل خدرجية  تقتاد العالتقة يني املتغريات الداخلية لإل أينتجت أسدسد من ارتبدط املدلية العدمة ابملداخيل النفطية 

 التطرق له يف مد يلي: حدولنوهذا مد سالتحكم هبد  أوالعدملية ال ميكنه أسدسد التدخل  سواقخدصة ابأل

 مليار  جالوحدة::                   0291-9112(:وضعية اخلزينة العمومية و طر  متويلها خالل الفرتة IV-5اجلدول)

الرصيد اال ايل  امليزانيةرصيد  السنة
 للخزينة

 طر  التمويل
FRR بنكي غري بنكي خارجي 

1991 15,6 20,2 - / / / 

1991 36,9 18,6 - / / / 

1992 -108,2 -12,2 - / / / 

1993 -162,7 -100,6 - 19,6 13,1 72,8 

1994 -137,5 -37,35 - 141,3 29,06 -32,9 

1992 -147,9 -28,2 - 172,1 -22,9 -29,1 

1996 99,4 75,2 - 104,5 -7,3 -127,4 

1991 81,5 66,1 - 63,7 -23,1 -106,7 

1998 -101,1 -108,1 - -7,9 20,2 95,9 

1999 -11,2 -16,5 - -72,6 24,7 64,4 

2111 -53,1 -54,3 1 -97,1 105,7 -407,7 

2111 68,7 55,2 1 -110,5 35,3 -136,9 

2112 26,03 -16,06 1 -74,8 32,8 58,1 

2113 -240,6 -10,25 1 -81,2 18 31,23 

2114 -285,3 -187,3 1 -53,1 57,7 -287,5 

2112 -338,04 -472,6 1 -115,7 221,2 118,7 

2116 -611,08 -674,3 95.1 -158,7 172,5 -76,2 

2111 -1159,5 -1281,9 131 -110,66 213,6 -275,3 

                                                             
 .22،ص22،ص6صمرجع سبق ذكره،،صبدحد 4221نوفمرب  24،املنعقدة يوم االحد  23لسة العلنية اجلريدة الرمسية للمندتقشدت ،حمضر اجل1 
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2118 -1288,6 -1381,1 212,1 -4,2 508,1 -346,3 

2119 -970,9 -1113,7 364,2 0,7 655,2 93,4 

2111 -1392,2 -1496,4 791,9 0,5 674,3 30,1 

2111 -2363,7 2468,8 1761,4 -0,77 727,9 -19,2 

2112 -3254,1 -3246,1 2283,2 -2,4 913,8 51,5 

2113 -2128,8 -2205,9 2132,4 -2,1 241,1 -16,5 

2114 -3068,02 -3185,9 2965,6 -2,4 204,08 18,67 

2112 -3103,7 -3172,3 2886,5 -3,3 136,6 152,5 

2116 -2285,9 -2343,7 1387,9 100,7 64,5 232,6 

2111 -1234,7 -1590,2 784,4 -2,5 82,8 872,8 

2118 5121,5-  1551,5-  131,9 -2,9 213,2 1304,08 

2119 291,1-  5661,3-  0 5,19-  129,1 5353,2 

 -232.135،ص221-118،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ، -املادر:من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على:

- Ministère des finances-situation du trésor a fin Avril 2019 . 

-- Ministère des finances-DGT 
   

 :0291-9112:تطور رصيد امليزانية و الرصيد اإل ايل للخزينة (IV-9الشكل)           
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 اجلدول السديق. من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على املادر:

 

اعدانت  إىلرصيدا سدلبد يف أغلب السنوات ،رجعت أسدسد هذه العجوزات  5999-5991امليزانية العدمة خالل الفرتة عرفت 
احلكومي هذا من  نفدقاإل إرتفدع إىل أ ىالتمويل اليت كدنت تقدمهد اخلزينة العمومية يف شكل تقروض للمؤسسدت العمومية مد 

البرتولية  بديةمن اجل يرا اتالانتيجة االعتمد  التدم على حايلة  يرا اتالايسبب ضعف مر و ية حتايل  أخرىجهة ،ومن جهة 
أن معظم املؤشرات توحي ابلتبعية  أي 1النفط يف السوق العدملية. أسعدرلتقلبدت  يرا اتالارية لتلك ،مد نتج عنه  حسدسية كب

والشكل 2للتقلبدت املوازنية ابجلزائر  سدسيهذا القطدع كدن و الزال هو املادر األ ايرا اتلقطدع احملروتقدت،ابلتديل عدم استقرار 
 : أكثرالتديل يوضح 

                                                             
 .226،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،1 

2 Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., OP-CIT.,p6 
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-PIB  (9113النفط كنسبة من  أسعار،فوائد الدين العام و  ساسيي ،عجز املوازنة الكلي و األتقتاا :تطورالنمو اإل(IV-1)الشكل 
0229:) 

 

SOURCE : Chibi, Abderrahim, Mohamed Benbouziane, and Sidi Mohamed Chekouri., OP-CIT.,p21 

البرتولية حيث  بديةاجل ايرا ات تزايديفسر هذا الفدئض يو مليدر  ج  42,4سجل الرصيد فدئض تقدر ب 2992 ةففي سن
جدنب نتدئج اإلصالحدت اليت  إىليف  والر 44.46مد يعد ل إىلالعدملية فقد وصل سعر الربميل  سواقالنفط يف األ أسعدرارتفعت 

السوق ممد  إتقتاد  إىلختلي الدولة عن النهج االشرتاكي و االنتقدل  إىل إضدفةتقدمت هبد اجلزائر حتت إشراف املؤسسدت الدولية.
 العمومي من الندتج الداخلي. نفدقاخنفدض يف نسب اإل إىل أ ى

اخنفدض  إىلهذا عدئد ، 2995سنة  غدية إىلو استمر العجز  2994من جديد ليسجل عجزا يف سنةاخلزينة مث اخنفض رصيد 
أن العجز اخنفض من  الحظنلكن العمومي ،  نفدقنسب اإل إرتفدعو  والر  26.86مد يعد ل  إىلالبرتول حيث اخنفضت  أسعدر

تشد  السلطدت يف ضبط  إىليعو  االخنفدض هذا  2995يف مليدر  ج  -221.9 إىل2993مليدر  ج سنة  -264.1
 1ضدع املدلية.و األ

صى هبد أو فدئضد على عكس السنوات السديقة كدن أسدسد يسبب السيدسة االنكمدشية اليت  2991و 2996وشهدت سنة 
و رفع الدعم عن الكثري من  سعدرنقدية صدرمة مع استمرار حترير األ جراءاتصندوق النقد الدويل و البنك الدويل ،واليت  عمت إب

 2996.2 والر يف 42,49 إىلالبرتول اليت وصلت  أسعدر إرتفدعسبق  كل مد  إىلالسلع ذات االستهالك الواسع أضف 

و  2999سنة غدية إىلاستمر العجز و  والر  22 إىلالنفط  أسعدر ظهر العجز من جديد يسبب تدهور 2998 يدايةلكن مع 
خدصة الضرائب على الدخل و غيدب الارامة  أخرىالبرتولية من جهة و اخنفدض الضرائب من جهة  بديةهذا يسبب تراجع اجل

 3.و الغش التهرب الضرييب إرتفدععند املكلفني ابلضرائب و 

واليت تقدر فيهد 2993مبختلف الطرق ،ففي سنة 2999-2993ويف سبيل متويل العجز يف الرصيد اإلمجديل للخزينة خالل الفرتة 
النقدي حيث  صدارالتمويل البنكي من طرف البنك املركزي وهذا من خالل اإل إىلمليدر  ج جلأت اخلزينة -222,6العجز ب

أصبحت اخلزينة تبحث عن جمدل آخر للتخلص من مديونيتهد  2992مليدر  ج.لكن منذ سنة 14,8تقدرت تقيمة هذا التمويل ب
طية ذلك حيث انتقل حجم التمويل اخلدرجي املديونية اخلدرجية لتغ إىلاللجوء  إىلهبد  أ ىجتده القطدع املاريف يف هذه السنة ،ممد 

                                                             
 429،صمرجع سبق ذكرهيوشنب موسى، 1 

 .822،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،2 

 .452-429،صمرجع سبق ذكرهيوشنب موسى، 3 
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 تقتاد ممد يدل على ضعف متويل الدولة الذايت لإل 59911مليدر  ج يف سنة 521,5 إىل 2993مليدر  ج يف  29,6من 
 وافتقدرهد يف نفس الوتقت للموار  املدلية الكدفية لتغطية  يوهند السديقة.

وهذا  -العد ية بديةالضريبية و اجل يرا اتالاخدصة فيمد يتعلق ينسبة -ة هذا  ليل على اخنفدض مؤشرات كفدءة السيدسة املدلي
االتقرتاض  إىلاالخنفدض كدن انعكدسد للتهرب الضرييب و الذي كدن مغط من تقبل السيدسة النقدية ،إذ أن اخلزينة غدلبد مد جلأت 

 2متويل عجز املوازنة. جلمن البنك املركزي أل

من احملروتقدت إال أن اجلزائر ختلات من  يرا اتالافرغم أهند سجلت عجزا يف الرصيد اإلمجديل للخزينة واخنفدض  2998سنة  أمد
كل من التمويل البنكي والغري ينكي لتغطية العجز ،واستمرت يف التخلص من   إىلمليدر  ج وجلأت 1,9مديونيتهد اخلدرجية ب

  2999.3مليدر  ج يف  614,مديونيتهد اخلدرجية حيث يلغت تقيمة

العمومية مد  يرا اتالاو  نفدقاتسدع الفجوة يني اإل إىلاحلكومي  نفدقيف اإل4222-4222التوسع الكبري يف الفرتة  أ ىلقد 
،وجتنبد  تقتاد انعكس يشكل واضح على توازن امليزانية ،وهذا رغم السيدسة االمندئية احلذرة للدولة عند ضخ املوار  البرتولية يف اإل

 4.تقتاد للضغط النقدي الندجم عن اغراق السوق النقدية ابلنقد يف ظل ضعف الطدتقة االستيعديية لإل

و هذا يسبب  4225مليدر  ج  يف 3223,1إىل 4222سنة   مليدر  ج53,1-ن حيث أن العجز يف رصيد اخلزينة انتقل م
 4229 غدية إىلواملربمج  4222ي الذي أطلقته السلطدت العمومية يف اجلزائر و الذي انطلق يف سنة تقتاد سيدسة اإلنعدش اإل

حتفيز معدالت النمو عن  إىلحيث تبنت احلكومة سيدسة مدلية كينزية ترمي -تطرتقند هلد سديقد–أريع خمططدت تنموية  إىلمقسمد 
املد ة الرايعة مع اجلزائر سنة  مشدوراتوحسب صندوق النقد الدويل يف  4222حىت ألنه 5االستثمدري. نفدقطريق رفع اإل

ضدع يف سنة و أن تغريت األ إىلن وتقدئية يف حسدابهتد اخلدرجية و مدليتهد العدمة أمد،ال تزال اجلزائر تتمتع هبوامش  4222
4225.6 

 إىل، وهذا راجع أسدسد  %22احلكومي اخنفض حبوايل  نفدقألن اإلمليدر  ج  2343,7- إىلاخنفض العجز  4226ففي سنة 
أن  أي.يرا اتالاطفيف يف مستوى  إرتفدع إىل إضدفة،4225سيدسدت التقشف و احلوكمة املستخدمة من طرف احلكومة منذ

العدم جعل اخلطر مضدعفد على التوازانت املدلية للدولة و استقرارهد  نفدقحجم اإل إرتفدعالنفط املتزامن مع  أسعدرالتدهور احلد  يف 
م احلكومة اجلزائرية حسب صندوق النقد الدويل هو ضرورة البحث عن ماد ر متويلية يديلة وتفعيل القدعدة أمد،والتحدي القدئم 

 7الوطين من التقلبدت الدورية.  تقتاد ية مبد حيمي اإلنتدجاإل

                                                             
 229-228،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،1 

 423صمرجع سبق ذكره،شييب عبد الرحيم،2 

 229،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،3 

،جوان  44معدرف جملة علمية  ولية حمكمة ،العد  و شرورة استدامة ماا ر التمويل، نفا معاجلة العجز املوازين يف اجلزائر بني متطلبات حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،4 
  263-264،ص4221

 .26-25،ص4225ـجوان 3املدلية و احملدسبية اال ارية ،العد   الدراسدت،جملة 0294-0222آلية لضبط امليزانية العامة خالل  االيرا اتصندو  ضبط حسني ين طدهر ،سهيلة يغنة ،5 

 26،صاملرجع نفس6 

 .262-263صو شرورة استدامة ماا ر التمويل، نفا معاجلة العجز املوازين يف اجلزائر بني متطلبات حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،7 
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مد 4221،حيث يلغ سنة 4229- 4228-4221واستمر العجز يف الرصيد اإلمجديل للخزينة يف التقلص خالل السنوات 
احملروتقدت و أرابح ينك  ايرا اتالعدمة اليت نتجت عن  يرا اتالايف  رتفدعاإل إىلمليدر  ج و هذا االخنفدض يعو  2432,1تقيمته 

واليت نات أسدسد على ضرورة تسقيف 4242-4221املتخذة و الواجب تطبيقهد خالل الفرتة  اتاإلجراءاجلزائر ،كمد أن 
العد ية وزاي ة فعدليتهد ،كلهد  بديةو رفع تقيمهد من خالل اجل يرا اتالالتحايل  أخرىالعدم وترشيده و البحث سبل  نفدقاإل

1سدعدت على تقليص العجز و التحكم فيه.
 

االعتمد  على  إىل إضدفةاعتمدت اخلزينة يف متويل عجزهد على طرتقهد السديقة 4229-4222للفرتة  ويف جمدل القدرات التمويلية
سوف نقسم  أكثرو آلية التمويل الغري تقليدي وللتحليل يدتقة  – 4222الذي أنشأ يف سنة - 2يرا اتالاتقدئم صندوق ضبط 

 زت فيمد يينهد يطرق التمويل:ديجمموعة مراحل مت إىلاجلدول 

 

تقيمة يف هذه املرحلة كدن التمويل الغري ينكي هو الغدلب حيث جلأت اليه اخلزينة ابستمرار ويلغت :0225-0222الفرتة -
،ومل تعتمد هندئيد صندوق  4225يف مليدر  ج  221,2 إىلو انتقل  4222مليدر  ج يف سنة 225,1تغطيته للعجز حوايل 

فيهد احلكومة  تحدوليف نفس الفرتة ،فقد تراكمت ا خدرات اخلزينة لدى ينك اجلزائر ،كمد أن هذه الفرتة  يرا اتالاضبط 
،مث 4222و  4222ضد ختلات من مديونيتهد جتده القطدع البنكي يني سنيت أيالتخلص من مديونيتهد جتده العدمل اخلدرجي و 

 3مليدر  ج .228,1حيث يلغ التمويل تقيمة 4225يد يف سنة عد ت اخلزينة من جديد الستعمدل التمويل البنكي من جد

 

الداخلية  ون على ختفيض املديونية 4222يف تقدنون املدلية  يرا اتالاصندوق ضبط  أهدافاتقتارت :0296-0226الفرتة -
متويل  إىلأكد تقدنون املدلية التكميلي على حتول الدور الرئيسي للاندوق  4226استعمدله لتمويل العجوزات يف اخلزينة ،لكن يف 

مليدر  ج.ومن هند أعترب هذا الاندوق أ اة لتحقيق التوازن يف 122عجز امليزانية العمومية  ون أن يقل رصيد الاندوق عن 
مليدر  ج من تقدئم الاندوق 92,5ومن هند مت اتقتطدع مبلغ التنموية. هدافوأن اجلزائر استعملتهد كأ اة لتحقيق األامليزانية خدصة 

ففي  4 . 1151مليدر  ج يف 4886,5تقيمة  إىلةليال تزايدمواستمر االتقتطدع منه ينسب  4226لتمويل العجز يف سنة 
ابلتديل ال ميكن اغفدل  وره البدرز يف احلفدظ  1156-1116 الفرتةمليدر  ج خالل 5211املتوسط امتص هذا الاندوق حوايل 
ضد على التمويل الغري ينكي لتمويل العجز و هذا مد أييف ذات الوتقت اعتمدت احلكومة 5على التوازن املديل يف هذه السنوات.

                                                             
 65ص،4221ينك اجلزائر، التقرير السنوي 1 

البرتولية  بديةاجل ايرا ات جتدوزاحلسدابت اخلدصة للخزينة ،وهو يضم من حيث املوار  فوائض القيمة الندجتة عن مستوى  إىل:هو صندوق ينتمي  FRRااليرا اتصندوق ضبط 2 
مليدر  ج 122قل رصيده عن يف ابب النفقدت فيغطي عجز امليزانية  ون أن ي أمدلتقديرات تقدنون املدلية ،و كذا تسبيقدت ينك اجلزائر املوجهة لتسيري املديونية اخلدرجية يطريقة فعدلة ،

 البرتولية يف ختايص أمثل للموار . بديةالنفط  و للمحدفظة على اجل أسعدر.وأنشأ يسببب عدم اليقني يف 
 666،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،3 

،جوان 5 ية ،العد تقتاد ،جملة التنمية اإل0299-0222يف متويل عجز املوازنة العمومية خالل الفرتة  االيرا اتفعالية صندو  ضبط لطرش ذهبية ،كتدف شدفية ،4 
 33،ص4228

 .214ص،رات العربية املتحدةمامقارنة بني اجلزائر و اململكة السعو ية و األ  راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املالية نفا  ور حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،5 
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-1111ع املاريف و العدمل اخلدرجي خالل  الفرتة،كمد عملت اخلزينة على تسديد مديونيتهد جتده القطد  (IV-1)يوضحه اجلدول 

1151.1 

مليدر  ج ،على ماد ر  إىلوالذي اخنفضت نسبة االتقتطدع منه  يرا اتالاصندوق ضبط  إىل إضدفة1156اعتمدت اخلزينة يف سنة 
واليت متثلت يف القرض الوطين ،وتقد كشفت العجوزات املتتدلية يف اخلزينة عن هشدشة كبرية للمدلية العدمة ،ولذلك  أخرىمتويل 

العد ية حمل البرتولية و ضبط  بديةم احلكومة حسب توصيدت صندوق النقد الدويل هو ضرورة احالل اجلأمديبقى التحدي القدئم 
تعميق اإلصالحدت اخلدصة ابجليل الثدين والبحث عن ماد ر متويلية يديلة للمشدريع  إىل إضدفةالنفقدت اجلدرية وترشيدهد ،

 2التنموية.

 

اخلدرجية يف  أوضدع الداخلية و عن الفرتات السديقة سواء من انحية صعوية األ متدمدهذه املرحلة اختلفت :2119-2111الفرتة -
 مت فقد،4229يف  متدمدواستنزافه  4226منذ سنة  يرا اتالااستنفدذ رصيد صندوق ضبط  يدايةخدصة مع نفس الوتقت 

ظهرت آلية التمويل الغري تقليدي و اليت هي  4221منذ سنة و.العجز  البنكية و الغري ينكية لتمويل التمويل طريقيت استخدام
النقدية  ون مقديل،وهذا تقاد متكني اخلزينة  راقو األ إصدارعبدرة عن يرانمج احلكومة اجلزائرية يعتمد على التمويل من خالل 
تكريس  أخرىهذا من جهة ،ومن جهة  -التمويل البنكي–العمومية من االتقرتاض مبدشرة من البنك املركزي ملواجهة العجز 

 3.األخريةالتخفيف من األزمة النفطية  أجلمن  نفدقترشيد اإل إىلتوجهدت الدولة الرامية 

 

 

III- (:2119-1991) يف اجلزائربني السياستني النقدية و املالية تقييم مستوى التنسيق 

الطويل وهذا ال يتحقق  جلاألي ككل يف تقتاد اإل  اءتعظيم األ أجلللتنسيق هو حتقيق مزيج متجدنس من  سدسيان اهلدف األ
-وتقوية البنك املركزي وحتقيق استقالليته. سعدرلألعمل السيدسة النقدية على ضمدن االستقرار يف املستوى العدم -إال من خالل:

 ال حتقيق االستدامة املدلية.أو  أياملربجمة هلد ، اإلتقتاد يةهد أهدافو -ا ارته–عمل السيدسة املدلية على ختفيض تكدليف الدين العدم 

ة على السيدسة اليت حتقق تزايدممن القرن احلد ي والعشرين ركزت السلطدت النقدية حول العدمل ياورة  األخريةففي السنوات 
.وتقد جعل هذين  ىنو يف الوتقت ذاته اجته القدئمون على الدين العدم يف الرتكيز على ختفيض تكدليفه للحد األ سعدراستقرارا يف األ

هد املدلية ليست أسواتقايت اليت متر مبرحلة انتقدلية ألن تقتاد االجتدهني تنسيق السيدستني النقدية و املدلية أمرا مهمد ياورة خدصة لإل
.ممد اجيعل مسألة السيدسدت مدالديون فاال أت إ ارةالنقدية عن   ارةومن مث ال ميكن فال اإل-كحدلة اجلزائر-انضجة نضجد كدمال

 املنسقة أشد احلدحد عندمد تتبع الدولة سعر صرف مرن.

                                                             
 666،صمرجع سبق ذكرهشليق عبد اجلليل ،1 

 .682ص،رات العربية املتحدةمامقارنة بني اجلزائر و اململكة السعو ية و األ  راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املالية نفا  ور حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،2 

 .212ص،رات العربية املتحدةمامقارنة بني اجلزائر و اململكة السعو ية و األ  راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املالية نفا  ور حوكمة اإلرتقوب نرميدن ،3 
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ث أصبح هندك توجه جديد يقضي يضرورة الفال السيدستني أضفى مزيدا من االهتمدم ابلتنسيق حي أهدافكمد أن التداخل يني 
 1يف أمر السلطة النقدية يف  ورهد كسلطة تعد وتنفذ السيدسة النقدية و يني  ورهد كوكيل ومستشدر مديل للحكومة.

 

حتقيق هدفه ا مبدشرا على تقدرة البنك املركزي على أثر تؤثر فالتغريات يف السيدسة املدلية على السيدسة النقدية  أثرحيث تتعد  صور 
يؤكد أبنه ال -مت التطرق له يف الفال الثدلث–املرتتبة على السيدسة املدلية يقيد امليزانية احلكومية ،ألن هذا القيد  اثروترتبط تلك اآل

 ميكن للسيدسة النقدية أن متدرس  ورهد يشكل منفر  لذلك من الضروري عمل السيدسة املدلية على مسدندهتد.

 

تبين ترتيبدت جملس  سدهمييف نفس الوتقت يؤثر تطبيق السيدسة النقدية و ترتيبدهتد املؤسسية على السيدسة املدلية فعلى سبيل املثدل 
يف احلد من العجز املوازين املستمر و الضخم وعدم االعتمد  على ضريبة التضخم لتمويل  ثديتةالعملة كأحد أنظمة سعر الارف ال

ويف هذا السيدق سنخاص هذا اجلزء من حبثند إلسقدط اجلدنب النظري 2ذي يسهم يف حتقيق االنضبدط املديل. هذا العجز األمر ال
اجلزائري لفهم مدى  تقتاد واخلدص يعالتقة السيدستني و الرتتيبدت الالزمة للتنسيق يينهمد على اإل-الفال الثدلث–املدروس سديقد 

 .اإلتقتاد ية هدافالتجدنس والتعدرض يني السيدستني والواتقع العملي لتنفيذ التنسيق وحتقيق مزيج متندسب مع األ

 

III-9-:العالتقة التبا لية بني السياسة النقدية و املالية يف اجلزائر 

لكل  أتثرياتو كمد تطرتقند يف الفاول السديقة أن السيدستني النقدية و املدلية ليستد مستقلتني عن يعضهمد ممد يوحي يوجو   إذا
 التداخل يينهمد : إىل إضدفةاليت تستخدمهد   واتمن خالل طريقة عملهد ،األ خرىمنهمد على األ

 

III-9-9- هاأهدافالسياسة النقدية و  إ ارة-السياسة املالية على النقدية أثر-: 

فقد وصل معدل - 5991كبح الضغوط التضخمية منذ سنة   إىلية هد فة إتقتاد لطدملد انتهجت السلطدت اجلزائرية سيدسدت 
اليت ركزت أسدسد على و غدلبد مد اعتمدت ،خدصة يسبب السيدسة املدلية الكينزية اليت - 5991يف سنة  %19,2 إىلالتضخم 

عنار  إىل إضدفة نفدقعدمل يؤثر فيهد هو حجم اإل أهمالعدم.فقد عرفت معدالت التضخم عدة تطورات و  نفدقالتوسع يف اإل
االستدامة املدلية والقدرة على حتقيق االنضبدط املديل ،كل هذا يف ظل ضعف الطدتقة االستيعديية و االعتمد  الكبري على تقطدع 

                                                             
 .293،ص4221،البليدة، يسمرب 25،العد  اإلتقتاد ية،جملة األحبدث اجلزائري تقتاا طبيعة العالتقة بني السياستني املالية و النقدية يف اإلعمروش شريف ،1 

،جملة 4224-9196ي يف اململكة العربية السعو ية للفرتة تقتاا  ور السياسات املالية و النقدية يف  فع عجلة النمو اإلعمد  حسني الاعيدي،يديعة فهد العتييب ،2 
 31-36ـص4226ـ228،اجمللد3895و التنمية البشرية ،العد   تقتاد اإل
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يوضحدن العالتقة يني التوسع املديل والتضخم  يف ظل وفرة املوار  التمويلية و (IV-6)و اجلدول ( IV-51)و الشكل 1احملروتقدت.
 غيدهبد:

 (:0291-9119احلكومي و التضخم ) نفا (:تطور اإلIV-92) شكلال
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INF GOVEX

 ابالعتمد  على مد سبق.من إعدا  الطدلبة املادر:

 :( 0291-9112ونوع التمويل ) املالية والنقدية  نوع السياستني(:IV-6اجلدول )

 اهلدف  نوع السياسة نوع التمويل الغالب العجز خالل الفرتة
من املفروض أن تكون سيدسة مدلية  متويل من طرف ينك اجلزائر 1991-1994

توسعية انكمدشية)لكن فعليد كدنت 
 نوعد مد(

 سيدسة نقدية انكمدشية

السيدسة النقدية مل تستطع السيطرة على منو 
املعروض النقدي للتحكم يف التضخم ،كوهند  
كدنت سيدسة مرافقة فقط للسيدسة املدلية 

 لتمويل العجز املديل.
 سيدسة مدلية انكمدشية -يسبب تقلة املوار -التمويل اخلدرجي 1992-1999

 انكمدشيةسيدسة نقدية 
 استمرار العجز املديل 

 ختفيض معدالت التضخم
هو الذي استمر يف متويل  يرا اتالاصندوق ضبط  2111-2114

 يرا اتالاالعجوزات يف هذه الفرتة يسبب وفرة 
املتأتية من تقطدع احملروتقدت.واليت سدعدت على حتقيق 

 الضبط املديل  ون اللجوء لبنك اجلزائر.

 سيدسة مدلية توسعية
 دسة نقدية انكمدشيةسي

ي من خالل رفع تقتاد لتحقيق النمو اإل
 االستثمدري. نفدقاإل

 .سعدروضبط املستوى العدم لأل

 سيدسة مدلية انكمدشية متويل من طرف ينك اجلزائر 2112-2119
 سيدسة نقدية توسعية

وختفيض نسب العجز اإلمجديل  نفدقترشيد اإل
 للخزينة العمومية.

 التمويل الغري تقليدي.متويل العجز عن طريق 
 من إعدا  الطدلبة اعتمد ا على مد سبق.املادر:

                                                             
 428-421ص،رات العربية املتحدةمامقارنة بني اجلزائر و اململكة السعو ية و األ  راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املالية نفا  ور حوكمة اإلنرميدن ،رتقوب 1 

عن  ختلي الدولة–سيدسة مدلية و نقدية متشد ة 
 2995 يدايةخدصة مع تقتاد  التدخل يف اإل

تقتاد  الدولة يف اإل عو ة تدخل–توسعية  سيدسة مدلية
 4229-4222يسبب السيدسة التنموية املنتهجة للفرتة 

تقشفية و آلية سيدسة 
 التسقيف

 4221و  4225يداية 

آلية التمويل 
منذ 

الغري 4221
تقليدي عن 

 إصدارطريق 
النقو  يدون 

مقديل 
 حقيقي

إرتفدع نفقدت 
التسيري لذلك 
 ارتفع التضخم

إصالحدت التعديل 
ركزت على –اهليكلي 

 االستقرار الداخلي للعملة
يف النمو النقدي التحكم –سيدسة نقدية متواءمة مع هدف التضخم 

- 
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السيدسة املدلية على فعدلية السيدسة النقدية و ورهد يف زاي ة املستوى العدم  أثرمن خالل اجلدول السديق ميكنند التمييز يني مدى 
 هنديةاجلزائري مع  تقتاد مع الوضعية الاعبة اليت عرفهد اإلف،احلد من العجز يف امليزانية يف خمتلف املراحل  ةدولحميف ظل  سعدرلأل

 أهم من كدن  ألنهحيث مل تنجح السيدسة النقدية يف ختفيض العجز يف املوازنة العدمة عرب التحكم يف املعروض النقدي 5993
السيدسة املدلية كدنت تسري عكس مد  أن أي( األجورالرواتب و  إرتفدع) يةنفقدت التسيري اليف  رتفدعللعجز هو اإل املسببة سبدباأل

 أي.5991-5991 اليت متيزت يسيدق تضخم شديد مدفوع يعجز مديل األزمةسعت السيدسة النقدية لتحقيقه ممد زا  من تفدتقم 
 صداركدنت سيدسة مسدعدة)مرافقة (عملت على توفري املوار  الالزمة لتمويل اخلزينة من خالل اإل5991أن السيدسة النقدية تقبل 

 النقدي مد أفقدهد فعدليتهد و زا  من هيمنة السيدسة املدلية عليهد.

فعدلية وكدنت عبدرة عن  أكثريدأت السلطدت يف تبين سيدسة نقدية  -يرانمج التعديل اهليكلي– 5991سنة  يدايةلكن مع 
ي ومن هند أصبحت نتدجلقطدع اإلسيدسة نقدية تقييدية عملت يف أسدسهد على احلد من القروض املقدمة للدولة وتلك املمنوحة ل

لوايت السيدسة النقدية وأعطيت  ورا فعدال يف احلد من االختالالت الداخلية التضخمية أو السيطرة على العرض النقدي من 
 1واخلدرجية )خدصة وزن الدين اخلدرجي(.

هدف متديعة و تسريع النمو وحترير التجدرة اخلدرجية وارسدء سعر صرف مرن،ويطبيعة احلدل لن تنجح السيدسة النقدية  إىل إضدفة
ضد على ضرورة تقليص العجز أيخدصة املدلية ،حيث نص اهلدف  خرىمن الضروري أن تلقى  عمد من السيدسدت األ ألنهوحدهد 

  2.نفدقورة الضبط املديل وترشيد اإلضر  إىل أ ىممد 5991امليزاين ايتداء من سنة 

كرست السيدسة املدلية كل جهو هد لتخفيض نسب العجز املوازين ،خدصة مع التقلبدت اليت عرفتهد   1111-5991فخالل الفرتة 
يف تقييد  سدهمالنفط خالل هذه املرحلة واليت انعكست سلبد على تطور املدلية العدمة للدولة كمد اتقرتنت يضغط مديل  أسعدر

النفط حيث نفذت وفقد ملد حيققه  سعدرمد اتسمت يه السيدسة املدلية خالل التسعيندت هو  وريتهد أل أهمالتوسع املديل كمد أن 
 3النقد األجنيب لدى ينك اجلزائر.

 1,31 إىل 5991سنة % 19,2فعال جنحت السيدسة النقدية يف ختفيض مستوايت التضخم يسبب السيدسدت املنتهجة من نسبة 
لكنهد مل تستطع احلد من العجز يف امليزانية رغم كل هذه السيطرة على الضغوط التضخمية من خالل ختفيض 1111يف %

،إال أن  5992يف % 3,19 إىل 5991يف سنة % 61,2العدم الذي اخنفضت نسب منوه من  نفدقمعدالت النمو السنوية لإل
،لكن مع  يرا اتالاجلزائري على تقطدع احملروتقدت كمور  رئيسي ل تقتاد الكبري لإلمعظمهد كدنت نفقدت تسيريية مع االعتمد  

النفط ،اخنفدض املداخيل النفطية و االحتيدطي من النقد األجنيب  ،مل تستطع احلكومة توفري املوار   أسعدراستمرار االخنفدض يف 
ممد سبق تبقى السيدسة النقدية غدلبد مرهونة ابلسيدسة  إذا 4االتقرتاض اخلدرجي لسد العجز . إىلالالزمة ملخططدهتد الجئة يذلك 

                                                             
1 Amokrane Mustapha, Rasdi Sabrina,OP-CIT ;p13  

 .496ص-تقياسية  راسة-السياسة النقدية يف اجلزائر و معوتقاهتا الداخلية أثرالية ،يقبق ليلى امسهدن2 

-4228ية ،جدمعة أم البواتقي ،اجلزائر إتقتاد ،مذكرة مدجستري،ختاص علوم انعكاسات برامج صندو  النقد الدويل على النفقات العمومية يف اجلزائرجملخ سليم ،3 
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 نفدقأن التقييد املديل وختفيض مستوايت اإل أياملدلية ومدى التنسيق يينهمد لتحقيق معدالت منو مستمرة  ون تضخم جدمح .
 . سدعد كثريا السيدسة النقدية يف حتقيق هدفهد املتمثل يف االستقرار النقدي

اعتمد  سيدسة مدلية  إىلفقد ركزت يرامج احلكومة التنموية املتعلقة ابلسيدسة املدلية على حدجة اجلزائر  1151-1111الفرتة  أمد
العجز وهو  تزايدتتسم ي 1151-1111و التوظيف ،لكن إتبدع سيدسة مدلية توسعية جعل هذه الفرتة  PIBتوسعية للرفع من وترية 

ضمن ةتداولامل راقو التوتقعدت حول كون أن هذا العجز هو العدمل املسبب للتضخم وسببد يف زاي ة حجم النقو  و األ آاثرمد 
،يف ظل سيدسة مدلية مهيمنة على السيدسة النقدية.لكن ال ميكنند إغفدل  نفدقاألسدس النقدي و من مث الكتلة النقدية عرب ابب اإل

  1. يرا اتالاو تزامنه مع تراجع  يرا اتالاال عند تزامنه مع توافر أو اجلزائري ، تقتاد العجز على التضخم يف اإل أثرالفرق يني 

عرب هذه املدة و يشكل خدص النفقدت اجلدرية  نفدقاإليظهر يف حجم تطور  وهذاتسيريا  أكثرأصبحت السيدسة املدلية  كمد أن
احلكومة  أنلكن يبدو  األجنيبالسيدسة املدلية تعتمد على الرتاكم يف النقد  أنحتديدا( و التحويالت االجتمدعية.و رغم  األجور)

(،و اليت ترتبط ارتبدطد وثيقد يضرورة يرا اتالاواصلت خالل هذه الفرتة تنفيذ سيدسة اال خدر مقديل احليطة )صندوق ضبط 
لطويل و الذي ينطوي يدوره على مدى وجو  سيولة مدلية حدضرة و فعلية يف اخلزينة. يف ظل استمرار التوسع املديل على املدى ا

للدورة و غري مسببة للتضخم املفرط و تستهدف يف نفس الوتقت زاي ة يف النمو وختفيض  مسديرةعملية جعل السيدسة املدلية غري 
املديل و ختفيض الدين العدم و الذي ينتظر منه مسدعدة و غري تضخمي لتمويل العجز  أسلوبمعدل البطدلة،تقدمت احلكومة خبلق 

 1111الذي أتسس خالل سنة  يرا اتالااملتمثل يف صندوق ضبط 2 عم تقدرة ينك اجلزائر على التحكم يف معدالت التضخم .

 تقتاد و ذلك نتيجة الفوائض املدلية يف اإل 1111الاد ر يف جوان  1111/11من تقدنون املدلية التكميلي رتقم 51مبوجب املد ة 
االستغالل االمثل  أجلو من  (1112حىت سنة  1111البرتول )فدئض امليزانية استمر من سنة   أسعدراجلزائري و الندجتة عن زاي ة 

صندوق  إنشدءالسلطدت النفط تقررت  أسعدرهلذه الفوائض و استعمدهلد يف احلفدظ على استقرار املوازنة العدمة و ختوفد من تقلبدت 
ه يف متويل عجز املوازنة العدمة الندتج عن اخنفدض أهدافالبرتولية يعمل على امتادص هذا الفدئض.وتتمثل  بديةاجل ايرا اتلضبط 
و الذي  1111هد تعديل أمهالبرتولية و ختفيض املديونية العمومية و اخلدرجية.و عرف هذا القدنون عدة تعديالت  بديةاجل ايرا ات

 إىلاضدف تسبيقدت ينك اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية اخلدرجية كمادر من ماد ر متويل هذا الاندوق،و هذا يعو  
اتبدع ينك اجلزائر السرتاتيجية جديدة  إىلحتسن الوضع املديل لبنك اجلزائر نتيجة زاي ة احتيدطدته من العملة الاعبة من جهة و 

استحقدتقهد.و التعديل الثدين كدن يف سنة  أجدلتقبل  أيمديونية و املتمثل يف الدفع املسبق للمديونية اخلدرجية للتسيري النشط لل
ليس فقط  أيو الذي عدل يدوره هدف الاندوق ليشمل متويل العجز يف اخلزينة العمومية و ليس فقط املوازنة العدمة،1116

 و ماد ر العجز. أسبدبشمل كل البرتولية يل ي بديةالعجز النديع من اخنفدض اجل

                                                             
 484ص،مرجع سبق ذكره،،حممد يلعيدي1 

 .482-419صنفس املرجع ،2 
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و هذا الاندوق يعترب ا اة للسيدسة املدلية لتخفيض الدين العدم و استقرار املوازنة العدمة و يدعم السيدسة النقدية من خالل 
و تقد سدعد هذا الاندوق احلكومة يافتهد جهة مقرتضة على سدا  و خدمة  ينهد و ا خل عدة 1.سعدراحلفدظ على استقرار األ

 2 رجة انه اصبح يؤثر على  خل الدولة و نفقدهتد العدمة مستقبال . إىلتغريات 

لكن  -العجزيسبب الوفرة املدلية اليت مولت  –حققت نوعد من االستقرار النقدي نستنتج ان السيدسة النقدية يف هذه الفرتة 
اعتمد  امليزانية العدمة على  إىل إضدفةالقطدع احلقيقي و تسدرع منو الطلب الكلي، إنتدجيسبب النمو البطيئ يف يشكل صعب 

مستوى التكدمل  إىلاحتيدطي النقد االجنيب لتوفري موار هد،ابلتديل فدن اكتسدب سيدسة نقدية يدرجة عدلية من الفعدلية هو راجع 
لتحقيق عالتقة متينة يني ينك اجلزائر  إذااملرجوة و هذا يشرط ان يتحقق معدل تضخم مستقر. هدافدلية لتحقيق األمع السيدسة امل

الكلي فهذا يتوافق مع اتقدمة تنسيق مستمر يني السيدستني خاوصد يف جمدل التحكم املشرتك  تقتاد و احلكومة هلدف استقرار اإل
 3يف معدل النمو النقدي و القدعدة النقدية.

استمرارا خالل هذه الفرتة اال ان السيدسة املدلية مل تستطع حتقيق االستقرار يف امليزانية العدمة فقد شهدت  اتاإلجراءرغم كل هذه و 
تزامند مع البرتولية  بديةاجل ايرا اتاالخنفدض يف و  1151البرتول يف  أسعدراخنفدض  إىل إضدفة 1112ازمة  يف العجز خدصة يسبب

ان السيدسة املدلية مل تنجح يف االيتعد   أيهو الذي مول أغلب هذه العجوزات   يرا اتالايف النفقدت،و صندوق ضبط  رتفدعاإل
التقليدي ،و هذا كله الغري التمويل  إىلالبرتول خدصة مع جلوئهد  أسعدرو ظلت مرتبطة ابلتقلبدت يف  اإلتقتاد يةالدورة  مسديرةعن 

لتعزيز  اإلتقتاد يةوية للمر و ية لو األيعين  هشدشة املدلية العدمة ابلتديل اجيب تاحيح الربامج الضريبية و ترشيد النفقدت و اعطدء 
 4 نفقدت التجهيز و تعزيز النمو الكدمن.

النقدية  ون مقديل،وهذا تقاد متكني  راقو األ إصدارعلى التمويل من خالل  منذ ظهور آلية التمويل الغري تقليدي و اليت تعتمدو
تكريس  أخرىهذا من جهة ،ومن جهة  -التمويل البنكي–اخلزينة العمومية من االتقرتاض مبدشرة من البنك املركزي ملواجهة العجز 

 .األخريةالتخفيف من األزمة النفطية  أجلمن  نفدقترشيد اإل إىلتوجهدت الدولة الرامية 

 سعدراألرهد من الطلب على السلع ممد يضخم تقليدي يتسبب يف وفرة كبرية للنقو  الومهية واليت سرتفع يدو  لكن التمويل الغري
األفرا  و املؤسسدت نتيجة التضخم وعدم حتمل  إىليف ظهور أزمة اجتمدعية اليت سوف تنتقل  سدهميوتنهدر تقيمة الديندر ،وهذا س

ويف اجلزائر تبقى مرهونة مبدى تقدرة  تقتاد األزمة.وهذه اآللية مرهونة يدرجة تطور اإل االجور و املرتبدت فرتتفع البطدلة وتزيد حدة
 5لالستهالك العمومي فقط. أياحلكومة على ضمدن عدم استغالهلد يف ميزانية التسيري 

يسبب  1152يف سنة  2,1% إىلاجلزائري ،و انعكس على مستوايت التضخم اليت ارتفعت  تقتاد وهذا مد حدث فعال يف اإل
أنه يسبب هشدشة السيدسة املدلية واعتمد هد على املداخيل النفطية  أيهد ،إصدار عدم وجو  مقديل حقيقي للكتلة النقدية اليت مت 
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هيمنت من جديد على -تقدت األزمدت أو سيدسة مدلية  ورية  جتعلهد غري مستقلة ومعتمدة يشكل كبري على السيدسة النقدية يف –
 تقلتهد على حتقيق مرا هد .السيدسة النقدية و عر 

 

III-9-0- مدى حتقيق االستدامة املالية-الدين العام والسياسة النقدية   إ ارة- 

خدصة من –لقيدس مدى تقدرة الدولة على حتقيق االستدامة املدلية  استخدامد كثراملؤشر األ (PIB)يعترب الدين العدم كنسبة من 
انحية العالتقة يني السيدسة املدلية و النقدية كون أن معظم الدين العدم يستخدم لتمويل امليزانية و جزء كبري منه يكون من اجلهدز 

 إىلالدولة النظر  دولحتلذلك عد ة مد  جنبيةخاوصيته املتمثلة يف كونه ابلعملة األ إىلوابلنظر -املاريف عند اخنفدض املوار  النفطية
 1على الوفدء ابلدين و خدمدته وكذلك مدى تقدرة صد راهتد على تسديده. دايرا اهتدى تقدرة م

–الداخلي و اخلدرجي – ينهد العدم   ارةمل تتمكن اجلزائر من رسم خطة ووضع إسرتاتيجية فعدلة إل(1111-5991)خالل الفرتة 
املرتتبة عليه يسبب سدا  أتقسدط الدين العدم و الفوائد الندمجة عنه واليت كدنت تعو  سلبد  لتزامدتالسلبية لال اثرهذا يف ظل اآل

 و تسيري السيدسة النقدية. إ ارةكفدءة ينك اجلزائر يف -على :

 العجز(.   إرتفدع أيامليزانية العدمة )-

عجز املوازنة  إرتفدع إىله يف الواتقع يعو  تزايدالوطين خالل هذه الفرتة و السبب وراء  تقتاد وتقد كرب حجم الدين العدم على اإل
معد  كالمهد أووذلك من خالل ينك اجلزائر والبنوك التجدرية - اخلي و خدرجي–االتقرتاض  إىلالعدمة ممد حتم على الدولة اللجوء 

ة.يف نفس تزايدسندات عمومية يف سوق مد يني البنوك لتغطية نفقدهتد العدمة امل إصدار أونقو  جديدة مبدشرة  إصدارمن خالل 
 نظرا للادمة النفطية اليت تقلات من حجم العدئدات املدلية للدولة حينهد. دايرا اهت كفديةالوتقت يسبب عدم  

   PIB (1991-2119:)من (:الدين احلكومي اإل ايل كنسبة IV-99الشكل)
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كدنت تزاحم القطدع اخلدص نظرا حلاوهلد على نسب كبرية من القروض من اجلهدز املاريف  (1111-5991)كمد أن احلكومة 
النقدي خدرج النظدم املاريف  صدارأن تكون اباب رئيسيد لإل إىلهبد  أ ىمن االتقرتاض الداخلي مد  كرب،حيث كدنت متثل اجلزء األ

والذي كدن يف ظل الطلب الكلي مقديل عجز العرض الكلي مد اجنر عنه تغريات يف معدمل السيولة النقدية و القدعدة 

                                                             
 .228،ص4،4228العد  les cahiers du cread—-االستدامة املالية و متطلبات ترسيخها يف اجلزائرحتليل مؤشرات زهري ين  عدس،رتقوب نرميدن،1 
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النقدية.وترتب عن كل مد سبق زاي ة يف معدالت الفدئدة ابلتديل املزيد من الضغوط التضخمية ممد انعكس سلبد على معدالت 
 ي اليت مل تكن كدفية لتحقيق معدالت توظيف عدلية. تقتادالنمو اإل

الدين العدم وحتمل املستوايت العدلية للديون  إ ارةهذا مد يفسر أن احلكومة مل تضع يف حسبدهند عدم تقدرة السيدسة النقدية يف 
لعدم حيث استمر الدين العدم يف وخدمتهد ،مد يؤكد لند غيدب التنسيق يني السلطتني املدلية و النقدية يف وضع إسرتاتيجية للدين ا

 و هذا مد وضحه الشكل السديق. 5999 إىل 5991من  رتفدعاإل

السيدسة  إ ارةعدة تعقيدات على  آاثرومد ميكن استنتدجه أن العجز يف املوازنة هو السبب وراء اللجوء املستمر لالتقرتاض مد 
سيدسته النقدية وهذا مد تقلل من كفدءة  إ ارةلبنك اجلزائر يف النقدية ،خدصة يف ظل عدم تقدرة احلكومة على منح االستقاللية 

 السيدسة النقدية يف التحكم يف التضخم . 

حيث انتهجت اجلزائر إسرتاتيجية للرفع من أمنهد املديل الداخلي واليت ارتكزت على  1151-1111واختلف الوضع خالل الفرتة 
الذي حسن مركز املدلية العدمة ومن مث ضمدن االستدامة املدلية .وهو مد جعل  اإلجراءعدم تقيدم احلكومة يارف كل  خلهد وهو 

تسيريا و  ل ذلك على تقدرة الدولة على تسديد فوائد الدين اليت  أكثرامليزانية تسري شيئد فشيئد ضد االجتدهدت الدورية وتابح 
اليت تزامنت مع سيدسة مدلية توسعية اليت نفذهتد  هذه االسرتاتيجية املتمثلة يف ختفيض الدين .1111منذ  خرىتندتقات هي األ

يف آتكل حاة كبرية من الرصيد املديل  سدهمرفع العجز املديل للميزانية و  إىلاحلكومي املفضي  نفدقاإل إرتفدعيف  تسدمهاحلكومة ،
فقد 5999من سنة  يدايةو جنحت حقد السلطدت املدلية يف اجلزائر يف ختفيض مستوايت الدين العدم  1 للخزينة لدى ينك اجلزائر.

 2النفط. سعدرالقيدسي أل رتفدعاختذت اجتدهدته مستوايت تندزلية وهذا مر ه الطفرة النفطية الندجتة عن اإل

 إىل أ ىالادمدت اخلدرجية خالل هذه الفرتة ممد  مقدومةيف  تسدمههي اليت  1111أن الاالية املدلية اخلدرجية منذ سنة  أي
األسدس  إرتفدعالنقدي يف اجلزائر ابلتديل  صداراملوجو ات اخلدرجية هي املادر الرئيسي لإل أيتراكم االحتيدطدت الرمسية للارف ،
 إىلأن احلكومة مل تلجأ تقريبد  أياحلكومي يسبب الربامج التنموية املنتهجة هلذه املرحلة، نفدقالنقدي الندجم أسدسد من تطور اإل

ينك اجلزائر للتمويل يل على العكس تقدمت يتسديد مستحقدهتد لديه يف هذه الفرتة ومد سدعدهد على ذلك هو صندوق ضبط 
 3. يرا اتالا

النفط اجيعلهد  سعدراملدلية أبتقدت الطفرة املدلية كدنت يسبب العوائد النفطية فدرتبدط أو أن الراحة املدلية اليت متتعت هبد اجلزائر يف  أي
أعلى مستوايته،ومن املالحظ أن السيدسة املدلية عمومد يف  إىلتتميز ابهلشدشة عرب الزمن مد ينعكس على تندمي العجز املوازين 

 4-تقدت الركو أو تقدت الرواج وتنخفض يف أو ترتفع النفقدت يف – اإلتقتاد يةللدورة  مسديرةأهند  إىلاجلزائر ابعتبدرهد  ولة ريعية يرمي 

                                                             
 426-425صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل، 1 

و التجدرية و  اإلتقتاد يةكلية العلوم   ،أطروحة  كتوراه منشورة -حالة اجلزائر،السعو ية والنرويج  راسة–الدين العام لتحقيق االستدامة املالية  إ ارةاسرتاتيجيات ،خن فتحي  2 
  .232ص،.4228-4221أعمدل وتنمية مستدامة ،جدمعة فرحدت عبدس،سطيف، إ ارة،ختاص علوم التسيري

 842-142صمرجع سبق ذكره،شليق عبد اجلليل،3 

 .229صمرجع سبق ذكره،زهري ين  عدس،رتقوب نرميدن،4 
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حيث ارتفع الدين العدم كنسبة من  1156النفط خدصة مع  أسعدرلكن نتيجة االنكمدش احلد  يف العدئدات املدلية يسبب اخنفدض 
(PIB )حتت شعدر القرض 1152سندات حكومية واطالق القرض السندي يف أفريل  صدارومع تقرار احلكومة إب %12,1 إىل

مليدر  والر ،حيث وصلت نسبة الدين العدم من 511تقرض خدرجي من البنك االفريقي للتنمية يقدر  إىل إضدفةالوطين للنمو ،
(PIB) ضمن يرامج  عم النمو،و آلية  األخريةوهذا يسبب االحتيدجدت املدلية املرتاكمة للسنوات  1159يف   %16,9 إىل

 1وضع مديل غري مستدام. إىلالتمويل الغري تقليدي ،ممد يؤشر 

االعتمد  على السيدسة النقدية يف  أيالنقدي يدون مقديل لتسديد  يوهند  صداراالعتمد  على اإل إىلفعو ة احلكومة من جديد 
متويل العجز يؤكد لند حدلة عدم التنسيق يني السيدسة املدلية و النقدية ،يسبب ضعف االستدامة املدلية واالعتمد  على املوار  

 النفطية.

النفط وذلك يتمويل النفقدت من خالل  أسعدراملوازنة من تقلبدت  ةديمحاملدلية العدمة يف اجلزائر تنطلق من ضرورة كمد أن استدامة 
فحسب  2ي و حوكمة املوار  و النفقدت و توسيع القدعدة الضريبية.تقتاد الستمرار أنشطة الدولة خدصة التنويع اإل أخرىماد ر 

مهد جمدل لتقوية مدليتهد العدمة أمد،أن اجلزائر ال يزال  1152املد ة الرايعة مع اجلزائر  مشدوراتتوصيدت صندوق النقد الدويل يف 
وهذا ميكن حتقيقه  ون اللجوء  يرا اتالامبد يتالءم مع اخنفدض مستوى  نفدقضدع املدلية لتعديل مستوى اإلو من خالل ضبط األ

 3الوطين. تقتاد سلبية على اإل آاثرالتمويل النقدي من ينك اجلزائر ملد له من  إىل

III-0- (:2119-1991)الرتتيبات القانونية للتنسيق العملي يف اجلزائر 

ضعف  إىل إضدفةاملدلية ، سواقيف جمدل الرتتيبدت القدنونية و التشغيلية للتنسيق و يف حدلة اجلزائر كدولة انمية غدب فيهد تطور األ
التحرير املديل وكل التحدايت اليت تواجه التنسيق يني السيدستني النقدية و املدلية ،واليت جتلت أسدسد يف التمويل املستمر للعجز يف 

للحكومة ومد زا  الوضع سوءا هو تبين آلية التمويل  اإلئتمدنالتوسع املفرط يف منح  إىل أ ىامليزانية من طرف البنك املركزي ممد 
أن  إىلان الوطين ،كل هذا يوحي إتقتاد يني ال تتندسب أيدا مع حدلة تقتاد اليت هي حسب أغلب اإل 1152تقليدي سنة  الغري

ممد  -املدلية الغري متطورة كمد تطرتقند هلد يف الفال السديق سواقمرحلة األ–ج مراحلهد أو ان الوطين هي يف إتقتاد عملية التنسيق يف 
،مد يوحي يضرورة توفر جمموعة من  أخرى ين  أ واتمويل املبدشر للحكومة مع البحث عن يستدعي الرتكيز على تقييد الت

 الشروط:

 ميكن منح التمويل للحكومة لكن وفق تقيو  تشريعية صدرمة ال ختل هبدف التضخم . أياستقاللية البنك املركزي ال تكون اتمة ،-

املمنوح  اإلئتمدنوجو  جلنة تنسيق ذات مستوى عديل يني مسئويل الوزارة املدلية و البنك املركزي وهي اليت تضع القيو  على -
 الدين احلكومي.  ارةللحكومة وهتتم إب

 املدلية . سواقالعمل على تطوير األ-

                                                             
 .235،صمرجع سبق ذكرهخن فتحي ،1

 232صمرجع سبق ذكره، عدس،رتقوب نرميدن،زهري ين 2 
3 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-

with-algeria -le 22-06-2019-a11:20. 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-algeria
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-algeria
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–املدلية  سواقيف حدلة عدم تطور األ–ابلتنسيق توافق هذه الرتتيبدت اخلدصة مدى  إىلالتطرق  دولحنوضمن هذا السيدق سوف  
                       اجلزائري: تقتاد مع الرتتيبدت املتبعة يف اإل

III-0-9-:استقاللية بنك اجلزائر ومنع التعارض بني السياستني النقدية و املالية 

ينك وطين  إنشدءه حول أييف ر  (David Recardo 1824) ظهرت تقضية االستقاللية حىت تقبل ظهور البنوك املركزية فحسب
حيث أن منح احلكومة هذه السلطة ،النقدي  صداريقول"ال ميكن االطمئندن على االعتمد  على احلكومة يف السيطرة على اإل

مد سيطرت احلكومة على  إذايف استخدام هذه السلطة كمد اعتقد أنه سوف يكون هندك خطر كبري  اإلفراط إىلسوف يؤ ي غدلبد 
النقو " .و  إصدارالنقدي ،كمد ركز على عدم السمدح للحكومة ابالتقرتاض مبدشرة من هؤالء الذين ميلكون القدرة على  صداراإل

 السيدسة النقدية وحتديد الدور املرغوب احملد  من إ ارةيف هذا السيدق من الضروري الوتقوف على النهج املتبع يف اجلزائر يف جمدل 
دهتد و سلبيدهتد ،تقاد ااجيدييالسيدسة النقدية و السيدسة املدلية للدولة و توضيح العالتقة يينهمد من حيث  إ ارةالبنك املركزي يف 

املعروض النقدي وحتديد املدى املالئم من استقاللية البنك املركزي يف هذا الشأن حىت تكون السيدسة النقدية   ارةوضع منوذج إل
 النمو  ون املسدس هبدف التضخم. عدمال مسدعدا على

ويف نفس الوتقت تسدند السيدسة املدلية التنموية  سعدرأن السيدسة النقدية اجيب أن تعمل على استقرار املستوى العدم لأل أي
ابعتبدرهد عنار  سعدراملنتهجة من تقبل السلطدت،يف الوتقت ذاته اجيب انتهدج سيدسة سعر صرف ال تتعدرض مع هدف استقرار األ

عدم حتققهد يف  أوالسيدسة النقدية  هدافمعرفة العالتقة يني استقاللية ينك اجلزائر وحتقيقه أل أجلمن 1هم لنمو تقوي ومستمر.م
ال يقيدس هذا أو سوف نقوم التعدرض يني السيدسة النقدية و املدلية من هذه الندحية ، أوومدى التوافق ظل غيدب االستقاللية 

 االستقالل:

III-0-9-9- اإلصالحات: أهمتقياس مدى استقاللية بنك اجلزائر ضمن 

املعتمدة  وتقيدسهد يشكل   عديرياليت خات يقيدس  رجة االستقاللية جمموعة من الاعوابت خدصة يف جمدل امل دراسدتالواجهت 
اليت ميكن من خالهلد حتديد مدى استقاللية البنك املركزي  عديريتقد وضعت جمموعة من امل دراسدتالكمي  تقيق ،لكن جند يعض 

 : على أسدس احملد ات التدلية نسبيد

يكون البنك املركزي مستقال مىت مد كدنت له السلطة و احلرية يف وضع وحتديد السيدسة النقدية حرية وضع السياسة النقدية :-
توجيهدت من احلكومة ،يف حني تكون السيدسة النقدية من  أووفق التفويض الذي منحه له القدنون حبرية  ون أن يتلقى تعليمدت 

 هدأهدافيت تتوىل تعزيزهد وحتديد مسؤولية احلكومة وهي ال

إذ تفرض أغلب الدول جمموعة من القيو  املتشد ة على جلوء احلكومة للبنك حدو  التزام البنك املركزي بتمويل العجز:-
 يف االتقرتاض ويعرتقل عمل السيدسة النقدية. اإلفراطاملركزي ختوفد من التضخم الندتج عن 

                                                             
جدمعة  -واتقع و حتدايت– اإلتقتاد يةرفية و التحوالت ملتقى املنظومة املا آليدتخلة ضمن فعمداها على السياسة النقدية ،أثر استقاللية البنك املركزي و مناوري زين ،1 

 244-242ص،4222 يسمرب 25-22الشلف ،يومي 
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مدى تتمتع احلكومة يسلطة تعيني وعزل حمدفظ البنك املركزي و  أي إىلالسياسة النقدية: إ ارةسلطة احلكومة يف تعيني وعزل -
 استقاللية كلمد كدن مستقال عن احلكومة يف حتديد احملدفظ ونوايه. أكثر،حيث يكون   ارةأعضدء جملس اإل

يستلزم على  ال تعين أنه ال ميكن حمدسبته ممد 1منح االستقاللية للبنك املركزيخضوع البنك املركزي للمحاسبة و املساءلة:-
العدم من خالل تربير عمله من خالل التقدرير و  أيم املؤسسدت الربملدنية و مواجهة الر أمدضرورة تقيدمه يشرح و تربير تارفدته  تقلاأل

 2اهليئدت املتخااة. مأمداملنشورات واملثول 

و (1152)أمبدرك ين الطييب   راسةو  (1112)عزوز علي دراسةتقيدس  رجة استقاللية ينك اجلزائر سوف نستعني ي ةدولحميف إطدر و 
واليت  امر املعدلة واملتممة لهو األو  51-91على تقدنون النقد و القرض  الدراستنياملستعملة يف هدتني  عديريإسقدط جمموعة امل دولحن

 : (IV-1سوف خنتارهد يف اجلدول )

 :2119-1991استقاللية بنك اجلزائر  معايري:(IV-9)اجلدول 

تعيني احملافظ  القانون
 واتقالته

صياغة السياسة 
 النقدية

 إمكانية املساءلة واحملاسبة االستقالل املايل االلتزام بتمويل العجز هدافاأل
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 العدم. أيالسيدسة النقدية من تقبل الر  إ ارةهمد ممد يسهل عملية متديعة أ ائهمد يف أهدافيف سويسرا و أملدنيد ال يوجد جهة ميكنهد مسدءلة البنك املركزي لكن البنكدن يقومدن ابعالن 1 

 .22-23،ص4،4228،العد  21،جملة احلقيقة ،اجمللد ،بنك اجلزائر ومدى استقالليته يف ظل اصالح املنظومة املارفية امبدرك ين الطييب 2 
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األمر 
92-
99 

القدنون أضدف املد ة  هذا 
واليت مبوجبهد يقوم ينك اجلزائر 25

 سنوات5يشكل استثندئي ملدة 
يشراء السندات املدلية اليت تادرهد 
اخلزينة يشكل مبدشر يغرض تغطية 
احتيدجدت متويل اخلزينة و الدين 
العدم الداخلي و الاندوق الوطين 

 لالستثمدر.
 .21-22،22-22،22-23امر املعدلة و املتممة لهو واأل 22-92القرض  الطدلبة اعتمد ا على:تقدنون النقد ومن إعدا  املادر:

-(PM) ،السيدسة النقدية(PB) السيدسة املدلية 

استقاللية البنك املركزي من انحية كل من االستقالل العضوي  معديري أهمحتليل  إىلمن خالل اجلدول السديق الذي تطرتقند فيه 
أنه رغم كل اجلهو  اليت  إىلهد النهدئية ،خلاند أهداف،االستقالل املديل ،االستقالل الوظيفي وصيدغة السيدسة النقدية و حتديد 

السيدسة النقدية و  إ ارةحتقيق نوع من االستقاللية يف ظل الفال يني  إىلتقدمت هبد السلطدت وتبين اإلصالحدت اليت هتدف 
وزارة املدلية و الدولة ككل ،وغدلبد مد جند  وصديةأن ينك اجلزائر هو مؤسسة تعمل حتت  إىلأشدرت  عديرياحلكومة إال أن كل امل

اجلزائري حقد  تقتاد رمبد يف حدلة اإل دتقضد واضحد فيمد نص عليه مشروع القدنون و مد هو فعلي و مد نفذه حقد ينك اجلزائر.تن
وجو  ينك مركزي اتيع وليس مستقل  أيهذه الدرجة ، إىلعدم االستقاللية الكدملة للبنك املركزي ،لكن ليس  إىلهندك حدجة 

هد و جمدمعيهد ،ممد يظهر لند أهدافدهند واجيعلهد سيدسة مرافقة فقط ال تستطيع حىت التحكم يف من كي متدمداجير  السيدسة النقدية 
 اجلزائري. تقتاد تؤكد لند اهليمنة املدلية يف اإل أخرىنقطة 

فحسب ميثدق املمدرسدت السليمة يف جمدل شفدفية السيدسدت النقدية واملدلية تركز ممدرسدت الشفدفية املدونة يف هذا امليثدق على 
العمليدت املتعلقة يايدغة تقرارات السيدسة النقدية ،البنك املركزي والوكدالت املدلية  أهدافوجوب وضوح أ وار ومسؤوليدت و 

خضوع الوكدالت  إىل إضدفةتوفر املعلومدت املتعلقة ابلسيدسدت النقدية واملدلية للجمهور ،لسيدسدت املدلية يواسطة البنك املركزي وا
 1املدلية ملبدأ املسدءلة مع ضمدانت النزاهة.

 

 

III-0-9-0-السياسة النقدية: أهداف رجة استقاللية بنك اجلزائر على احلد من التعارض يف  أثر 

متثل لبنك اجلزائر هو حتقيق منو منتظم و سريع مث أييت اهلدف الثدين و الذي  سدسيكدن اهلدف األ(1151-5991)خالل الفرتة 
و رغم تركيز املشرع على توفري املؤشرات املهمة اخلدصة ابستقاللية ينك اجلزائر إال حتقيق االستقرار الداخلي و اخلدرجي للعملة، يف

 تقتاد و تقد سجلت معدالت التضخم أعلى مستوايهتد يف اإل-مت التطرق له آنفد–أنه مل يتمكن من السيطرة على املعروض النقدي 
                                                             

 .4،ص2999سبتمرب 46صندوق النقد الدويل،اعتمدهتد اللجنة املؤتقتة يف -مبد ئ إعالن–ميثدق املمدرسدت السليمة يف جمدل السيدسدت النقدية واملدلية 1 
ور العدم مدركد ألهداف و أ وات السيدسة ،وإذا كمد تتستند مربرات الشفدفية للسيدسدت النقدية واملدلية إىل  عدمتني أسدسيتني :أوال أن فعدلية السيدسة النقدية تز ا  إذا كدن اجلمه-

الل ااتحة املزيد من ن اكتسدب املاداتقية اللتزامهد يتحقيق هذه األهداف ،كمد أن املمدرسدت السليمة يف جمدل الشفدفية تسدعد على تعزيز كفدءة األسواق من خمتكنت السلطدت م
ملدلية خدضعة ملبدأ املسدءلة السيمد عند منح السلطدت النقدية املعلومدت حول السيدسدت النقدية واملدلية ،اثنيد :يتطلب حسن التنظيم و اإل ارة أن تكون البنوك املركزية والوكدالت ا

 واملدلية  رجة كبرية من االستقالل الذايت.
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النقدي مل يكن  صداري و التوظيف ،ممد يعين أن اإلتقتاد اجلزائري خالل هذه الفرتة ،مد انعكس سلبد على كل من النمو اإل
 سعدروهذا مد عطل عملية ضبط املستوى العدم لأل-أغلب النفقدت كدنت تسيريية–احلقيقي للسلع واخلدمدت  نتدجمتوافقد مع اإل

ينك اجلزائر للتمويل املبدشر  إىل( 1111-5991)واحلفدظ على تقيمة العملة احمللية. ومبد أن السيدسة املدلية غدلبد مد جلأت يف الفرتة 
وهذا مد يوضحه اجلدول 1ارتبدط السيدسة النقدية ابملدلية من خالل عدم توفر االستقاللية يف البنك املركزي. أيللعجز يف امليزانية 

 :             التديل 

 السياسة النقدية: أهداف( مدى التعارض بني IV-9اجلدول )                       

  هدافميزة األ السياسة النقدية هدافاأل الفرتة
:االستقرار 0ويةلو األو  :النمو9ويةلو األ 11-13واألمر 11-91تقانون النقد والقرض

 الداخلي و اخلدرجي للعملة
د ركزت على استقرار ألهن هدافالتعدرض يني األ

 سعدراأل
 سعدراستقرار األ:9ويةلو األ 24-92اهلدف بعد األمر 

 يتقتاد لنمو اإل:ا0ويةلو األ
 1151يقدء التعدرض يني اهلدفني خدصة يعد 

 .492،صمرجع سبق ذكرهيلعيدي حممد ،:املادر

 

 (:0299-9112(:التطور السنوي لنمو الناتج احلقيقي ومعدالت التضخم )IV-90الشكل )                   
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 (2من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على :تقدرير ينك اجلزائر والشكل )املادر:

يل أو كهدف   سعدرابلنسبة لبنك اجلزائر ويدأ االهتمدم هبدف استقرار األ هدافلوايت األأو اختلفت (1159-1115)يف الفرتة 
عمله مع احلكومة لتوفري الظروف املندسبة لتشجيع النمو و التوظيف،وحقد حققت السيدسة النقدية خالل الفرتة  إىل إضدفة

اهتمدم السلطة النقدية هبدفهد النقدي ،يل  إىلمعدالت مستقرة للتضخم ،لكن هذا االستقرار ال يعو  أسدسد (1111-1151)
التمويل من ينك اجلزائر هو الذي وفر نوعد من التوافق  إىلة و عدم جلوء احلكومة أن الراحة املدلية يف هذه الفرت  إىلجتدر اإلشدرة 

يدأت التوترات خدصة  1151.لكن منذ سنة  خرىالسيدسة النقدية واملدلية وكل منهمد عملت يف جمدهلد  ون عرتقلة األ أهدافيني 
 أهدافعو ة التعدرض يف  أ ىمد -التمويل الغري تقليدي–النقدي يدون مقديل  صدارالنفط وارتفع اإل أسعدرمع اخنفدض 

 السيدسة النقدية فبدل تركيزهد على التضخم أضحت متول العجز املوازين وهذا مد سنستعرضه يف اجلزء اآليت.

                                                             
 .428-421،مرجع سبق ذكره شليق عبد اجلليل،1 
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ل البنك د تعترب أحد الشروط اليت جتعألهن، سعدرعلى هدف االستقرار يف األ أكثرأن استقاللية البنك املركزي توفر تركيزا  أي
السيدسة النقدية حيدث التعدرض والذي  أهدافاملركزي يعمل يشكل مستقل عن احلكومة، ممد يزيد من خاوصيته ،فعندمد تتعد  

 .هدافيدوره يؤ ي حدوث االختالل يني األ

III-0-9-3- التعارض بني السياستني النقدية و املالية: أومدى التجانس 

اليت يقوم هبد يوحي أبنه يف مسدر حتقيق استقرار كلي ومنو مستدام  اجلزائري من حيث التشريعدت واالصالحدت تقتاد دهر اإلرمبد ظ
و مدى التنسيق يينهد ،فغدلبد مد تكون  اإلتقتاد يةإعد ة النظر يف تكوين السيدسدت  إىل،لكن ابطنه يكشف عن احلدجة املدسة 

د للسيطرة أ واهتاملدلية حيث أنه يف الوتقت الذي تسعى فيه السيدسة املدلية لتعزيز يني السيدسة النقدية و  1هندك حدلة عدم جتدنس
( التديل IV-9واجلدول )–هذا هو األسدس الذي سنركز عليه –السيدسة النقدية  هدافعلى العجز فهذا األمر سيوتقع الضرر أب

 التعدرض يني السيدستني: أوهو مد سنستعمله كدليل لشرح مدى التجدنس 

 ( : 0291-9112(:مدى التجانس بني السياستني النقدية واملالية)IV-1اجلدول)
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1991 8 7 20,2 93,1 91,2 13,9 9,2 - 0,8 

1991 8 10,5 18,6 91,1 91,2 19,6 25,9 20,8 -1,2 

1992 8 11,5 -12,2 561,1 531.6 11,1 31,7 31,2 1,8 

1993 8 11,5 -100,6 121,2 165,3 151,3 20,5 7,2 -2,1 

1994 11,3 15 -37,35 116,3 119 561,2 29 15,7 -0,8 

1992 18,4 14 -28,2 135,9 131,1 555,5 29,8 18,2 3,7 

1996 19 13 75,2 521,1 562,3 13,2 18,7 14,4 1,19 

1991 15,7 11 66,1 511,2 512,3 522,2 5,7 52,5 5,19 

1998 11,5 9,5 -108,1 99,1 511,3 131,1 4,9 47,2 5,1 

1999 10,7 8,5 -16,5 519 516,3 191 2,6 12,3 3,2 

                                                             
إحدى الوكدالت املدلية كمدلك ورتقيب يف نفس الوتقت ملؤسسة مدلية  وأكأن يعمل البنك املركزي –يني البنك املركزي واحلكومة  أويف حدالت احتمدل ظهور التندتقضدت الداخلية يف وحدات احلكومة 1 

عمل الوكدالت يف حل مثل هذه التندتقضدت  إجراءاتميكن أن تسدعد شفدفية نطدق الاالحيدت ووضوح تقواعد و  -من جهة أكثركأن تكون مسؤوليدت السيدسة النقدية وسيدسة الارف مشرتكة يني   أو
 ميثدق املمدرسدت السليمة يف جمدل شفدفية السيدسدت النقدية واملدلية. أنظروسهولة تنسيق عندصر السيدسة. ة ار وتعزيز حسن التنظيم واإل

 Stability)ية موجهة أسدسد حنو حتقيق هدف االستقرار واليت تعرف يف الكتدابت احلديثة إتقتاد ميكن احلد من التعدرض يني السيدسة املدلية والنقدية من خالل تبين سيدسة *

Oriented Economic Policy)  إىلضرورة متتع البنك املركزي وهذه السيدسة تشري  إىلالكلي ،وهذه السيدسة تشري  تقتاد كشرط ضروري لتحقيق االستقرار املديل واستقرار اإل 
عدرض التقليدي يني السيدستني واملتمثل يف رغبة احلكومة يف توفري ماد ر حبيث يابح الت -سعدراالستقرار األ–ضرورة متتع البنك املركزي ابالستقاللية الفعلية يف حتقيق هدفه الاريح 

هلدف االستقرار  مهيةيف املرتبة الثدنية من حيث األ–التوسعي للعجز املديل  ثرمعدالت الفدئدة لتعويض األ إرتفدعمنخفضة التكدليف لتمويل العجز املديل ،ورغبة البنك املركزي يف 
ي وذلك يف ظل االتفدق تقتاد و النمو اإل سعدري يف احلد من التعدرض يني هديف استقرار األتقتاد تلك السيدسة املوجهة حنو حتقيق هدف االستقرار اإلي.ويسهم تطبيق تقتاد اإل

 .يتقتاد السليب ملعدالت التضخم املرتفعة على النمو اإل ثري حول األتقتاد الواسع يني السلطتني و وائر صنع القرار اإل
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2111 10 6 -54,3 -516,1  539,5 232,2 0,3 13,03 3,8 

2111 9,5 6 55,2 126,1-  535,2 239,6 1,1 22,2 3 

2112 8,58 1,1 -16,06 311,2-  511,1 221 1,4 14,6 5,6 

2113 8,13 1,1 -10,25 161,5-  552,1 212,1 4,2 16,3 7,2 

2114 8 1 -187,3 951,2-  519,1 236,9 3,9 10,4 4,3 

2112 8 1 -472,6 5926,1-  219,1 222,3 1,3 11,6 5,9 

2116 8 1 -674,3 1151,2-  1 221,2 2,3 19,6 1,6 

2111 8 1 -1281,9 3191,9-  1 213,5 3,6 23,09 3,3 

2118 8 1 -1381,1 1361,2-  1 122,6 4,8 16,03 2,3 

2119 8 1 -1113,7 1111-  1 311,1 5,7 4,8 1,6 

2111 8 1 -1496,4 1959,3-  1 291,9 3,9 13,5 3,6 

2111 8 1 2468,8 1112,1-  1 5152,2 4,5 19,9 2,8 

2112 8 1 -3246,1 1251,1-  1 5119,1 8,9 11,2 3,3 

2113 8 1 -2205,9 1616,2-  1 931 3,2 8,06 2,7 

2114 8 1 -3185,9 1122,9-  1 5151,3 2,9 51,1 3,7 

2112 8 1 -3172,3 1516,1-  1 5129,3 4,7 0,3 3,7 

2116 8 3,6 -2343,7 221,5-  1 1322,9 6,4 0,8 3,3 

2111 8 3,21 -1590,2 5962,1 1 5622,2 5,6 8,3 1,6 

2118 8 3,21 -1952,5 3212,2 1 5692,3 7,4 11,09 3 

2119 - 3,21 -1445,4 1233,2 1 913,1 2,6* 4,0 1,2 

ييدانت صندوق النقد -السديقة  اجلداولو  من إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على:تقدرير ينك اجلزائر  والنشرات اإلحادئية الثالثية لبنك اجلزائراملادر:
 العري.

 إرتفدعوالذي ظهر أسدسد يف (1111-5991)(يظهر لند التعدرض يني السيدستني يشكل واضح يف الفرتة IV-9خالل اجلدول) 
معدالت التضخم واخنفدض معدالت النمو واليت يف يعض السنوات سجلت معدالت سدلبة ،فرغم عمل البنك املركزي على 

عملية  إىلمبعدالت مرتفعة وهذا راجع يشكل رئيسي ت تزايدإال أنند نالحظ من خالل اجلدول أهند ( M2)التحكم يف حجم منو 
هذه الطريقة  إىلغدلبد مد جلأت احلكومة 1111-5991النقدي ،ففي الفرتة  صدارالتمويل املبدشر للعجز املوازين عن طريق اإل

 التكدليف ونسب كبرية. تقلكوهند تتم أب   -اليت غدلبد كدنت تسيريية-ةتزايدلتعويض نفقدهتد امل

 تقراضرفع معدالت الفدئدة على اإل إىلممد أضطره  سعدراملندسبة اليت حتدفظ على استقرار األ  واتميتلك ينك اجلزائر األحيث مل 
التوسع النقدي الندجم عن متويل املوازنة ،حيث كدن معدل الفدئدة على  أثر يذلك امتادص دوالومعدالت إعد ة اخلام حم

تبين سيدسة استهداف  إىل،وتبنت احلكومة وينك اجلزائر 1111يف سنة  %51 إىللينخفض  5996يف سنة 59% تقراضاإل
السيدستني وذلك ابإلعالن عن  أهدافالتضخم كإطدر حديث للسيدسة النقدية يف سبيل احلد والتقليل من حدة التعدرض يني 

يعد أن كدن التعدرض واضحد يني  معدل التضخم املستهدف الذي اجيب أن تلتزم فيه كال اهليئتني املدلية والنقدية يتخفيضه وهذا
ظهر هذا جليد يف حجم القروض املقدمة للدولة و –السيدستني خالل هذه الفرتة يسبب امليل التضخمي للسيدسة النقدية 

 1-التسبيقدت اليت فدتقت مد هو مناوص عليه تقدنونيد 

ضد ينك أي،عمل - 11-51صدور األمر  غدية إىل -نفسه لو األومع يقدء هدف السيدسة النقدية  (1151-1115)الفرتة  أمد
ي والتوظيف ،فمع تكليف التشريع جمللس تقتاد اجلزائر ويافة مشرتكة مع احلكومة على توفري الظروف املالئمة لتشجيع النمو اإل

ية من السيدسة النقد أ واتالنقد والقرض مبسؤولية اختدذ القرارات اخلدصة ابلسيدسة النقدية ونص على متتعه يسلطة استخدام 

                                                             
 .439مرجع سبق ذكرهعبد اجلليل،شليق 1 
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النقدية اليت تستخدم يف تنفيذ   واتوجمموع ونوع تلك األ اتاإلجراءحيد  فيهد  مداوالته لألنظمة يندءا على إصدار خالل 
 السيدسة النقدية. أهدافية يغرض يلوغ اإلئتمدنالسيدسة النقدية و 

ويقي اثيتد على 2% إىل 1115يف سنة %9,1من  تقراضوهذا مد نالحظه من خالل اجلدول حيث خفض معدل الفدئدة على اإل
،فقد حد   %3,21مث  %1 إىل 1115يف سنة 6%و نفس الشيء ابلنسبة ملعدل إعد ة اخلام الذي اخنفض   راستندطول مدة 
من هذا النظدم يني أنه 51د ،يف املد ة إجراءاهتد و أ واهتاملتعلق يعمليدت السيدسة النقدية و 1119 مدياملؤرخ يف  19-11النظدم رتقم 

 أ واتكل سنة مدلية   يدايةالسيدسة النقدية املسطرة من طرف جملس النقد والقرض يتوفر لدى البنك املركزي عند  أهدافلبلوغ 
لالحتيدطي اإلجبدري وعمليدت السوق املفتوحة   ىنواحلد األ تقراضالسيدسة النقدية املتمثلة يف عمليدت إعد ة اخلام واإل

 -من هذا الفال لو األكمد تطرتقند هلد يف اجلزء -والتسهيالت الدائمة

دت املستمرة للعجز ويف األسدس رتفدعالذي أجري يسبب اإل 11-51 ابألمر املعدل و املتمم له55-13فبعد أن مت تعديل األمر 
 1-سعدراستقرار األ-تكليف ينك اجلزائر ابهلدف الاريح   إىلالتعديالت النقدي و الكتلة النقدية ،حيث هدفت هذه 

جنب فرغم تنفيذ السلطة املدلية لسيدسة جند أن البنك املركزي تقدم  إىلومد ميكن مالحظته أن السيدستني يف هذه الفرتة عملتد جنبد 
 2و هذه الفرتة مل تتميز مبيول تضخمية للسيدسة النقدية.

الكلي  تقتاد هو أن اجلزائر متتعت حقد ابالستقرار على مستوى اإل 1151و 1111لكن مد جتدر اإلشدرة إليه يف املرحلة مد يني 
ي واخنفدض تقتاد من املستوى املرغوب فرغم املعدالت املقبولة لكل من التضخم و النمو اإل أتقلي تقتاد لكن ال يزال أ اؤهد اإل

اإلصالحدت اليت عملت عليهد  إىلانعدام التسبيقدت من ينك اجلزائر إال أن هذا ليس راجعد  إىل ضدفةإالتمويل البنكي للميزانية ،
 تقتاد مداخيله من النقد األجنيب والذي وفر تقدعدة مدلية صلبة اعتمد عليهد اإل إرتفدعالبرتول و  أسعدرحتسن  إىلاجلزائر وإمند 

 اجلزائري لعدة سنوات.

هد يف تسريع وترية أمهمتثل  إجراءاتعلى عدة 1153املد ة الرايعة لسنة  مشدوراتيف  (FMI)يل لذلك أكد صندوق النقد الدو 
النمو يقيد ة القطدع اخلدص واحلد من االعتمد  على عدئدات احملروتقدت ويف هذا الاد  اجيب إجراء عدة إصالحدت لتحسني مندخ 

 3.اتاإلجراءوإزالة القيو  على االستثمدر األجنيب املبدشر وغريهد من  األعمدل

اخنفضت احتيدطدت  1151البرتول يف سنة  أسعدرحدث حقد مد مت التخوف منه مسبقد فبعد اخنفدض  1151من سنة  يدايةو 
،ويدأت كل من السيدسة املدلية والنقدية العمل من منظور جديد حيث أكدت  تقتاد النقد األجنيب وتدهورت أغلب مؤشرات اإل

يف صفهد من 4وعملت السيدسة النقدية  يرا اتالاالسيدسة املدلية على ضرورة الضبط املديل خدصة يعد نفدذ تقدئم صندوق ضبط 

                                                             
 .489-481ص مرجع سبق ذكره،يلعيدي حممد ،1 

 .422،مرجع سبق ذكره شليق عبد اجلليل،2 

 .4،ص4223نةفمرب 45املد ة الرايعة ،صندوق النقد الدويل، مشدوراتاجلزائر الجراء  إىليعثة الاندوق ختتم زايرهتد – 269/23ييدن صحفي رتقم 3 

سيدسة نقدية واضحة املعدمل  إىلسجل فيهد افتقد  اجلزائر  (4222املنظومة البنكية يف اجلزائر صدرت عن جدمعة ابريس تقدم هبد الربوفسور )غيسالن  واليالس  يف  ورة خمتاة حول4 
التندمي  أ ى دراسةية الغري فدعلة ،وحسب هذه النتدجية اإلالنقدية لتلبية حدجدت اآلل وراقممد يؤثر سلبد على سري البنوك وخدصة البنك املركزي الذي أصبح أ اة لسحب املزيد من األ

 غيدب إطدر واضح جلذب اال خدر .  إىلالكبري للسوق املوازية 
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عد ت السيدسة النقدية للعمل من  أي، ألخريةاخالل توفري التمويل هلد وهذا مد ظهر جليد يف منو املعروض النقدي خالل السنوات 
 إرتفدعو   -رغم اخنفدضه نوعد مد–عو ة عدم التجدنس ،حيث يقي العجز يف امليزانية  إىل أ ىجديد كمرافق للسيدسة املدلية مد 

مل حتقق السيدستني كال اهلدفني ابلتديل التزال السيدسة النقدية ذات ميل تضخمي  أيمعدالت التضخم واخنفدض معدالت النمو ،
 عدم اعتمد  السيدسة املدلية عليهد. إىلهو وفرة املوار  اليت أ ت 1151-1115ومد أخفى مالحمهد يف الفرتة 

مع   املد ة الرايعة مشدورات 1152و ديم 31اختتدم اجمللس التنفيذي لاندوق النقد الدويل يف التنفيذيون يف ذكر املديرون كمد 
يتبعهد استئندف الضبط املديل  1152من املدلية العدمة يف  نفدقاجلزائر.أن مزيج السيدسدت اليت اعتمدته السلطدت يتضمن زاي ة اإل

 إىلإصالحدت هيكلية هتدف  إىل ضدفةعلى املدى املتوسط، والتمويل النقدي لعجز املدلية العدمة، وتقيو  مؤتقتة على الوار ات ابإل
 تقتاد . ويينمد أعرب عد  تقليل من املديرين عن تفهمهم ملنهج السلطدت، فقد رأى معظم املديرين أنه تقد يتيح لإلتقتاد تنويع اإل

 . وأكد هؤالء املديرون أن هذااإلتقتاد يةاللتقدط األنفدس على املدى القاري، ولكن تقد يرتتب عليه خمدطر كبرية على اآلفدق 
التضخم، والتعجيل يفقدان  إرتفدعتفدتقم اختالالت املدلية العدمة واحلسدب اخلدرجي، و  إىلاملنهج سيؤ ي على األرجح 

 املطدف ختفيض النمو. هنديةاالحتيدطيدت الدولية، وزاي ة املخدطر احمليطة ابالستقرار املديل، ويف 

تقدرة على االستمرار. واتفقوا عمومد أبن ضبط  أكثرصى املديرون ابتبدع منهج حيقق نتدئج أفضل على األرجح يينمد يظل أو و 
التمويل من البنك املركزي، وذلك ابالعتمد   إىلميكن حتقيقه يدون اللجوء  1152ضدع املدلية العدمة ابلتدريج اعتبدرا من عدم أو 

لتمويل، مبد فيهد احلاول على تقروض خدرجية لتمويل مشروعدت استثمدرية يتم اختيدرهد يدتقة. على جمموعة متنوعة من خيدرات ا
 وممد ميكن أن يدعم جهو  التاحيح إجراء خفض تدراجيي يف سعر الارف مع يذل جهو  للقضدء على سوق الارف املوازية.

احتواء التضخم. ويف هذا اخلاوص، حثوا  إىلواتفق املديرون على أن السيدسة النقدية ينبغي أن تكون مستقلة وأن هتدف 
مد نشأت الضغوط التضخمية. وإذ أعرب املديرون عن عدم تشجيعهم التمويل  إذاالسلطدت على التأهب لتشديد املوتقف النقدي 

استمراره. ويف ه السلبية يف حدلة آاثر النقدي للعجز، فقد أكدوا ضرورة وضع ضمدانت وتقدئية، تشمل حدو ا كمية وزمنية، واحتواء 
 هذا الاد ، رحبوا ابلتزام البنك املركزي يتعقيم السيولة الندشئة عن التمويل النقدي حسب احلدجة.

العدم وحتسني إ ارته، وتوسيع  نفدقغري اهليدروكريونية، ورفع كفدءة اإل يرا اتالاتعبئة مزيد من  إىلد املديرون اجلهو  الرامية أيو 
الفقراء. ورحبوا يعزم السلطدت على املضي تقدمد ابإلصالحدت لدعم تنمية القطدع اخلدص عن طريق  ةديمحنطدق إصالح الدعم مع 

 1.زيز احلوكمة والشفدفية والتندفس، حتسني فرص احلاول على التمويل، وتعاألعمدلحتسني ييئة 

III -0-0-من بنك اجلزائر: يحلكوما تقراضوضع تقيو  على اإل 

 5991حدا ملسألة تبعية الفضدء النقدي للفضدء املديل ألن القوانني اليت صدرت منذ سنة 51-91لقد وضع تقدنون النقد والقرض 

والرتكيز على تعويض عالتقة التبعية يعالتقة التكدمل يف إطدر كرست ملبدأ الفال واالستقاللية يني ينك اجلزائر واخلزينة العمومية 
 امن خالل: اإلتقتاد ية هدافحتقيق األ

                                                             
 .4-2،صندوق النقد الدويل ،ص4228املد ة الرايعة يف اجلزائر  مشدوراتاجمللس التنفيذي خيتتم 28/421ييدن صحفي رتقم 1 
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التنسيق مل يتم  سنة ابلتنسيق مع الطرفني ولكن هذا51أجربت اخلزينة العمومية على تسديد  يوهند اجتده ينك اجلزائر خالل مدة -
 ألغيت واستبدلت جبدول زمين يوضع ابلتنسيق مع الطرفني.55-13سنة يف األمر 51،كمد أن مدة 5992إال منذ سنة 

 اخلزينة أبن تفتح حسدب جدري يريدي لدى ينك اجلزائر يرصيد يندسب حدجيدهتد اليت تتوتقع حدوثهدإلزام القدنون -

وهي عبدرة عن 5999-5992جلب مبدلغ مدلية لتغطية عجز امليزانية لسنيت  إىلالتسبيق هند عندمد جلأت اخلزينة  يةأمهوتكمن 
 تسبيقدت على احلسدب الربيدي اجلدري لدى ينك اجلزائر.

 غري املبدشرة مد ميكنه  واتت البنوك غري ملزمة ابالكتتدب اإلجبدري يف سندات اخلزينة ألن ينك اجلزائر له من األأصبح-

  1من مراتقبة سيولة البنوك مثل ا راج أ اة االحتيدطي اإلجبدري ملراتقبة سيولة البنوك.

 أهدافمد ينعكس سلبد على -كمد تطرتقند هلد سديقد–ألن عميلة متويل العجز املديل من طرف ينك اجلزائر يف اضعدف استقالليته 
احلكومي من ينك اجلزائر واليت جدءت يف  تقراضوجوب وضع ضوايط على اإل إىل أ ىالسيدسة النقدية ،وهذا هو األسدس الذي 

 امر املتممة له كمد يلي:و تقدنون النقد والقرض و األ

 

 االتقرتاض احلكومي من بنك اجلزائر حسب خمتلف التشريعات:(:ضبط IV-92اجلدول)             

 احلكومي تقراضاملوا  احملد ة لضبط اإل التعديل أوالقانون 
تقانون النقد والقرض 

12-92 
املمنوحة للدولة:ميكن لبنك اجلزائر أن مينح اخلزينة مكشوفدت ابحلسدب اجلدري ملدة أتقادهد  دتسدمه:امل99املا ة 
من %22غري متتدلية خالل السنة الواحدة ،على أن يتم ذلك على أسدس تعدتقدي ويف حد أتقاده  أويوم متتدلية 422

 كل سنة مدلية.  هنديةالعد ية للدولة املثبته خالل السنة املدلية السديقة،واجيب تسديد هذه التسبيقدت تقبل  يرا اتالاجمموع 
غري متتدلية  أويوم متتدلية 422ميكن لبنك اجلزائر أن مينح اخلزينة مكشوفدت ابحلسدب اجلدري ملدة أتقادهد  :46املا ة  99-23األمر 

العد ية للدولة  يرا اتالامن جمموع %22خالل السنة الواحدة ،على أن يتم ذلك على أسدس تعدتقدي ويف حد أتقاده 
حتد  نسبتهد و كيفيدهتد  إ ارةتقدضي عمولة  إىلص هبد تقضي املكشوفدت املرخاملثبته خالل السنة املدلية السديقة،

 كل سنة مدلية.  هنديةابالتفدق مع الوزير املكلف ابملدلية واجيب تسديد التسبيقدت تقبل 
كمد يرخص لبنك اجلزائر أن مينح للخزينة يافة استثندئية تسبيقدت توجه حاراي للتسيري النشط للمديونية العمومية 

 اخلدرجية.
 22-23حسب مد جدء يه األمر –يقيت نفسهد  92-24األمر 
يغض النظر عن كل األحكدم املخدلفة ،يقوم ينك اجلزائر ايتداء من  خول هذا احلكم حيز التنفيذ مكرر: 45املا ة  99-92األمر 

ة سدمهامل أجلمن  األخريةسنوات يشراء مبدشرة عن اخلزينة السندات املدلية اليت تادرهد هذه 5،يشكل استثندئي وملدة 
 متويل الاندوق الوطين لالستثمدر.-متويل الدين الداخلي–على وجه اخلاوص يف:تغطية احتيدجدت متويل اخلزينة 

 وامليزانية. اإلتقتاد يةتنفذ هذه اآللية ملرافقة يرامج اإلصالحدت اهليكلية ،
 .21-22،22-22،22-23امر املعدلة و املتممة لهو واأل 22-92القرض  الطدلبة اعتمد ا على:تقدنون النقد ومن إعدا   املادر:
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 (:0226-9112العا ية) يرا اتالا( :نسبة تسبيقات بنك اجلزائر للحكومة من إ ايل IV-99اجلدول )

 5992 5992 5996 5991 5991 5993 5991 5995 5991 السنوات

نسبة التسبيقات من 
 العا ية يرا اتالا

533,5 551,1 511,1 111,9 513,5 91,2 12,1 19,9 11,3 

 1116 1111 1111 1113 1111 1115 1111 5999 السنوات

نسبة التسبيقات من 
 العا ية يرا اتالا

19,9 11,9 32,9 19,6 11,1 59,2 56,9 99,2 

 التسبيقدت كدنت معدومة(.4226)يعد سنة السديقة. اجلداولمن إعدا  الطدلبة ابالعتمد  على املادر:

هو التندتقض الواضح يني مد نص عليه املشرع ويني مد  (IV-22)و  (IV-22)قني د يشد انتبدهند من اجلدولني السديل مأو  إذا
العد ية من السنة املدلية  يرا اتالامن إمجديل  %51 تجدوزتجب القدنون على أن نسبة التسبيقدت ال اجيب أن أو حيث حقق فعليد،

الن التسبيقدت كدنت  ائمد أضعدف مد حد ه القدنون ،  -(IV-22اجلدول)-السديقة،حيث مل تلتزم احلكومة مبد نص عليه القدنون
الداخلي املقدم للحكومة ممد يؤكد استمرار التمويل املبدشر لبنك اجلزائر من احلكومة خالل الفرتة  تقراضاإل إىل إضدفةهذا كله 

1111-1116. 

كمد ظهر يف –مد أيخذان لالستنتدج أن منح ينك اجلزائر تسبيقدت للخزينة هبدف تسيري مديونيتهد العمومية اخلدرجية 
 1استقاللية ينك اجلزائر خدصة يف حدلة السمدح يتمويل العجز املديل منه. من شأنه التقليص من-(IV-22اجلدول)

وهذا لتجنب التمويل  يرا اتالاصندوق ضبط  إىلالتسبيقدت البنكية حيث جلأت  إىلمل تلجأ احلكومة  1116لكن منذ سنة 
 التضخمي والذي عمل على :

 االستجدية إلسرتاتيجية التوسع املديل للحكومة.-

 جز املديل.متويل الع-

 ضمدن احتيدجدت احلكومة من السيولة ابلتديل احلد من التمويل املبدشر املقدم من النظدم املاريف.-

 يف هذه الفرتة من خالل: يتهأمهوتقد ظهرت 

 وتكدليفه.توفري املندخ املالئم للتنسيق يني السيدستني على اعتبدره مادرا آمند لتمويل العجز و وسيلة لتسديد الدين العدم -

 ضمدن االنضبدط املديل للحكومة للحد من العجز املديل.-

الكلية للحكومة واليت متثلت يف حتقيق الزاي ة يف الندتج و حتقيق التوظيف وحتقيق  اإلتقتاد ية هدافتوفري اجلو املندسب ملواءمة األ-
 2.سعدراالستقرار يف األ
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وتقد -تعديله أجلمن 52-51وهذا مد جدء األمر –التمويل املبدشر من ينك اجلزائر  إىلعد ت احلكومة  1152سنة  هنديةلكن يف 
خدصة مع -وهذا على أسدس نقدي–تقليل العجز  إىلالبرتول خالل هذه السنة نوعد مد  أسعدر  إرتفدعسدعد توحيد املدلية العدمة و 
هو البحث عن طرق متويل حقيقية عكس املاد ر الغري تقليدية  سدسي،لكن يبقى احلل األ يرا اتالانفدذ تقدئم صندوق ضبط 

 اجلزائري الضعيف البنية. تقتاد اليت ال تتندسب يتدات مع اإل

III-0-3-: تشكيل جلان التنسيق 

الدين العدم،  إ ارةية لتقوية الرايط يينهمد خدصة من جهة ضرور  يني ينك اجلزائر واخلزينة وهي توضيح العالتقة ميكن من خالهلد
من خالل موا ه اليت يينت نوع العالتقة 22-23املتعلق ابلنقد والقرض واملعدل واملتمم لألمر  22-22ونستطيع االستعدنة ابألمر 

يني ينك اجلزائر واخلزينة واليت نات على أن احلكومة تستشري ينك اجلزائر يف كل مشروع تقدنون ونص تنظيمي يتعلقدن ابملسدئل 
 سعدرة واملدلية ،كمد ميكن لبنك اجلزائر أن يقرتح على احلكومة كل تديري من شأنه أن حيسن ميزان املدفوعدت وحركة األالنقدي

 .تقتاد وأحوال املدلية العدمة ويشكل عدم تنمية اإل

سسدت املدلية وكذا يطلع ينك اجلزائر احلكومة على كل طدرئ من شأنه املسدس ابستقرار النقد وحيق له أن يطلب من البنوك واملؤ 
والنقد و القرض  اإلتقتاد يةضدع و اإل ارات املدلية أن تزو ه يكل اإلحادءات واملعلومدت اليت يرى منهد فدئدة ملعرفة تطور األ

تعلق األمر يقروض تقدمت  إذاوميزان املدفوعدت واالستدانة اخلدرجية.وحيد  كيفيدت وعمليدت االتقرتاض من اخلدرج ويرخص هبد إال 
 1املدلية حنو اخلدرج ويبلغهد للوزارة املكلفة املدلية. لتزامدتاالحلسدهبد ،كمد اجيمع املعلومدت املفيدة كمراتقبة ومتديعة  أوالدولة هبد 

يعد ينك اجلزائر ميزان املدفوعدت ويعرض الوضعية املدلية اخلدرجية للجزائر ويف هذا اإلطدر ميكن أن يطلب من البنوك و املؤسسدت 
 2واال ارات وكل شخص معين يتزويده ابالحادئيدت واملعلومدت اليت يراهد مفيدة.املدلية 

كمد أن ينك اجلزائر هو املؤسسة املدلية للدولة ابلنسبة جلميع عمليدت صندوتقهد وعمليدهتد املارفية والقرضية ،ويتوىل يدون 
والدائنة اليت جترى على هذا احلسدب  ،يتيح الرصيد مادريف مسك احلسدب اجلدري للخزينة ويقوم جمدان جبميع العمليدت املدينة 

عن نسبة الرصيد املدين وحيد  هذه النسبة جملس النقد والقرض ويتوىل ينك % 2الدائن للحسدب اجلدري فوائد ينسبة تقل ب 
 اجلزائر مد أييت:

 تضمنهد الدولة لدى اجلمهور. أوتوظيف القروض اليت تادرهد -

  3مع الاند يق العمومية. تعدونلتضمنهد الدولة اب أوادرهد  فع تقسدئم السندات اليت ت-

ابلنسبة  أمداملنقولة التديعة للدولة وتسيريهد ، موالضد اخلدمة املدلية لقروض الدولة وكذا حفظ األأيكمد يتوىل ينك اجلزائر 
 1للجمدعدت واملؤسسدت العمومية فيتوىل اخلدمة املدلية وتوظيف تقروضهد و فع تقسدئم السندات املدلية اليت أصدرهتد .
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مد يوحي يعدم مد سبق التطرق له حول عالتقة ينك اجلزائر ابخلزينة يتضح لند أن البنك هو مؤسسة مدلية مملوكة لدى الدولة ، إذا
عدم جتدنس القرارات املتعلقة يكلتد السيدستني .وهذا حقد مد حيتدجه  إىليدسة النقدية واملدلية ،ممد يؤ ي وجو  جلنة تنسيق يني الس

الدين  إ ارةضد اجلهة املنوط إليه أياجلزائري فوجو  جلنة عدلية الدتقة تريط يني كل من السيدسة النقدية واملدلية وحتد   تقتاد اإل
جنب مع  إىلهد ويف ذات الوتقت تعمل جنبد أهدافالسلطتني يسدعد كل سيدسة على تبين  احلكومي يف ظل نوع من االستقالل يني

 و ون عرتقلة يعضهمد. خرىالسيدسة األ

مع اختالف –وتشكل هذه اللجنة من مسئولني من ينك اجلزائر واخلزينة العمومية ،وتعمل وفق الظروف اليت متر هبد الدولة 
مستوى معني ومندسب من التندسق والتكدمل يني السيدستني والذي اجيب أن ال يضر لتحد  – أخرى إىلخادئاهد من مرحلة 

 الكلية. اإلتقتاد يةهمد ويف نفس الوتقت حيقق التوازانت أهدافيقراراهتمد  و 

IV-التحدايت اليت تواجه عملية تنسيق السياسة النقدية و املالية يف اجلزائر:املعوتقات و  أهم 

سواء من خالل مد نص عليه التشريع –يعدمد تقمند يتحليل مواضع الرتايط يني السيدسة النقدية واملدلية يف اجلزائر واليت يينت لند 
غيدب العالتقة التكدملية يني هدتني السيدستني يل وأتكد لند وجو  عالتقة تبعية وهيمنة ،وهذا حدث  -اجلزائري أن مد حتقق فعليد

ي  مد تقتاد ريعي حبث غدب فيه التنويع اإل إتقتاد خدصة كونه  تقتاد ت واهلشدشة اليت يعدين منهد اإلأصال يسبب االختالال
اليت مل أتيت -4222يسبب البحبوحة املدلية اليت مر هبد منذ سنة -إتبدع سيدسة مدلية كينزية إىليه  أ ىعرضه للعنة املوار  ،ومد 
املؤشرات املؤسسية  أهموالذي حدث يسبب اجلمو  املؤسسي وغيدب  راف املديلالعجز يسبب اإلس تزايديثمدرهد احلقيقية يف ظل 

يف ظل تندتقص املوار  التمويلية هلذا العجز ومد زا  الطني يلة هو االعتمد  على التمويل النقدي ،الذي أيرز امليول  -خدصة الفسد 
املعوتقدت اليت حدلت  أهمالوتقوف على  دولحني .ومن هذا املنطلق سوف تقتاد ت سلبد على معدالت النمو اإلأثر التضخمية اليت 

 اجلزائري : تقتاد عدم وجو  تندسق وتكدمل يني السيدستني يف اإل إىل

IV-9-   ت عليه لعنة املوار أثر  ريعي إتقتاا ك– ورية السياسة املالية يف اجلزائر-: 

الذي نفذت فيه السيدسة املدلية يف اجلزائر استنتجند أن اجلزائر غدلبد مد تبنت سيدسة مدلية حسب مد تطرتقند له سديقد حول اإلطدر 
 اإلتقتاد يةللدورة  مسديرةإتبدع سيدسة مدلية  إىل أ ىاحلكومي و ختفيف حجم الضرائب ممد  نفدقتوسعية من خالل زاي ة اإل

يرتفع مع  نفدقالحظند أن حجم اإل أيمداخيلهد ابلعملة الاعبة ،خدصة كون أن اجلزائر  ولة نفطية تعتمد على هذا القطدع يف 
البرتول و يتدهور مع اخنفدضهد.لكن ليس هذا هو األسدس يف كون أن السيدسة املدلية  ورية وغري منضبطة يف اجلزائر  أسعدر تزايد

 ستطع حتقيق االستدامة املدلية وهي:عدم حتقق االنضبدط املديل وسيدسة مدلية مل ت إىلهي اليت أ ت  أخرى،يل هندك مؤشرات 

 اإلسراف يف املال العام وتفشي الفسا :-

 westfulness) نفدقاالسراف يف اإل أووهذا مد يظهر من خالل مؤشر اهلدر  نفدقاسرافد يف اإل كثراجلزائر تعد من يني الدول األ

of goverment spending) توفري نطدق مندسب لتتفدعل فيه االفرا   إىلوهوأحد مؤشرات البيئة املؤسسية واليت هتدف
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العدم  قطدعالؤسسدت م أ اء ؤشرالقومي، ابلتديل يعكس هذا امل وزاي ة الدخل نتدجاإل أجلوالشركدت واملؤسسدت احلكومية من 
حيث يكون الرتقم واحد مادرا لتبذير املدل العدم و الرتقم سبعة ( 1-2)يكون حماور يني  نفدقواخلدص، ومؤشر االسراف يف اإل

 .يتوفري السلع و اخلدمدت الضروريةيعين الكفدءة املدلية اليت تسمح 

 

 .0299-0229يف اجلزائر نفا مؤشر االسراف يف اإل(:IV-90اجلدول )

-2118 السنة

2119 

2119-

2111 

2111-

2111 

2111-

2112 

2112-

2113 

2113-

2114 

2114-

2112 

2112-

2116 

2116-

2111 

2111-

2118 

 3,1 3,5 3,5 3,5 1,2 3,3 3 3,3 3,1 3,2 القيمة

 26/511 26/511 21/532 21/511 515/512 66/511 29/511 61/539 21/533 12/531 الرتبة

 .4228-4228تقدرير التندفسية العدملية :املادر

 

ناف القيمة، ويقي هذا املؤشر متدنيد خالل هذه الفرتة ممد يعين  إىلنالحظ ان اجلزائر مل تال حىت ( IV-24)من خالل اجلدول 
لتدين هذا املؤشر  أسبدبأن اجلزائر مل توفق يف استخدام خمتلف االصالحدت لتوفري كفدءة عدلية لتسيري موار هد املدلية، وهندك عدة 

واضحة ة طر ية ظهرت عالتقحيث  4222سنة  يدايةالنفط:خدصة مع  سعدرالعدم يف اجلزائر أب نفدقارتبدط اإل -هد:أمهيف اجلزائر 
 النفطية. يرا اتالاهو زاي ة  نفدقللتوسع يف اإل لو األحيث كدن السبب  نفدقالنفط وحجم اإل أسعدرني ي

جدنب  إىلهدر املدل العدم عن طريق التبذير واالختالس واستغالله ألغراض شخاية من طرف املسؤولني واصحدب النفوذ  -
 ية.نتدجصرفه يف اتقدمة املشدريع غري اإل

 ذوالتنفييسبب سوء التسيري  بدايةتكدليف العديد من املشدريع املربجمة يف إطدر يرامج التنمية عمد خاص هلد يف ال إرتفدع -
 1. والفسد  الذي كدن مسة يعض الافقدت العمومية الكبرية

اليت شجعتهد على انتهدج يرامج تنموية رصدت هلد مبدلغ و  االلفية يدايةاليت عدشتهد اجلزائر خالل  فعلى الرغم من الوفرة املدلية
حتويل  إىل أ ىمد  واالختالس وسوء التسيريوالرشوة  2هد خدصة يف ظل انتشدر الفسد أهدافضخمة، اال ان تلك الربامج مل حتقق 

 التنموية. وعرتقلة املشدريعالعدمة  واالضرار ابملادحلموار  الدولة حنو حتقيق املادحل اخلدصة 

الوطين يعملون  تقتاد فدن الفسد  يقوم يتشويه عندصر النفقدت ،الن املسؤولني عن الافقدت احلكومية و اإل نفدقومن انحية اإل
ي كبرية أو على املشدريع اليت يسهل فيهد احلاول على رش نفدقعلى تركيز اإل–خدصة يف الدول النفطية –يف فرتات االنتعدش 

                                                             
1 Omar, A. M. L’ALGERIE EN QUETE D’UNE RATIONALISATION DES DEPENSES PUBLIQUES. Revue nouvelle 

économie ,N8 ,mai 2013  p21-22. 
عدمة والفسد  يف أذهدن الندس الغدلبية لقد عرف البنك الدويل الفسد  أبنه "إسدءة استخدام الوظيفة العدمة لتحقيق مكدسب خدصة، هذا التعريف يركز أن سبب الفسد  يف السلطة ال2 

الذي عرفه على انه "تعمد خمدلفة مبدأ التحفظ )احلرص (Vito Tanzi)اتنزي   ي العدملي فيتوتقتاد تعريف البدحث اإل أمدالعظمدء يعترب ممدرسة غري مقبولة من الندحية األخالتقية، 
أحد األطراف يف  إىلة واالحنيدز تسدوييعرفه يعدم املعدملة امل أيلذوي الالة"،  مزااي أوشخاية  مزاايعلى تطبيق تقواعد العمل يف التعدمل مع كدفة األطراف( هبدف احلاول على 

 يدز للطرف املفسد وليس لطرف املالحة العدمة ويعد خرتقد وخمدلفة صرحية ملبدأ التحفظ ففي غيدب التحيز يغيب الفسد احن أي اإلتقتاد يةالعملية 
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الوتقوع يف فخ الديون  إىلمستوى املوار  املتدحة وتدفع البلدان املنتجة  تجدوزتغدلبد مد  نفدق،كمد أنه يف الدول النفطية طفرات اإل
و كنتيجة للتبذير و عدم االستخدام احلكيم للموار  اثندء الطفرة ال اجيد البلد حال -اليت حتتوي على مؤسسدت ضعيفةخدصة –

رسم مالمح سيدسة  إىليف سنوات العسر ممد يفضي يف األخري  يرا اتالل أخرىسوى اتبدع سيدسة التقشف و البحث عن ماد ر 
  1.-ئري حسب مد تطرتقند له سديقد اجلزا تقتاد هذا مد حتقق يف اإل-مدلية  ورية

 

 (.2118-2016) الفسا  يف اجلزائر (: مؤشر ضبطIV-93) اجلدول               

 2116 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 لسنةا

 228/218 88/261 222/211 92/211 225/211 224/216 225/218 222/282 99/282 الرتبة
 (.4226-4228منظمة الشفدفية الدولية، تقرير مؤشر مدركدت الفسد  )املادر: 

 

من  551رتبة  إىل 521من جمموع الدول  99مد يني  ترتاوحمراتب يتبني ان اجلزائر تقد حالت على (IV-23)اجلدولمن خالل 
  آليدتنتظر وجو  تزال غري فعدلة، و ال تهبد السلطدت العمومية اليت تقدمت  اتاإلجراء وهذا الرتتيب يعكس ان 526جمموع الدول 

ذه املؤسسدت، والتقدرير السنوية اليت تادرهد اهليئدت الدولية يف هذا الشأن  هل أكثر اتيعة  كفيلة للحد منهد حيث ال تزال الظدهرة
 سد .كفيلة ابستقراء الواتقع اجلزائري واليت تانف اجلزائر يف مراتب متقدمة من حيث الف

 

-4222خالل الفرتة  (4226تقدم هبد )لطفي خمزومي وآخرون  راسةيف -ضعف مؤشرات احلوكمة–الضعف املؤسسي -
أن  إىلواملوار  النفطية ،وتوصلوا -مؤشرات كوفمدن –استنجوا يف األخري أن هندك ارتبدط واضح يني النوعية املؤسسية  4224

ابلتديل سيدسة مدلية  ورية  2اجلزائر من الدول النفطية اليت تتمتع ينوعية ر يئة من املؤسسدت وهو مد يوتقعهد يف فخ لعنة املوار  
 عدم االنضبدط املديل. إىلتؤ ي 

 

 

 

 

 
                                                             

 .18-11صمرجع سبق ذكره ،اسحدق خداجية ،1 

،اجلزائر، يسمرب 22ية ،العد  إتقتاد ،جملة رؤى 4224-0222تقياسية   راسةي يف الدول العربية الغنية ابملوار  تقتاا لنوعية املؤسساتية والنمو اإللطفي خمزومي وآخرون، ا2
 26،ص4226
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 :0296-9116-الدولرتبة اجلزائر من بني –( :تطور مؤشرات احلوكمة يف اجلزائر IV-93الشكل )              

 

 
 

عمومي واملؤسسدت ،جدمعة ماطفى  إتقتاد ،أطروحة  كتوراه،ختاص  األبعا  املؤسساتية وسو  العمل يف اجلزائر،ي مجدل الدين و اصحر املادر :
 249ص،4229-4228اسطمبويل ،معسكر،

 

يغية التعرف على اجلدنب املؤسسي يف اجلزائر اجيب حتليل املؤشرات الوار ة يف الشكل السديق وهي املؤشرات العدملية للحوكمة  إذا
 :-مؤشرات كوفمدن–الاد رة عن البنك الدويل 

ة مؤشر فعدلية احلكومة يف اجلزائر:هندك حتسن ملحوظ يف هذا املؤشر يسبب التحسن يف نوعية اخلدمدت املؤسسدتي -
 املدنية.

 واملسدءلة ممد انعكس سلبد على تقدرة املواطنني يف املشدركة وحرية التعبري. أيضعف مؤشر ايداء الر  -
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سلبية على استقرار  آاثرتدين مؤشر االستقرار السيدسي وانعدام العنف خدصة يسبب العشرية السو اء ومد خلفته من   -      
 املستوى املؤسسي يف اجلزائر.

االهتمدم ينظم وحقوق  أييف مؤشر سيد ة احلكم والقدنون األمر الذي انعكس على االعتبدرات القدنونية ترتيب متوسط  -
 امللكية.

سليب يف تكوين العالتقة يني اإلطدر املؤسسي و  أثراألطر التنظيمية أخذت أسوء ترتيب من يني املؤشرات ابلتديل  -
 احلكومة والقطدع اخلدص واملنظمدت الغري رحبية واملواطنني.

ترتيب غري مستقر ملؤشر الفسد  ممد يعين أن اجلزائر تعدين منه يف خمتلف اجملدالت وهذا مد يزيد التأكيد على ضرورة وجو   -
 1 ولة تقوية ونزيهة.

 

تقريبد كل املؤشرات  لت على أتخر مراتب اجلزائر من يني الدول يف جمدل مؤشرات احلوكمة ،ممد يدل على الضعف املؤسسي الذي 
ضد تؤ ي أيالوطين كمد أهند  تقتاد يف حتقق نظرية لعنة املوار  يف اإل سدسيهو السبب األ البيئة املؤسسيةتعدين منه اجلزائر ور اءة 

تبين آلية   إىلعجوزات مستمرة يف امليزانية ،وهلذا السبب جلأت السلطدت  إىلللدورة ،مؤ ية  مسديرةفة البنية سيدسة مدلية ضعي إىل
م الادمدت النفطية لكن ظهر يف أمدويف نفس الوتقت كحل وتقدئي  اإلتقتاد يةالدورات  مسديرةلتجنب  يرا اتالاصندوق ضبط 

 زاي ة الغموض حوله. إىل أ ىاألخري أن حىت هذا الاندوق متيز يضعف حوكمته وغيدب الشفدفية واملسدءلة ممد 

 

 :-لتجنب  ورية السياسة املالية-احللول لتحقيق االنضباط املايل أهمك  يرا اتالاصندو  ضبط -

يف اجلزائر حتالت على نقطة واحدة من أصل  يرا اتالاصندوق ضبط تانيف  إىلمن خالل مؤشر لينديورغ للشفدفية وابلنظر 
التانيف املشرتط  معديري(ممد جعلهد تانف يف آخر مرتبة وذلك نظرا لغيدب معظم IV-22نقدط وهذا مد وضحه الشكل ) 22

 توفرهد ضمن هذا املؤشر،واليت تؤكد على ضرورة توفر املعلومدت من خمتلف النواحي.

 

-هد:أمهحسب مؤشرات احلوكمة نالحظ أنه اشتمل على العديد من نقدط الضعف  يرا اتالاومن خالل تقييم صندوق ضبط 
هو عبدرة عن حسدب خدص من حسدابت اخلزينة وهو مد تقلل من فعدليته نفدذه، إىل أ ىمد -لى متويل العجزاتقتادر نشدطه ع
فيمد يتعلق ابلرتقدية واملسدءلة فقد سجل عدم وجو  رتقدية مستقلة ،البرتولية وسيطرة احلكومة عليه. بديةاجل إرتفدعخدصة يف فرتات 

 2علومدت اليت تنشر حوله جد ضعيفة.يف جمدل الشفدفية واإلفادح يالحظ أن امل أمدعليه مد يفسر عدم خضوعه للمسدءلة ،

                                                             
والتسيري  اإلتقتاد ية،جملة العلوم 4225-9116املؤسسي اجلديد يف اجلزائر من خالل مؤشرات احلوكمة خالل الفرتة  تقتاا تقييم واتقع اإليالل يومجعة ،ين تقدنة امسدعيل ،1 

 412،ص28،4221والتجدرية ،العد  

 38صمرجع سبق ذكره،،كتدف شدفية ،لطرش ذهبية  2 
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 يف اجلزائر حسب  يرا اتالا(:تانيف صندو  ضبط IV-94الشكل)

 (: رجة امتثال صنا يق الثروة السيا ية ملبا ئ  سنتياغوIV-95الاا ر من املعهد الدويل لانا يق         الشكل)1مؤشر لينابورغ للشفافية 

 .0299من سنة  لو األالثروة السيا ية خالل الربع 

 
 .283صمرجع سبق ذكره،اسحدق خداجية ،-                                 31صمرجع سبق ذكره،،كتدف شدفية -لطرش ذهبية: املادر

 

 عديري رجة امتثدل الدولة ملضد أن اجلزائر كدنت يف ذيل ترتيب الدول حيث أن أيمد ترتيب اجلزائر حسب مبد ئ سنتيدغو فنالحظ أ
الشكوك حول هدر املدل العدم يف اجلزائر ويثري  يرا اتالاصندوق ضبط  إ ارةسنتيدغو وهذا مد كشف عن الغموض املوجو  ضمن 

 زاي ة معدل التبذير واإلسراف يف اجلزائر . إىلمد يعو  يند ،

 

جملموعة من البدحثني من صندوق النقد الدويل من خالل استعراض جتدرب العديد من صند يق استقرار   راسةتقد الحظت 
النفطي مثل هذه التقلبدت  تقتاد يف االنضبدط املديل ويف جتنيب اإل سدهميالعدئدات النفطية ،أن وجو  هذه الاند يق حبد ذاته ال 

وجو  الاندوق ولكن يسبب االنضبدط املديل ووضوح السيدسدت النقدية  إىلوأن جتدرب الدول الندجحة ال تعو   يرا اتالايف 
 2واملدلية والشفدفية العدلية يف تلك الدول.

                                                             
هو مؤشر يستعمل لقيدس مستوى شفدفية Linaburg maduall transparency index—مؤشر لينديورغ للشفدفية الاد ر عن املعهد الدويل لاند يق الثروة السيد ية :1 

 رجدت فتجدر اإلشدرة إىل أن هذا  22من أصل 8حبيث كلمد كدنت الدرجة أشهر وفق سلم شدمل لعشر  رجدت متثل عشر معديري للتانيف 3صند يق الثروة السيد ية كل 
 الاندوق شفدف.

عم احملدفظة على مندخ استثمدري مستقر مبد ئ سنتيدغو:تسمح يفهم أوضح لالطدر املؤسسي الذي ترتكز عليه صند يق الثروة السيد ية ونظدم حوكمتهد وعمليدهتد االستثمدرية مبد يد
 در القدنوين و األهداف واالتسدق يني السيدسدت اإلتقتاد ية الكلية ،اإلطدر املؤسسي وهيكل احلوكمة واطدر االستثمدر وإ ارة املخدطر.مبدأ:اإلط 42وتضم 

 .283-284صمرجع سبق ذكره ،اسحدق خداجية ،2 
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غيدب االنضبدط املديل وضعف  إىل إضدفةسيدسدهتد النقدية واملدلية  إ ارةهذا مد تفتقر له حقد اجلزائر ،غيدب الشفدفية يف   
النقدي يف حدالهتد الاعبة ممد عكس  صدارعدم وضوح األ وار و اعتمد  اجلزائر يشكل كبري على اإل إىل أ ىاالستدامة املدلية ،مد 

 ضعف التنسيق يني السيدستني يف اجلزائر خدصة يسبب غيدب احلوكمة و الشفدفية.

 

IV-0-الارف مع السياسة النقدية للتحكم يف التضخم عدم توافق سياسة سعر: 

االستقرار  إىلللوصول  اإلتقتاد يةالسيدسة  ليدتشرعت اجلزائر يف اإلصالحدت اهليكلية واعد ة صيدغة جديدة آل2989منذ سنة 
الكلي ،ويف هذا اإلطدر متت إعد ة تنشيط سيدسة سعر الارف والسيدسة النقدية ملقديلة استنزاف السيولة  تقتاد على مستوى اإل

 1وحمدرية التضخم . تقتاد الفدئضة يف اإل

هد املبدشرة على العملة الوطنية حيث شهد الديندر اجلزائري اثر الوطين جدءت آب تقتاد وكل تلك اإلصالحدت اليت مست اإل
مستوى توازين حيقق العالتقة املنطقية يني  إىلادله أياخنفدضد متتدليد ،حيث أن التعديالت اليت مست الديندر اجلزائري كدنت هبدف 

املوجو ة لدى ينك اجلزائر وتقد شهد  جنبيةالطلب الوطين على السلع واخلدمدت املستور ة وحجم االحتيدطدت من العملة األ
 :2992-2981الديندر اجلزائري نوعني من االخنفدض خالل الفرتة 

مسح هذا النظدم ابلقيدم يتعديل تدراجيي و مراتقب لسعر (:9119-9199)–نظام الربط الزاحف –االنزال  التدرجيي  -
سنة  إىل 2981من سنة  422%الارف الذي طبق خالل هذه الفرتة حيث اخنفضت تقيمة الديندر مقديل الدوالر حبوايل 

 2وازية.ضد يف السوق املأي(.و هذا االخنفدض مل يكن رمسيد فقط يل Stand byضد من جديد يف اتفدتقية )أيكمد اخنفض   2992

د على الوار ات لذلك  ااجيدييوالذي انعكس سلبد على الاد رات و  سعدريف مستوايت األ رتفدعفنظرا حلدلة الالتوازن اخلدرجي واإل
إزالة عوائق ترتقية الاد رات خدرج  إىلكدن تعديل سعر الارف واجبد ومسجل يف إطدر سيدسة اإلصالحدت اهليكلية اهلد فة 

 ي.تقتاد احملروتقدت وتطوير النشدط االحاليل لالستريا  وحتسني تسيري النشدط املديل واإل

ابحداث التعد ل مث التخفيض الرمسي للديندر مقديل الدوالر  2986وعليه يدأ تعديل سعر صرف الديندر اجلزائري منذ سنة 
زن اخلدرجي لرتتقية املندفسة للمؤسسدت الوطنية يف إطدر حترير التجدرة اخلدرجية وحتويل الديندر يف االمريكي ،واهلدف كدن إعد ة التوا

 جمدل العمليدت اجلدرية.

 سعدراالخنفدض يف سعر الارف يعو  سلبد على األ أووانطالتقد من العالتقة املوجو ة يني سعر الارف والتضخم نعلم أن التدهور 
 أثرالسلع االستهالكية النهدئية ،ابلتديل هندك  أسعدرخدصة  -تضخم مستور –املنتوج املستور   أسعدرخدصة من انحية زاي ة 

اليت تبنتهد اجلزائر يف هذه  سعدراالستريا  و عملية حترير األ أسعدر إرتفدعالداخلية ،ففي ظل  سعدرلتخفيض سعر الارف على األ

                                                             
والتجدرية والتسيري ،ختاص  اإلتقتاد يةمذكرة مدجيستري ،كلية العلوم (،24:0223-29:9112تقياسية يف الفرتة )  راسة–،سياسات سعر الارف يف اجلزائر يوعالم  يموأل1 

 53،ص4225كمي ،جدمعة اجلزائر ،جوان   إتقتاد 
 .243،الوا ي،اجلزائر ،ص22ية العد  إتقتاد ،جملة رؤى 0295-9164حتليلية للنظم والنتائج بني   راسة،مسار سياسة سعر الارف يف اجلزائر لبدز أمني 2 
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معدالت التضخم  إرتفدع إىلكل هذا يؤ ي   -ريعي غدب فيه التنويع وتقل التادير إتقتاد يف ظل –الارف  أسعدرالفرتة وختفيض 
 1وهذا مد حدث حقد يف اجلزائر يف هذه الفرتة.

اخلدصة ابجلزائر أصبح من الضروري إعطدء القيمة احلقيقية  اإلتقتاد يةنظرا للظروف :9114-9110التخفيض الاريح :-
على تقيمة الديندر اجلزائري الذي شهد اهنيدرات كبرية مل يعرفهد من تقبل وتقد يعزى هذا  للديندر يطريقة مبدشرة وصرحية مد انعكس

 2العجز املزمن يف ميزان املدفوعدت. إىل ضدفةالوطين وتراجع إمجديل الندتج الوطين ابإل نتدجضعف اإل إىل

 إىلوهذا راجع -التوسع النقدي–لة النقدية الكت إرتفدعكمد أن هذه الفرتة متيزت يتدهور واضح للسيدسة النقدية خدصة من انحية 
و القروض املقدمة للدولة ،حيث مل تتوافق أيدا عملية التوسع النقدي مع ختفيض  تقتاد الوضعية اليت سببهد التمويل النقدي لإل

 سلبد على معدالت التضخم. أثرحقيقي مد  إنتدجخدصة وأن هذا التوسع النقدي مل يقديله 3سعر صرف الديندر يف هذه الفرتة.

يف حتديد تقيمة الديندر  أكربإضفدء مرونة  إىل 2992سعت اجلزائر منذ سنة 2992:منذ سنة  مرحلة التحرير التدرجيي للدينار-
كبري يف حتديد تقيمته ،وهذا من خالل تقيدم   أثرإزالة القيو  املتعلقة ابلارف وأصبح لعرض الديندر والطلب عليه  إىلحيث سعت 

اجلزائر يتثبيت سعر صرف الديندر أسبوعيد من خالل مد يدعى جبلسدت التثبيت اليت تقوم يتحديد سعر صرف الديندر مقديل  ينك
 العمالت الاعبة يدون إغفدل حجم عرض الديندر والطلب عليه.

د ابلدوالر األمريكي ويعلن معربا عنه جنبيةحيث يقوم ينك اجلزائر عند كل جلسة أثندء اليوم الواحد يعرض مبلغ من العمالت األ
يرغب فيه ويعد االطالع يعرب كل ينك عن رغبته يف املبلغ الذي يريد احلاول عليه يسعر الارف الذي يراه  أ ىنعن سعر صرف 

رض كدن الع   إذامالئمد ويعد املقدرنة يني املبلغ املعروض من ينك اجلزائر وذلك املعروض من البنوك واملؤسسدت املدلية املشدركة و 
يقي  إذا أمدمن تلك العروض املقدمة. أ ىنمن الطلب فدنه يتم حتديد وتثبيت سعر الارف على أسدس سعر  أكرب أومتقدراب 
من الطلب فيقوم ينك اجلزائر مبراجعة وتعديل املبلغ املعروض وسعر الارف املرغوب فيه حىت حيدث التوازن يني  أتقلالعرض 

 لذلك األسبوع . العرض والطلب ومنه حتديد سعر الارف

لكن هذه العملية اليت مت من خالهلد حتديد سعر الارف األسبوعي مل يشدرك فيهد سوى ينك اجلزائر و املؤسسدت املارفية يف 
،الشيء الذي يثبت أن  خرىاأل اإلتقتاد يةغيدب يعض الفدعلني وذلك لعدم وجو  سوق صرف يراعي مجيع املتدخلني واملتغريات 

حتريره اليت جدءت يف إطدر سيدسة التعديل اهليكلي اليت تسعى العطدء القيمة احلقيقية  ةدولحمسعر الارف ال يزال مدارا رغم 
واليت مل يرضى عنهد  خرىللديندر وفق تقوى السوق.لكن كل هذه التخفيضدت اليت شهدهد الديندر يف تقيمته مقديل العمالت األ

 4هد املبدشر على القدرة الشرائية للديندر  اخليد. أثر يسبب الكثريون 

التحكم يف التوسع النقدي ،خدصة يف إطدر يرانمج التعديل اهليكلي  أجلوخالل هذه املرحلة عملت السلطدت النقدية جدهدة من 
دئج معتربة يف جمدل االستقرار حيث استطدعت اجلزائر أن جتد نوعد من التوافق يني السيدسة النقدية وسيدسة الارف مد أعطى نت

                                                             
 .55-52،صمرجع سبق ذكره، يوعالم يموأل1 

 245،مرجع سبق ذكره، لبدز امني2 
 56،صمرجع سبق ذكرهيوعالم ، يموأل3 
 241-246ص مرجع سبق ذكرهلبدز امني 4 
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كدن منسق مع السيدسة النقدية فدلبقدء على االنضبدط النقدي   2992الكلي وعليه فدن االخنفدض يف سعر الارف يف سنة 
سدعد على االعتدال يف التضخم واالستقرار النسيب لسعر الارف يف سوق مد يني البنوك.و مع امتالك احتيدطدت صرف معتربة 

ضد يني السيدسة النقدية أيضد على استقرار سعر الارف مد سدعد على وجو  نوع من التوافق أيسدعد هذا األمر 4222يعد سنة 
 1و سيدسة سعر الارف للتحكم يف معدالت التضخم.

تقي مد ميكن استخالصه هو أن سيدسة سعر الارف مل ترتك أيدا لقوى السوق يل كدن مدارا ومت حتديده من تقبل ينك اجلزائر واب إذا
خدصة مع اخنفدضه الشديد –ضعف القدرة الشرائية للديندر  إىلأ ت   حيدنالبنوك التجدرية ،حيث أن عملية ختفيضه يف أغلب األ

يعتمد على املور  الواحد وعدم وجو  تنويع يف جمدل التادير ،مل تنفع هذه التخفيضدت يف  إتقتاد ففي ظل -يف السوق املوازية
ت سلبد على القدرة الشرائية لألفرا  ومد زا  األمر سوءا هو أن أثر مسدعدة السيدسة النقدية على التحكم يف معدالت التضخم يل 

ضخم النقدي الداخلي هندك تضخم مستور  ممد يعين أن سيدسة سعر الت إىل إضدفة أياجلزائري يستور  أغلب املنتوجدت  تقتاد اإل
 جنب مع السيدسة النقدية. إىلالارف غدلبد مل تعمل جنبد 

 

IV-3-الدين العام إ ارةسو  املالية و ضعف ال: 

اجليدة للدين العدم تقد ال تكفي مبفر هد ملنع حدوث األزمدت  ،فدلسيدسدت   ارةالكلي ضعيفة فدن اإل تقتاد كدنت  عدئم اإل  إذا
حتد من حسدسية الدول لعدوى األزمدت  -سيدسدت مدلية ،سيدسدت نقدية و سيدسة سعر الارف -الدين  ارةإل2السليمة 

ة سدسي،حيث نؤيد هذا من خالل احلجة األسع وحتقيق التعميق املديل أو سوق مدلية  اجيد إلد تقوم يدور حدفز ألهنواملخدطر املدلية 
ممد -والعكس صحيح عندمد ينضب هذا املادر–الدين احمللية املتطورة ميكن أن تكون يديال للتمويل املاريف  أسواقالقدئلة أبن 
ية غري متطورة يعدين من سوق مدل ألنهاجلزائري  تقتاد الادمدت املدلية.)وهذا حقد مد حيدث يف اإل جتدوزايت على تقتاد يسدعد اإل

 (. متدمد

توفري مبلغ التمويل املطلوب وحتقيق  أجل ين احلكومة من   ارةالدين العدم تعين عملية وضع وتطبيق إسرتاتيجية إل إ ارةالن 
الدين   ارةتكون احلكومة تقد حد هتد إل أخرىعدمة  أهداف أي إىل ضدفةاحلكومة املتعلقة ابملخدطر والتكلفة  ابإل أهداف

الدين مع  إ ارةاملدلية احلكومية و احملدفظة عليهد.وهذا مد يشرتك فيه القدئمون على  راقو السيد ي مثل إتقدمة سوق كفئ لأل
هتم ابن تظل مديونية القطدع العدم عند مستوى ميكن حتمله ويوجو  إسرتاتيجية تمدمدمستشدري السيدسة املدلية والنقدية يف اه

 وايت الدين املفرطة.موثوق هبد لتخفيض مست

احتيدجدت احلكومة التمويلية ومستوايت  يوهند على  أثرالدين من أن السلطدت املدلية تدرك  إ ارةواجيب أن يتأكد القدئمون على 
الضريبية  يرا اتالا إىلإمجديل الندتج احمللي و  إىلتكلفة االتقرتاض ،ويعترب كل من نسبة خدمة  ين القطدع العدم ونسب الدين العدم 

 مسألة إمكدنية استمرار الدين. تندولمن يني أمثلة املؤشرات اليت ت
                                                             

 61-66،صمرجع سبق ذكرهيوعالم ، يموأل 1 

 -،سيدسدت نقدية و سيدسة سعر الارفسيدسدت مدلية –غري املالئمة  اإلتقتاد يةعد ة مد تكون هيدكل الدين العدم خطرة نتيجة للسيدسدت 2 
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كلي واضح تسعى احلكومة من خالله لضمدن القدرة على االستمرار يف حتمل   إتقتاد الدين العدم ابطدر  إ ارةكمد اجيب ريط 
اليت ينطوي عليهد  زااينعي السيدسدت ابملالدين نتيجة لعدم اهتمدم صد إ ارةمستوى الدين ومعدل منوه ،وتنشأ عد ة مشكالت 

 الكلي. تقتاد اإل إ ارةالدين والتكدليف اليت ترتتب على ضعف   ارةانتهدج إسرتاتيجية حكيمة إل

انتهدج إسرتاتيجية حكيمة وإطدر مالئم  وسيدسدت جيدة  زاايمل أكرب تمدمداجيب على السلطدت أن توجه اه ىلو األففي احلدلة  
 أوالكلي.ويف احلدلة الثدنية تؤ ي السيدسدت املدلية والنقدية  تقتاد الدين حيث تتسق مجيعد مع اإلطدر السليم لسيدسة اإل  ارةإل

املدلية حول العدئد املستقبلي املتدح من االستثمدرات احملررة ابلعملة  سواقة الشكوك يف األآاثر  إىلسيدسة سعر الارف غري املالئمة 
طلب عدئدات خمدطر أعلى،كمد تقد يعزف املقرضون واملقرتضون على حد السواء و على  إىلي ابملستثمرين احمللية.ممد تقد يؤ 

املدلية احمللية  سواق،ممد تقد يفرض تقيو ا على تطور األ جلاألالندشئة والندمية عن الدخول يف ارتبدطدت طويلة  سواقاألخص يف األ
 احلكومة من التمديد املفرط للدين وخمدطر النقد األجنيب. ةمديالدين حل إ ارة،ومن مث يعوق مسدعي القدئمني على 

يينهم ،نظرا لالعتمد   هدافالدين وكل من السيدسة النقدية واملدلية خدصة من حيث متدثل األ إ ارةواجيب التنسيق يني تقرارات 
دين إيالغ السلطدت املختاة يشؤون املدلية يوجهة خمتلفة للسيدسة ،وينبغي للقدئمني على ال أ واتاملتبد ل يني مد يستخدمونه من 

الدين  إ ارةضد الفال يني أينظرهم يشأن التكدليف واملخدطر املادحبة الحتيدجدت احلكومة التمويلية ومستوايت  ينهد. اجيب 
 واستخدام املسدءلة حيثمد مسح مستوى التطور املديل يذلك. هدافوالسيدسة النقدية من حيث األ

الدين و السلطدت املدلية والنقدية املعلومدت املتعلقة ابحتيدجدت احلكومة احلدلية واملستقبلية  إ ارةجوب تبد ل سلطدت و  إىل إضدفة
الدين فيمد يتعلق   ارةة هيئة مستقلة إلأيمن السيولة.ووضوح األ وار واملسؤوليدت وإعالن توزيعهد يني وزارة املدلية والبنك املركزي و 

 ة. سدسياته األإصدار الدين وطرح  إ ارة إبسداء املشورة يني

د من خالل أ واهتواحملدفظة عليه ،من خالل تنويع احلدفظة و  1املدلية احلكومية راقو سوق كفؤ لأل إنشدءمن كل مد سبق هو  همواأل
التنبؤ فيهد وسوق اثنوية لية شفدفة ويسهل أو سوق  إنشدء، جنبيةد احمللية و األلتزامدهتسعي احلكومة لتوسيع تقدعدة املستثمرين ال

 2مرنة.

واملدلية اليت تبنتهد اجلزائر يف  اإلتقتاد يةاملدلية ضمن إطدر اإلصالحدت  راقو يورصة اجلزائر لأل إنشدءمن هذا املنطلق اندرجت فكرة 
املتعلق يتوجيه  22-88ية ومدلية متثلت يف القدنون رتقم إتقتاد ،وذلك يف عدة تقوانني  2988الثمدنينيدت ابلضبط يف سنة  هندية

املدل االجتمدعي  رأسة حيث مت تقسيم سدمهاخلدص ابستثندء صند يق امل23-88العمومية وكذا القدنون  اإلتقتاد يةاملؤسسدت 
شركدت أسهم. ومت  إىلة ويذلك حتولت الشركدت العدمة سدمهعد  من األسهم ووزعت مد يني صند يق امل إىلللمؤسسدت العمومية 

 يورصة اجلزائر مبجموعة من الدوافع : إنشدءتربير 

                                                             
فيمد  ااجيدي أ اءة املهمة لبندء ثقة املستثمر وجو  سجل سدسياملدلية احلكومية شرطد الزمد التقدمة سوق حملية  سدئلة وكفؤة للدين احمللي ومن الشروط األ وراقسوق لأل إنشدءيعترب 1 

وعالوة على ذلك فدن إنشدء سدت نقدية ومدلية مالئمة ماحوية يوضع مالئم مليزان املدفوعدت ونظدم جيد لسعر الارف ،الكلي السليم وهذا يشمل تطبيق سيد تقتاد يتعلق مبندخ اإل
 اجلديدة. راحل املبكرة لنشأة السوقسوق حملية لألوراق املدلية يستوجب النظر يف تقواعده التنظيمية والبنية األسدسية للسوق والطلب والعرض على األوراق املدلية حىت يف امل

 .22-2،ص 4222الدين العدم أعدهد صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،  ارةاملبد ئ التوجيهية إل2 
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االستثمدرات -للتنسيق يني السيدستني املدلية والنقدية أسدسيوهذا مد يعترب كشرط –تعترب البورصة يديال غري تضخمي لتمويل -
املديل وأصحدب  يني أصحدب الفدئضتقتاد فهي حتول املوار  املدلية)املدخرات( يطريقة مبدشرة يني األعوان اإل اإلتقتاد يةواألنشطة 

 العجز.

ابجتده البدائل هتم االستثمدرية تمدمدمدلية حديثة تعترب يدائل هدمة للمدخرين الذين تتجه أغلب اه أ واتالبورصة يف خلق  سدهمت-
 كدالستثمدر يف العقدرات واملضدرية فيهد.  خرىاأل

 التطورات على املستوى العدملي يف إطدر العوملة املدلية. سديرةالوطين مب تقتاد السمدح لإل-

إعد ة  أجليف يورصة اجلزائر كتقنية جديدة جلمع اال خدر من  جلاألالسمدح للخزينة العمومية يطرح سندات متوسطة وطويلة -
 متويل املؤسسدت العمومية و االستثمدرات واألنشطة احلكومية.

اليت كدنت منتظرة منهد ومل تشهد تطورا مثل  هدافيعد مرور سنوات من إنشدئهد حتقيق األ لكن لألسف مل تستطع يورصة اجلزائر
 وراء عدم تطورهد : سبدباأل أهمومن  -تونس واملغرب–رة أو املدلية للدول اجمل سواقابتقي التطورات اليت حدثت لأل

سلبد على حجم العمليدت املدلية وعلى تقيمة النقد ومن مث  أثر-خدصة يف التسعينيدت–معدالت التضخم  إرتفدعان  التضخم:-
 إىلهتم تمدمدالسليب على القدرة الشرائية لألفرا  الذين يوجهون اه ثرذلك األ إىلاملدلية ،كمد يضدف  راقو القيم احلقيقية لعوائد األ

 يدل التوظيف يف السوق املديل. سعدراأل إرتفدع

ية املؤسسدت هي عمومية ،وحىت أغلب املؤسسدت اخلدصة يف اجلزائر أكثر ألن اجلزائري: تقتاا هيمنة القطاع العام على اإل-
 شركدت تضدمن وهو مد يتعدرض مع تقوانني البورصة . أومكونة من شركدت ذات مسؤولية حمدو ة 

 يسبب تقلة الشركدت املدرجة يف البورصة.املالية: را و عدم تنوع  األ-

 لومايت.غياب الشفافية وضعف النظام املع-

الاالحيدت لوزير املدلية يف تعيني و عزل واستخالف  تزال التشريعدت القدنونية متنح كلال عدم مالئمة التشريعات القانونية:-
رغبة السلطدت اجلزائرية يف احملدفظة على امللكية العدمة للشركدت  إىل إضدفة ،سريين واهليئدت املكونة للبورصةاملديرين العدمني وامل

 العمومية.

 1عدم ثقة اجلمهور يف فعدلية وماداتقية هذا السوق. أي:اجلزائري تقتاا غياب ثقافة البورصة يف اإل-

اللجوء  إىلاملؤ ية  سبدباأل أهمنستنتج ممد سبق أن عدم تطور السوق املدلية يف اجلزائر وسيطرة القطدع العدم ووزارة املدلية، من  إذا
ال البحث عن أو التمويل التضخمي للدين العدم وهذا مد يتندتقض مع عملية تنسيق السيدسدت املدلية والنقدية.لذلك من املهم  إىل

الدين وهذا يتم  إ ارةيني كل من السلطة النقدية واملدلية و  تعدونالحتقيق نوع من  أجللتمويل الدين العدم من  تقنيدت غري تضخمية
 هد.أهداففقط من خالل وجو  جلنة تنسيق عدلية الدتقة يف اختدذ القرارات وتوزيع املهدم يشكل ال يضر ابلسيدسدت و 
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 خالصة الفال:

مستوى التنسيق الذي مت فيه تنفيذ كل من السيدسة النقدية واملدلية مبد سهل عليند عملية حتليل وتقييم  لإلطدرمن خالل حتليلند  إذا
للتنسيق هو حتقيق مزيج متجدنس من  سدسياهلدف األ أناجلزائري يني مد نص عليه املشرع ومد حتقق فعال ،حيث  تقتاد يف اإل
عمل السيدسة النقدية على ضمدن االستقرار لطويل وهذا ال يتحقق إال من خالل ا جلاألي ككل يف تقتاد اإل  اءتعظيم األ أجل

–عمل السيدسة املدلية على ختفيض تكدليف الدين العدم البنك املركزي وحتقيق استقالليته و وتقوية  سعدريف املستوى العدم لأل
من القرن احلد ي والعشرين ركزت  األخريةيف السنوات و . ليةال حتقيق االستدامة املدأو  أياملربجمة هلد ، اإلتقتاد يةهد أهدافو -ا ارته

و يف الوتقت ذاته اجته القدئمون على  سعدرة على السيدسة اليت حتقق استقرارا يف األتزايدمالسلطدت النقدية حول العدمل ياورة 
.وتقد جعل هذين االجتدهني تنسيق السيدستني النقدية و املدلية أمرا مهمد  ىنالدين العدم يف الرتكيز على ختفيض تكدليفه للحد األ

 أهدافكمد أن التداخل يني -كحدلة اجلزائر-هد املدلية ليست انضجة نضجد كدمالأسواتقخدصة الدول اليت متر مبرحلة انتقدلية ألن 
يضرورة الفال يف أمر السلطة النقدية يف السيدستني أضفى مزيدا من االهتمدم ابلتنسيق حيث أصبح هندك توجه جديد يقضي 

التغريات يف السيدسة  أثرتتعد  صور  ورهد كسلطة تعد وتنفذ السيدسة النقدية و يني  ورهد كوكيل ومستشدر مديل للحكومة.كمد 
ا مبدشرا على تقدرة البنك املركزي على حتقيق هدفه يف نفس الوتقت يؤثر تطبيق السيدسة أثر تؤثر حيث املدلية على السيدسة النقدية 

تبين ترتيبدت جملس العملة كأحد أنظمة سعر الارف  سدهميالنقدية و ترتيبدهتد املؤسسية على السيدسة املدلية فعلى سبيل املثدل 
تمد  على ضريبة التضخم لتمويل هذا العجز األمر الذي يسهم يف يف احلد من العجز املوازين املستمر و الضخم وعدم االع ثديتةال

 حتقيق االنضبدط املديل.

و يعد تقيدمند يتقييم مواضع الرتايط يني السيدستني تبني لند غيدب العالتقة التكدملية يني هدتني السيدستني يل وأتكد لند وجو  عالتقة 
ريعي حبث غدب فيه  إتقتاد خدصة كونه  تقتاد ة اليت يعدين منهد اإلتبعية وهيمنة ،وهذا حدث أصال يسبب االختالالت واهلشدش

ي  مد عرضه للعنة املوار .فقد وجدان أن السيدسة النقدية غدلبد مد كدنت عبدرة عن سيدسة مرافقة تعمل على توفري تقتاد التنويع اإل
من حيث استقاللية ينك اجلزائر الذي وجدان أنه مؤسسة  ،سواء حيدناملوار  للسيدسة املدلية التوسعية اليت تبنتهد اجلزائر يف معظم األ

الدين العدم وجلدن التنسيق ،كلهد عربت عن  إ ارةاملقدم من ينك اجلزائر للخزينة و  تقراضمدلية اتيعة للحكومة ،ومن انحية حجم اإل
 اتاإلجراء أهمعدم تقدرة اإلصالحدت اليت تبنتهد اجلزائر على فال القطدع النقدي عن القطدع املديل ،خدصة يف ظل غيدب 

قيق والظروف الواجب توفرهد لتحقيق التنسيق يني السيدستني.فغيدب سوق مدلية متطورة وعدم تقدرة السيدسة املدلية على حت
 -تفشي الفسد  واإلسراف وهدر املدل العدم إىل إضدفةيسبب اجلمو  املؤسسي وضعف األطر املؤسسية -االنضبدط املديل

الكلي وال تتوافق يشكل خدص مع  تقتاد واالستدامة املدلية ،وأنظمة سعر الارف اليت تعمل يشكل متندتقض مع ظروف اإل
م اجلزائر أمدن العدم إال ابالعتمد  على التمويل من ينك اجلزائر ،كلهد تعترب حتدايت الدي إ ارةالسيدسة النقدية وعدم القدرة على 

 ون إحلدق الضرر ابلسيدسة  اإلتقتاد يةال مث أييت البحث عن مزيج مندسب من السيدستني حيقق التوازانت أو اجيب الوتقوف عليهد 
نسيق يف حدلة اجلزائر كدولة انمية ،تعدين خمتلف املعوتقدت اليت تواجه يف جمدل الرتتيبدت القدنونية والتشغيلية للتو النقدية واملدلية. 

 سواقمرحلة األ–ج مراحلهد أو ان الوطين هي يف إتقتاد أن عملية التنسيق يف  إىلالتنسيق يني السيدستني النقدية و املدلية ،ممد يوحي 
،مد يوحي  أخرى ين  أ واتممد يستدعي الرتكيز على تقييد التمويل املبدشر للحكومة مع البحث عن  -املدلية الغري متطورة 

 -صدرمةالتمويل للحكومة لكن وفق تقيو   ميكن منح-استقاللية البنك املركزي ال تكون اتمة -يضرورة توفر جمموعة من الشروط 
تنسيق ذات مستوى عديل يني مسئويل الوزارة املدلية و البنك املركزي وهي اليت تضع القيو  على ال ختل هبدف التضخم ،وجو  جلنة 

 املدلية . سواقالدين احلكومي و العمل على تطوير األ  ارةاملمنوح للحكومة وهتتم إب اإلئتمدن



 

 

 
 

 :الفصل الخامس
التنسيق    ثرالتحليل القياسي أل

 ي في الجزائرقتصادعلى النمو اإل
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 :مقدمة

اجلزائري الحظند من خالل الفال السديق الغيدب الواضح للعالتقة  تقتاد منهد اإليف ظل جمموعة االختالالت واهلشدشة اليت يعدين  
من جهة السيدسة  أوابملعىن األصح القدئدة ، أوالتكدملية يني السيدستني النقدية واملدلية سواء من جهة السيدسة املدلية املهيمنة 

القطدع املديل عدم القدرة على فال  إىل أ ىنك املركزي مؤسسة مملوكة للدولة مد الب النقدية اليت كدنت اتيعة وهذا جتلى يف كون
 خدصة من انحية تشديد املوتقف النقدي . عن النقدي

 

الضعف املؤسسي الذي  أوتندسبد مع اجلمو   أثراليت وجب توفرهد لتحقيق مزيج أمثل يني السيدستني  اتاإلجراءكمد أن ضعف 
ينك  إىلاإلسراف وهدر املدل العدم واللجوء  ائمد  إىل أ ىاجلزائري على القدرة على حتقيق االنضبدط املديل مد  تقتاد يعدين منه اإل

 اجلزائر لتمويل العجز املوازين.

 

معرفة مدى  إىلترمجة كل املتغريات اليت خلاند  دولحنسبق التطرق له يف اجلزء النظري والتحليلي من حبثند سوف مد يندءا على 
السديقة اليت  دراسدتالد يف تقيدس مستوى التنسيق يني السيدسة النقدية واملدلية يف شكل مندذج تقيدسية ،من حمدكدة يعض يتهأمه

مزيج يعترب مهم  أيو  (1152-5991)ي خالل الفرتة تقتاد هد على النمو اإلأثر تقدمت يقيدس أنظمة التنسيق النقدي واملديل و 
 ي يف اجلزائر.تقتاد ومثديل لتحفيز النشدط اإل

 

 دولحنسوف  -خدصة النقدئص اليت تعدين منهد السيدسة املدلية–جمموعة املعوتقدت والتحدايت اليت تطرتقند هلد سديقد  إىلوابلعو ة 
 -أو ابألحرى التأكد-التعرف دولحني والسيدسة املدلية ويف األخري سوف تقتاد هد على النمو اإلأثر امجدهلد يف متغري تفدعلي لقيدس 

 اجلزائري. تقتاد على السيدسة املهيمنة يف اإل
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I-  املختلفة للمزيج السياسي األنظمة -تقياس أنظمة التنسيق النقدي واملايل-: 

عن –حتديد نوعية املزيج املستخدم  من خاللالتنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية تقيدس  ةدولحم إىلهذا اجلزء من حبثند نسعى  يف
اليت مرت هبد كلتد السيدستني يف  األنظمةمن تقبل السلطدت النقدية واملدلية مبد يسمح لند يتمييز خمتلف  -طريق متغري تفدعلي 
 . (1152-5991)اجلزائر خالل الفرتة 

ومن خالهلمد  (ICB)و (ICM)ال يقيدس مؤشر توجهدت كل من السيدسة النقدية واملدلية يف اجلزائر ،أو وهلذا الغرض سوف نقوم 
اليت استخدمتهد اجلزائر يف إطدر سيدسة نقدية توسعية )تقييدية( وسيدسة مدلية  األنظمةخمتلف  نستنتج يف األخري

ي إتقتاد الوضع األمثل خدصة من انحية حتقيق معدالت منو  إىلتوسعية)تقييدية(،حيث أن املزيج اجيب أن يكون مندسبد للوصول 
 1عدلية ومستقرة .

I-9-:النموذج املرجعي املستخدم 

 والذي يكتب كدلتديل:( ARY Tanimoune 2011)  راسةالنموذج الذي سوف نركز عليه هو منوذج من 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝑎𝐼𝐶𝑀𝑡 + 𝑏𝐼𝐶𝐵𝑡 + 𝛽 ∗ 𝐼𝐶𝑀𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝐵𝑡 ∗ 𝑅𝑗𝑡 +  𝜃𝑍𝑡 + 𝜔𝑡…..(1-1)   

 حيث :

 𝑌tيتقتاد الذي يقيس مستوى النشدط اإل : يعرب عن الندتج اإلمجديل احلقيقي. 

 (𝐼𝐶𝑀𝑡(و )𝐼𝐶𝐵𝑡) . مؤشر توجهدت السيدسة النقدية ومؤشر توجهدت السيدسة املدلية على التوايل 

(b)(a) املنعزل لكل من  ثريعربان عن األ(𝐼𝐶𝑀𝑡(و )𝐼𝐶𝐵𝑡) 

(𝛽)  وفق طبيعة النظدم املستخدم على النشدط االتقتاد ي متدسك مزيج السيدسدت  أثر يلتقطهو معدمل االهتمدم الذي(𝑅𝑗𝑡 =

1,2,3,4) 

 هو شعدع متغريات التحكم اليت سنستخدمهد.

𝜔𝑡حد اخلطأ. 

-Kydland( ل)time inconsistency of optimal policiesففي أعقدب منوذج التندتقض الزمين للسيدسدت املثلى )

Prescott 1977)  اإلتقتاد يةمشكلة التنسيق االسرتاجتي يني سلطدت السيدسة  إىلانتقل مزيج السيدسدت من مشكلة التخايص 
غري املتمدسك من مالحظة ثالثة سيندريوهدت  أو،ويشكل عدم مكن الشكل النظري للمجموعدت املختلفة من املزيج املتمدسك 

 حمتملة حسب الشكل التديل:

  
                                                             

 املراجع التدلية: إىلأنظر 1

(ARY Tanimoune 2011()vigninou GAMMADIGBE 2015()HOUNGBEDJI 2017()COMBEY Adama 2014) 
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 واطاره املرجعي النظري: (policy-mix)(:خمططات املزيج السياسي V-9) اجلدول                  

 نقدية تقييدية نقدية توسعية طبيعة السياستني
 مزيج سيدسي أمثل كينيزي مالية توسعية

Optimal Policy-Mix Keynisian 

مزيج سيدسي أمثل حسب املدرسة 
 ةالنقداوي

Optimal Policy-Mix 

Monetarists 
 مزيج سيدسي أمثل حسب املدرسة الكالسيكية اجلديدة تقييديةمالية 

Optimal Policy-Mix of the new classical 

 حدلة شدذة ال يوجد مراجع نظرية حوهلد

Source : HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,p118 . 

على النشدط متدسك مزيج السيدسدت  أثر يلتقطمعدمل االهتمدم الذي  - (𝛽)السديقة ومن خالل  (-21)املعد لة فحسب 
حيث أن الفرضية الكينزية اليت مفد هد أن (𝛽)السؤال الذي يطرح نفسه حول عالمة  – وفق طبيعة النظدم املستخدماالتقتاد ي 

يلخص لند خمتلفة ي والشكل التديل تقتاد الركو ي املنعزل  على النشدط اإل ثرالعمل املشرتك للتقييد النقدي والتقييد املديل يعزز األ
 1:(𝛽)أنظمة املزيج السيدسي حسب اشدرة 

 (:policy-mixاملزيج السياسي) ةنظمأ(:V-0)دولاجل

 اشارات نظم املزيج
 

 
 

𝛛𝐘
𝛛𝐈𝐂𝐌⁄ 𝐎𝐔 𝛛𝐘

𝛛𝐈𝐂𝐌⁄  
= 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 < 𝟎 

اإلطار  مالحظات 𝜷اشارة 
 النظري

ICM ICB 

R1 𝑰𝑪𝑴𝒔𝒖𝒑 + + ∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅1 

∂Y
∂ICB⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝑅1 

اشارة سالبة  -
)عالمة فريدة 
(هذا النظام 
 تقابل للتطبيق

بدون مرجع 
ضد -نظري

 الكينزية
𝑰𝑪𝑩𝒔𝒖𝒑 + + 

R2 𝑰𝑪𝑴𝒔𝒖𝒑 + - ∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅2 

∂Y
∂ICB⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝑅2 

اشارتني  +
( -)+و
R2 غري
 حمد 

مذهب 
غري –نقدي 

 كينزي
𝑰𝑪𝑩𝒊𝒏𝒇 + - - 

R3 𝑰𝑪𝑴𝒊𝒏𝒇 - + ∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅3 

∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅3 

-اشارتني ) -
غري R3و+( 

 حمد 

 تقتاا اإل
الكالسيكي 

غري -اجلديد
 كينيزي

𝑰𝑪𝑩𝒔𝒖𝒑 - + + 

                                                             
1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,p118-121 . 
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R4 𝑰𝑪𝑴𝒊𝒏𝒇 - - ∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅4 

∂Y
∂ICM⁄ = a + 𝛽𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅4 

 موجبةاشارة  +
)عالمة فريدة 
(هذا النظام 
 تقابل للتطبيق

 كينيزي
𝑰𝑪𝑩𝒊𝒏𝒇 - - 

Source : HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,p115 . 

 حيث:

R1)سيدسة نقدية تقييدية،سيدسة مدلية تقييدية( 

R2)سيدسة نقدية تقييدية،سيدسة مدلية توسعية( 

R3 تقييدية()سيدسة نقدية توسعية ،سيدسة مدلية 

R4)سيدسة نقدية توسعية ومدلية توسعية( 

(ICM-sup( و )ICM-inf) ( على التوايل أنظمة التقييد والتوسع النقدي وICB-sup( و )ICB-inf أنظمة التقييد )
املزيج  األريعة يف حتليل تندسق األنظمةوالتوسع املديل على التوايل.ومن خالل اجلدول السديق فقط النظدمني املمكندن من يني 

مؤشري توجهدت السيدستني وفقد  أثرغري حمد ة وهلذا السبب يف األجزاء التدلية سوف نقيس  (R2 –R 3) وR4 وR1السيدسي 
 (.15-)رفع مستوى عدم اليقني  املوجو  يف النموذج التجرييب املرجعي  أجللألنظمة من 

I-0- مؤشر توجهات السياسة النقدية(ICM:) -Indice des conditions monétaires 

سعر الفدئدة   كفديةيتم استخدام مؤشر الظروف النقدية لتقييم توجهدت السيدسة النقدية يسبب عدم   2992يف الواتقع منذ سنة 
بدأ هو وامل -اجلزائري يعتمد على مداخيله من العملة الاعبة تقتاد خدصة وأن اإل-املفتوح تقتاد كأ اة للسيدسة النقدية يف اإل

هد على متغري مرجعي يتعلق ابلسيدسة أثر جتميع املتغريات النقدية واملدلية يف مؤشر واحد مع إعطدء كل متغري ثقال معيند يتندسب مع 
 . (Aubert 2003) على سبيل املثدل النشدط و التضخم اإلتقتاد ية

ة سدسيوتقيمته األ 1لوغدريتم سعر الفدئدة احلقيقي( على أنه اجملموع املرجح للفرق يني ICMيتم تعريف )  ييدتاأليف خمتلف 
 ة ،من خالل املعد لة التدلية:سدسيوتقيمته األ 2والفرق يني لوغدريتم سعر الارف الفعلي احلقيقي

𝐼𝐶𝑀t = B(𝑟𝑡 − 𝑟𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄(𝑒𝑡 − 𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒)………..(1-2)               

 حيث:

𝑟𝑡. لوغدريتم معدل الفدئدة احلقيقي: 

                                                             
 وحدة معينة لكل السلسلة تقبل ا خدل اللوغدريتم. ضدفةسعر الفدئدة احلقيقي ميكن أن يكون سدلبد لذلك سوف نقوم إب1 
خيضع -سعر الارف-السيدسة النقدية فقط يل اجيمع يني متغري يسيطر عليه البنك املركزي ومتغري آخر ال يتحكم فيه ولكنه أثرعيوب هذا املؤشر هو أنه ال يقيس  أهمأحد 2 
( حىت وان ظلت السيدسة النقدية على حدهلد.لكن ال ميكن التخوف من كل ICMذا ختتلف تقيم هذا )و هل (Benassy Quere et al 2010الادمدت اخلدرجية ) تأثرياتل

 -من سيدسدت التخفيض إىل سيدسة التعومي املدار–هذا يف حدلة اجلزائر ألهند نوعد تتحكم يف سعر صرفهد 
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𝑟𝑏𝑎𝑠𝑒.ال نستخدم تقيمة سنة األسدس يل نستخدم متوسط القيم املدروسة لكن غدلبد -:القيمة املرجعية ملعدل الفدئدة احلقيقي
 (Samba Mamadou-Diariss 2000)يشكل تقليدي كقيمة مرجعية 

𝑒𝑡 الفعدل.:لوغدتيم معدل الارف احلقيقي 

𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 الفعدل.:القيمة املرجعية ملعدل الارف احلقيقي 

(B-Q)  مهد عبدرة عن الرتجيحدت اخلدصة ابملعد لة وسوف نعتمد على املنهجية القيدسية اليت تستخدمهد يعض البنوك املركزية من
السيدسة  أ وات إىلخالل تقدير معد لة الطلب الكلي واليت تعرب عن الالة يني التغريات احلقيقية يف إمجديل الندتج احمللي احلقيقي 

 النقدية وفق املعد لة التدلية :

(31-...................)∆𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝛥𝑟𝑡 + 𝛼2𝛥𝑒𝑡 + 휀𝑡 

휀𝑡 املتغريات العشوائية على النموذج. أثر: ميثل اخلطأ و يعين 

 زان السديقة :و حسدب األ أجلوهذا من 

              𝐵 =
𝛼1̂

𝛼1̂+𝛼2̂
𝑄                        و                                =

𝛼2̂

𝛼1̂+𝛼2̂
    

مد   إذاالسيدسة النقدية ملعرفة  آاثراخلدص ابلبلد ،ولكي نكون تقد رين على متييز  (ICM)ومن خالل هذه الرتجيحدت حنال على 
( ،ويعد 𝐼𝐶𝑀inf( و )𝐼𝐶𝑀SUPنشتق ) أي( ICM يف مرحلة التوسع )اخنفدض أو( ICM إرتفدعكند يف مرحلة التقييد النقدي )

 ( نقوم ابلتمييز يني نظدمني ابلطريقة التدلية :ICMحسدب )

𝐼𝐶𝑀SUP = 1si ICM ≥ 0 ; Sinon 0 

𝐼𝐶𝑀inf = 1SI ICM < 0; 𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 0 

 وكل من مؤشر هو متغري ثندئي أيخذ تقيمتني

𝐼𝐶𝑀SUP =  منه . أكرب أو( أتخذ تقيمة صفر ICMكدنت تقيمة )  إذا 1

2 =𝐼𝐶𝑀SUP  كدنت( تقيمةICM أتخذ تقيمة )صفر أتقل 

𝐼𝐶𝑀𝑖𝑛𝑓 =  .صفر من  أتقل( أتخذ تقيمة ICMكدنت تقيمة )  إذا 1

2 =𝐼𝐶𝑀inf ( كدنت تقيمةICM أتخذ تقيمة )1صفر. أومن الافر  أكرب 

𝑌𝑡∆(...................-31) : (13-تقدير املعا لة )- = 𝑐 + 𝛼1𝛥𝑟𝑡 + 𝛼2𝛥𝑒𝑡 + 휀𝑡 
 استقرارية السالسل الزمية : دراسةنقوم يتقبل القيدم يعملية التقدير 

              
                                                             

1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,122-123, et vigninou GAMMADIGBE ,OP-CIT ,p4-5 
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 (:ADF)(:اختبار جذر الوحدة ملتغرات النموذج ابستخدام V-3اجلدول )   

 السلسلة يف املستوى السلسلة
 Prob* ADFcal            

∆𝐘𝐭 0,0007 -3,66 

𝚫𝐫𝐭 0,0006 -3 ,74 

𝚫𝐞𝐭 0 -4 ,87 

 EVIEWS 9ر:خمرجدت يرانمج املاد                                                     

ضد القيم احملسوية لالختبدر أي،و  1,11 ( أن القيم  االحتمدلية لكل السالسل أصغر منADFنالحظ من خالل جدول اختبدر )
أن السالسل كلهد مستقرة يف مستواهد وهذا مد يسمح و هذه النتدئج كلهد تدل على %1( عند 5,91-) من القيمة اجلدولية أتقل

 ( على النحو التديل:13-طريقة املريعدت الاغرى لتقدير املعد لة )(OLSلند ابستعمدل )

∆𝑌𝑡 = 0,06 − 0,01𝛥𝑟𝑡 + 0,15𝛥𝑒𝑡 

 مث نقوم حبسدب الرتجيحدت :

                     −0,071 𝐵 =
𝛼1̂

𝛼1̂+𝛼2̂
=

 −𝟎,𝟎𝟏

 −𝟎.𝟎𝟏+ 𝟎.𝟏𝟓
  =   

𝑄 =
𝛼2̂

𝛼1̂+𝛼2̂
=

 𝟎.𝟏𝟓

 −𝟎.𝟎𝟏+ 𝟎.𝟏𝟓
  =  1,07                             

 عن طريق اخلطوات السديقة نتحال على سلسلة مؤشر توجهدت السيدسة النقدية : إذا

𝐼𝐶𝑀t = −0,071(𝑟𝑡 − 𝑟𝑏𝑎𝑠𝑒) + 1,07(𝑒𝑡 − 𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒) 

 (:2118-1991)(:سلسلة مؤشر توجهات السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة V-4اجلدول)                

 ICMt 𝐼𝐶𝑀SUP 𝐼𝐶𝑀inf 

1991 0,316 1 0 

1991 0,151 1 0 

1992 0,077 1 0 

1993 0,154 1 0 

1994 0,098 1 0 

1992 0,007 1 0 

1996 0,011 1 0 

1991 0,035 1 0 

1998 0,053 1 0 

1999 0,028 1 0 

2111 0,017 1 0 

2111 0,011 1 0 

2112 -0,020 0 1 

2113 -0,062 0 1 

2114 -0,057 0 1 

2112 -0,07 0 1 

2116 -0,080 0 1 

2111 -0,090 0 1 
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 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج من إعدا  الطدلبة ابستخدام  :املادر

يف الفال الرايع حول السيدسة  دراستهيلية هو يعض التندتقض من خالل اجلدول السديق و مد تقمند أو مد ميكن استقراءه كنتيجة 
البرتول ومداخيل  أسعدرمفتوح يعتمد على  إتقتاد اجلزائري ابعتبدره  تقتاد النقدية التقييدية والتوسعية ،فكمد ذكران سديقد يف اإل

 الارف.  سعدرأب أثرأن السيدسة النقدية من خالل مؤشر توجهدت السيدسة النقدية تت أيالعملة الاعبة فهذا هو أسدس التندتقض ،

I-3-(مؤشر توجهات السياسة املاليةICB) -Indice des conditions budgétaire – 

( Montagne-Langevin 2006)املؤشر املستخدم لتأصيل اجتده السيدسة املدلية هو التغري يف الرصيد العدم للميزانية املعدل للدورة 

 ي.تقتاد ضد على النشدط اإلأيالعدمة يعتمد على اخليدرات السيدسية و  مواللأل يف الواتقع فدن التغيري يف التوازن الفعلي،

 إىل، ابلتديل ينقسم العجز الكلي تقليداي اإلتقتاد يةالعدمة والنفقدت العدمة جد حسدسة للتطورات  يرا اتالاحيث أن كل من 
،والعجز الدوري )مرتبط ابلوضع  اإلتقتاد يةعنارين :العجز اهليكلي الذي من املفرتض أن يعكس عواتقب خيدرات السيدسة 

 (.Garcio-Vardelhan 2001)ي يف الدورة تقتاد اإل

ويتم حسديه على أنه القيمة املتبقية  (SBS)سوف نقوم يتقدير اجتده السيدسة املدلية من خالل رصيد املوازنة اهليكلي   راستندويف 
ابملكون الدوري للندتج اإلمجديل احلقيقي ،ويتم احلاول على املكون الدوري للندتج  (SB)املقدرة للمعد لة اليت تريط رصيد املوازنة 

 .222ذي التجدنس  ((le filtre de Hodrick-Prescott من خالل حسدب فجوة الندتج ابستعمدل طريقة
 ونقوم يتقدير املعد لة التدلية :

𝑆𝐵𝑡 = 𝜆𝑂𝐺𝑡 + 𝜇𝑡 … … … … … (1 − 4) 
  (output gup) متثل فجوة الندتج 𝑂𝐺𝑡حيث 

 𝜇𝑡اإلتقتاد يةابلدورة  أثراخلطأ و الذي ميثل عنار رصيد املوازنة الذي ال يت ار: هو عنSBSt)=𝜇𝑡). 

2118 -0,062 0 1 

2119 -0,090 0 1 

2111 -0,064 0 1 

2111 -0,064 0 1 

2112 -0,050 0 1 

2113 -0,064 0 1 

2114 -0,055 0 1 

2112 -0,080 0 1 

2116 -0,036 0 1 

2111 -0,027 0 1 

2118 0 ,018 1 0 
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من  (Cette-Jaillet 1998)كمد هو موضح من طرف ( SBS) ومع ذلك يعدين هذا النهج يف حتديد رصيد امليزانية اهليكلي
املتبد ل للعجز على النشدط ،هلذا السبب نقدر املعد لة  ثرالندتج وعدم مراعدة األ جه عدم اليقني اليت تؤثر على حسدب فجوةأو 
 1. األعمدلعلى  ورة  (SB)الرصيد املديل  أثرالزالة (DMC)( يطريقة املريعدت الاغرى الثندئية 2)

للتمييز يني نظدمي  (ICB) من (infICB(و)supICB)نشتق متغريين ( ICM)وينفس النهج املتبع يف مؤشر السيدسة النقدية 
 التقييد و التوسع كدلتديل:

 وكل من مؤشر هو متغري ثندئي أيخذ تقيمتني

𝐼𝐶𝐵SUP =  منه . أكرب أو( أتخذ تقيمة صفر ICBكدنت تقيمة )  إذا 1

2 =𝐼𝐶𝐵SUP ( كدنت تقيمةICB أتخذ تقيمة )صفر أتقل 

 

𝐼𝐶𝐵𝑖𝑛𝑓 =  .صفر من  أتقل( أتخذ تقيمة ICBكدنت تقيمة )  إذا 1

2 =𝐼𝐶𝐵inf ( كدنت تقيمةICB أتخذ تقيمة )صفر أومن الافر  أكرب 

𝑆𝐵𝑡    (:                            -41تقدير املعا لة )- = 𝜆𝑂𝐺𝑡 + 𝜇
𝑡

 
 : (HP)ال نقوم يتقدير فجوة الندتج ابستخدام مرشحأو 

𝛌( مع األخذ HPمافاة )(:الناتج الفعلي واحملتمل وفجوة الناتج بطريقة V -9الشكل)                    = 𝟏𝟎𝟎: 
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 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:                                                         

 مث نقوم يتقدير املعد لة يطريقة املريعدت الاغرى الثندئية ، لنحال على :

𝑆𝐵𝑡 = −0,111 ∗ 𝑂𝐺𝑡 

μ
t
=SBSt=ICBt=SBt-(-0,111*OGt )                                         

                                                             
1 vigninou GAMMADIGBE ,OP-CIT ,p2-6 
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هو الذي حند  من خالله مؤشر توجهدت السيدسة  اإلتقتاد يةابلدورة  أثر(عنار رصيد املوازنة الذي ال يتμt=SBStأن ) أي
 املديل والذي نستخرج تقيمه على النحو التديل:

 (:2118-1991)يف اجلزائر خالل الفرتة  اليةتوجهات السياسة امل(:سلسلة مؤشر V-5اجلدول)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج من إعدا  الطدلبة ابستخدام  :املادر

لكن عن طريق (1152-5991)اجلزائري  تقتاد مؤشر السيدسة املدلية نستنتج نوع السيدسة املدلية املستخدمة يف اإلمن خالل  إذا
 .اإلتقتاد يةابلدورة  أثرهذا املؤشر ال يت أيالدوري ،فال العنار 

 

 

 ICBt 𝐼𝐶𝐵SUP 𝐼𝐶𝐵inf 

1991 3,620 1 0 

1991 4,331 1 0 

1992 -0,074 0 1 

1993 -0,768 0 1 

1994 0,646 1 0 

1992 1,194 1 0 

1996 4,620 1 0 

1991 4,555 1 0 

1998 2,808 1 0 

1999 4,089 1 0 

2111 4,029 1 0 

2111 5,702 1 0 

2112 5,760 1 0 

2113 3,767 1 0 

2114 4,025 1 0 

2112 4,185 1 0 

2116 2,457 1 0 

2111 -1,415 0 1 

2118 -1,462 0 1 

2119 2,019 1 0 

2111 -0,347 0 1 

2111 -6,338 0 1 

2112 -10,397 0 1 

2113 -2,460 0 1 

2114 -7,592 0 1 

2112 -6,804 0 1 

2116 -1,152 0 1 

2111 5,033 1 0 

2118 4,513 1 0 
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I-4- (2118-1991يف اجلزائر يف الفرتة )  أنظمة املزيج السياسي: 

النظدمني الثدين  أمد( R4( والنظدم الرايع )R1) لو األ( هندك نظدمني تقديلني للتطبيق ومهد النظدم V-4حسب اجلدول)
(R2( الثدلث)R3 فهمد غري حمد ين ) اجلزائري من  تقتاد اليت مر هبد اإل األنظمة أهم،وعلى هذا األسدس سوف نقوم يتحليل

 (:ICB(و)ICM)تقييد وتوسع يف السيدستني النقدية واملدلية وفقد للمؤشرين السديق حسدهبمد

 :2118-1991خالل الفرتة  (ICB( و)ICM(:توليفات )V-0الشكل)                                 

 

 

 ( على التوايل السيدسة النقدية واملدلية.PB( و)PMحيث تعرب كل من )-من إعدا  الطدلبة.املادر:

 حيث: األنظمةاجلزائري مر مبختلف  تقتاد ( يتبني لند أن اإلV-4الشكل )من خالل 

 إىلففي هذه الفرتة سعت اجلزائر ( 1115-5991)و(5995-5991)سنة  55(تكرر ملدة  R1)التقييدي لو األأن النظدم  -
التخلي عن التمويل الغري تقليدي  يدايةيسبب ضرورة تشديد املوتقف و  1152ختفيض معدالت التضخم وعد  ليتكرر يف سنة 

 .1159وهذا مد حدث فعال مع سنة 

هذه الفرتة 1119 مد عدا سنة(  1156-1112سنوات احنارت يني) 9( تكرر هذا النظدم ملدة 1Rالنظدم الرايع )التوسعي -
استعمدل رصيد صندوق ضبط  يداية 4226ي خدصة يعد تقتاد متيزت ابلربامج التنموية اليت تبنتهد اجلزائر هبدف رفع النمو اإل

 يف متويل العجز. يرا اتالا

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

IC
M

ICB

1991 

5995 

5991 

5993 

1152 

1151 

 1151 

5991 1115 

1111 

1111 

5991 

5992 
5999 

1119 1112 

1153 

1151 
1156 

PB  وسعية ت  

PMقييديةت  

 0النظام 

PB   وPM  

 قييديتنيت 

    9النظام 

 

PB   وPM  

 توسعيتني  

    4النظام 

 

  

PB تقييدية 

PMوسعيةت 

 3 النظام 



 ي يف اجلزائرتقتاا التنسيق على النمو اإل ثرالتحليل القياسي أل                            :           الفال اخلامس 

 

 ~247 ~ 

فدلسيدسة النقدية توسعت  (1116-1111)سنوات يني 2( هذا النظدم تكرر ملدة 3Rتقييديةالنظدم الثدلث )نقدية توسعية ومدلية -
 خدصة من انحية تسقيف النفقدت وتبين ألية التمويل الغري تقليدي. 1152ضد يف سنة أييسبب وفرة السيولة و تكرر 

نفقدت  رتفدعألن هذه الفرتة حقد متيزت إب 5993-5991تكرر ملدة سنتني  (1Rالنظدم الثدين )نقدية تقييدية و مدلية توسعية -
عمل السيدسة النقدية على السيطرة على املعروض النقدي  إىل إضدفةنفقدت األجور والرواتب  إرتفدعتطهري املؤسسدت العمومية و 

 للتحكم يف التضخم .

 

II-ي يف اجلزائر:تقتاا تنسيق السياسات على النمو اإل أثر 

 ةااجيدييي إتقتاد ة يف حتقيق معدالت منو سدمههو تقدرة التوليفدت املستخدمة من السيدسة النقدية واملدلية على املمد يهمند حقد 
–اهلشة اليت تعرضه ملختلف الادمدت اخلدرجية  وطبيعتهاجلزائري  تقتاد ومستدامة يف ظل خمتلف االختالالت اليت يعدين منهد اإل

 دراسدتال،ففي هذا السيدق اجتمعت خمتلف -خدصة من انحية االستدامة املدلية ومدى حتقق االستقرار النقدي واطدره املؤسسي
ي لكن  ائمد تقتاد (هو الذي حيفز النمو اإل1Rالنظدم ) أيعلى أن املزيج الكينيزي املتكون من سيدستني نقدية ومدلية توسعيتني 

اليت  1( 1156HOUNGBEDJIة ) سدمهال يف التضخم ،ففي مأو ه على التضخم فلتحقيق منو اجيب التحكم آاثر مد تتم مراعدة 
ضح املؤلف أن املزيج السيدسي املتضدفر يني أو أظهرت هذه النتيجة املثرية لالهتمدم ابستخدام منوذج  نظري كينيزي جديد حيث 

وهذا يرتبط مبعدل فدئدة حقيقي منخفض ومبستوى كفدءة عديل  نتدجمستوى أعلى من اإل إىلالسلطدت يف منوذج كينيزي يؤ ي 
أن الفرق يف تكوين املزيج  2(Combey 2014)  راسةضحت أو العدم يف ظل مستوى معتدل من التضخم.كمد  نفدقمن اإل

النقدية واملدلية وز    واتاأل املؤسسية و  ارةاإل إىل إضدفةحىت املختلطة  أوالتقييدية  أوالسيدسي يرتبط غدلبد ابلطبيعة التوسعية 
 اليت أثبتت نفس النتدئج . دراسدتالاملستخدمة لتحقيق التنسيق يني السلطدت.وغريهد من  ليدتعلى ذلك خمتلف اآل

ي من تقتاد متدسك املزيج السيدسي على النشدط اإل أثرالتأكيد على  تحدولاليت  3(ARY Tanimoune 2011)  راسةو 
احملتملة للمزيج وهذا هبدف  األنظمةهلمد كدن يدون استخدام أنظمة املزيج السيدسي والثدين مت من خالله إ خدل أو خالل منوذجني 

 هد أنسب.أيي و تقتاد على النشدط اإل األنظمةخمتلف  ثرعمقد أل أكثرحتليل 

 

II-9-ي :تقتاا خمتلف أنطمة املزيج السياسي على النمو اإل أثر 

ي على النمذجة اخلطية ،فقد تقتاد املزيج السيدسي على النشدط اإل أوالتنسيق  أثراليت تقدمت يتحليل  دراسدتالاعتمدت معظم 
يف  أو -الكبرية للتنسيق يني السيدسدت  اخلهد يةمهنظرا لأل-استحوذ هذا املوضوع اهتمدم البدحثني سواء يف االحتد ات النقدية

خدصة املدلية والنقدية لتحقيق  اإلتقتاد يةالدولة الواحدة ككيدن وجب عليه الرتكيز على عدم حدوث التندتقض يني سيدسدته 
                                                             

1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,122 
2 Combey, Adama. Le Policy mix de la zone UEMOA garantit-il la Stabilité Intérieure et la Croissance?. 2014 
3 Tanimoune, Nasser Ary, Jean-Louis Combes, and René Tapsoba. Policy Mix Coherence: What Does it Mean for 

Monetary Policy in West Africa?.2012 
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ي يف اجلزائر تقتاد التنسيق على النمو اإل أثرتقيدس  إىلي ،هلذا يهدف هذا اجلزء من حبثند تقتاد االستقرار ورفع مستوى النشدط اإل
،ليس فقط من خالل املتغري التفدعلي ( 1152-5991)يف الفرتة الزمنية املمتدة ثرتقيدسي لقيدس هذا األ حيث سنقوم يبندء منوذج

املزيج حسب نوع السيدستني  أثرالذي مجع يني مؤشر توجهدت السيدسة النقدية ومؤشر السيدسة املدلية يل سوف نقوم يتقدير 
ي ابالعتمد  على تقتاد على النمو اإل( Polocy-Mix) زيج السيدسياملخمتلف أنظمة  أثرسوف نوضح هذا اجلزء  املستعمل ،ويف

 .أكثركلتد السيدستني معد يشكل تفايلي   أثر،كل هذا للتمكن من تقييم  جمموعة من املتغريات

II-9-9-:وصف النموذج القياسي 

ي ابالعتمد  على جمموعة من املتغريات تقتاد النمو اإلعلى ( Polocy-Mix) املزيج السيدسي خمتلف أنظمة  أثرتبيدن  هند دولحن
 ضد وعلى هذا األسدس نفرتض أن النموذج ابملتغريات املستقلة يكتب ابلشكل التديل:أياليت تؤثر عليه 

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑓(𝐼𝑁𝐹, 𝑂𝐼𝐿, 𝐷𝐸𝐵𝑇, 𝐶𝐸, 𝐺, 𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅) ……..(2-1)                  
 يني املتغريات يابح النموذج كمد يلي:ومع افرتاض خطية العالتقة 

= 𝛼 + 𝛽𝐼𝐶𝑀𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝐵𝑡 ∗ 𝑅𝑗𝑡 +  𝜃𝑍𝑡 + 𝜔𝑡…..(2-2)                   𝐺𝐷𝑃𝑡 

 ( متثل متغريات القرار اليت سوف نستخدمهد لبندء النموذج.Ztحيث )

 (ARDLابستخدام منهجية ) يتقتاد املدى الطويل للمتغريات التفسريية على النمو اإل آاثراملدى القاري و  آاثرأر ان التقدط  إذا
 ( تابح:4-4فدن املعد لة )

∆𝑔𝑑𝑝𝑡 =           𝑐 + ∑ 𝑎1𝑖∆𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1
+ ∑ 𝑎2𝑖∆log (𝐼𝑁𝐹)𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0
 

+ ∑ 𝑎3𝑖∆ log(𝑂𝐼𝐿)𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0
+ ∑ 𝑎4𝑖∆ log(𝐷𝐸𝐵𝑇)𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0
+ ∑ 𝑎5𝑖∆ log(𝐶𝐸)𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0

+ ∑ 𝑎6𝑖∆log (𝐺)𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0
+ ∑ 𝑎7𝑖∆log (𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅)

𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0
− 𝐶𝑂𝐼𝑁𝑇𝐸𝑄(−1)

+ 𝑏1𝑔𝑑𝑝𝑡−1 + 𝑏2 log(𝐼𝑁𝐹)𝑡−1 + 𝑏3 log(𝑂𝐼𝐿)𝑡−1 + 𝑏4 log(𝐷𝐸𝐵𝑇)𝑡−1

+  𝑏5 log(𝐶𝐸)𝑡−1 + 𝑏6log (𝐺)𝑡−1 + 𝑏7𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝐼𝐶𝐵 ∗ 𝑅)𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 حيث مثلت املتغريات مد يلي:

 : لو األ (:التعريف مبتغريات النموذجV -6اجلدول)                                 

 املتغري الرمز
𝑮𝑫𝑷𝒕 ي معرب عنه ابلتغري السنوي للندتج اإلمجديل احلقيقي تقتاد معدل النمو اإل 

𝑰𝑪𝑴𝒕 ∗ 𝑰𝑪𝑩𝒕 ∗ 𝑹𝒋𝒕   𝐼𝐶𝑀𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝐵𝑡 ∗ 𝑅𝑗𝑡 = 𝑆𝑗𝑡 املتغريات  أي(1S(، )2S(،)3S) و(4S)  هي حدصل ضرب
𝐼𝐶𝑀𝑡)يف املتغري  (4R) إىل (1R) املتغريات الامدء اليت متثل أنظمة املزيج السيدسي ∗

𝐼𝐶𝐵𝑡)  الذي ميثل املتغري التفدعلي الذي يعرب عن مدى متدسك املزيج السيدسي.لنقوم
 ي على حدا.تقتاد كل نظدم على النمو اإل  أثريتحليل 
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𝑰𝑵𝑭 كمتغري عرب لند عن مدى تقدرة السيدسة النقدية على حتقيق االستقرار   معدل التضخم
 يتقتاد النقدي لدعم النمو اإل

𝑶𝑰𝑳 سعر النفط ابلدوالر 
𝑫𝑬𝑩𝑻  حجم الدين احلكومي اإلمجديل كنسبة من الندتج اإلمجديل الوطين كمؤشر يقيس لند

 االستدامة املدلية 
𝑪𝑬 كنسبة من الندتج الوطين اإلمجديل احلقيقي تقتاد حجم القروض املقدمة لإل 
𝑮 احلكومي من الندتج اإلمجديل احلقيقي نفدقنسبة اإل 
𝒄 احلد الثديت 

𝒂𝟏 … . . 𝒂𝟕 املدى القاري  آاثر 
𝒃𝟏 … … 𝒃𝟕 يندميكيدت املدى الطويل  

𝒆𝒕 حد اخلطأ العشوائي 
q,p           يطدءفرتات اإل ( املثلى للنموذج و اليت سنحد هد ابالعتمد  على معيدرAIC) 

𝐂𝐎𝐈𝐍𝐓𝐄𝐐(−𝟏) معلمة تاحيح اخلطأ 
 من إعدا  الطدلبة.املادر:

II-9-0- تقدير منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتباطئة(ARDL:) 

حىت لو ايتعدت هذه املتغريات عن تقيمتهد التوازنية وجو  عالتقة طويلة املدى يني املتغريات  إىل اإلتقتاد يةغدلبد مد تشري النظرية 
العالتقة يف املدى الطويل حبد ذاهتد   راسةالتوازن وتضمن يذلك حتقيق العالتقة يف املدى الطويل ،إال أن  إىلفدنه يوجد تقوى تعيدهد 

الزمنية تكون غري مستقرة ويف حدلة غيدب صفة االستقرار فدن االحندار الذي م مشكلة تتمثل يف أن معظم السالسل أمدتضعند 
العالتقة تكون جمر  ارتبدط ممد يعين التقدرب يني مسدرات السالسل وليس  أي–يكون غدلبد زائف  دراسةحنال عليه متغريات ال

كدن اهتمدمند   إذااألمر الذي يشكل ازعدجد  1974(Granger)و (Newbold-p)  راسةوهذا مد يينته كل من -عالتقة سببية
الذي ( Cointégration test)حماورا ابلعالتقة يف املدى الطويل ،ففي هذه احلدلة يستعمل اختبدر التكدمل املشرتك املتزامن 

العالتقة يف املدى الطويل يني السالسل الزمنية الغري مستقرة و  دراسة( والذي يسمح يGranger1981أ خل من طرف )
املتكدملة من نفس الدرجة كمد يسمح ابلتغلب على مشكلة االحندار الزائف الذي ميكن أن يظهر يني السالسل الزمنية الغري 

-Johansen 1987( )Engele)مستقرة إال أن اختبدرات التكدمل املشرتك الكالسيكية كدختبدر 

Granger1987()Johansen-Juselius1990 ) ات متكدملة من نفس الدرجة تتطلب مجيعهد أن تكون املتغري(I(1) ) لذلك
احلديث كأفضل يديل لكونه ال يتطلب أن تكون السالسل  (ARDL)( Autoregrissive distributed lagظهر منوذج )

 عدة مميزات يتميز هبد هذا النموذج: إىل إضدفةالزمنية متكدملة من نفس الدرجة 

 ىلو األمتكدملة من الدرجة  أو( I(0)كدنت السالسل الزمنية مستقرة يف املستوى )  إذاميكن تطبيقه يغض النظر عمد  -
(I(1) )حىت خليط يينهمد. أو 
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مالئمة يف حجم العينة الاغري وهذا عكس معظم اختبدرات التكدمل املشرتك التقليدية اليت  أكثرأن نتدئج تطبيقهد تكون  -
 كفدءة.  أكثرتتطلب أن يكون حجم العينة كبريا حىت تكون النتدئج 

املقدرات الندجتة عن هذا النموذج تتاف خبدصية عدم التحيز والكفدءة فضال على أنه يسدعد على التخلص من  -
 حبذف املتغريات ومشكل االرتبدط الذايت. املشدكل املتعلقة

 ني الطويل والقاري معد يف معد لة واحدة.جلاأل( تعمل على تقدير عالتقدت ARDLمنهجية ) -
 1ضد املنهجية اب راج املتغريات الامدء يف اختبدر التكدمل املشرتك .أيتسمح  -
كية تتمتع خباوصية مراعدة ( هي مندذج  يندميPesaran 2001( املقدمة من طرف )ARDLكمد أن مندذج ) -

أهند أتخذ عد  كديف من  أيالديندميكيدت الزمنية يف املتغريات ممد حيسن تنبؤات وفعدلية السيدسدت والقرارات املتخذة ،
اليت تفسر فقط -البسيطة–التخلفدت الزمنية للحاول على أفضل تقديرات ،على عكس النمدذج الغري الديندميكية 

 2الفوري وال تنتشر مع الوتقت. ثراأل
 ( فيمد يلي:ARDLوتتلخص جمموعة خطوات تطبيق منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتبدطئة )

 واختبدر االرتبدط يني املتغرياتالوصفية  دراسةال -

 استقرارية السالسل الزمنية واختبدر جذر الوحدة.  راسة -

 ثلىامل تأخريحتديد  رجة ال  -

 اختبدر التكدمل املشرتك من خالل منهج احلدو  -

 الطويل والقاري  جلاألتقدير منوذج  -

 3االختبدرات التشخياية جلو ة النموذج. -

 واختبار االرتباط: دراسةالتحليل الوصفي ملتغريات ال-

التوزيع االحتمديل   راسةالسلوك الدوري للسالسل الزمنية وهذا ال يكون إال من خالل   راسةالوصفية هو  دراسةمن ال اهلدف
لية حول هذه السلسلة املستقرة ومن صفدت التوزيع الطبيعي أن يكون احتمدل أو إعطدء نظرة  أجلظدهرة من  أيالذي ختضع له 

(Prob-JB) توزيعد طبيعيد.لبهد موزعة غأ أن أي دراسةوهذا حمقق يف أغلبية متغريات ال. %1 من أكرب 

 فنالحظ أن معظم املتغريات كدن فيهد فرق كبري يني متوسطهد -تقلبهد عرب الزمن–ومن انحية تقلب املتغريات عن وسطهد 
( Mean )( واحنرافهدStd. Dev.) 

 

                                                             
( ARDLتقياسية ابستخدام منوذج )  راسة–الكلية جلذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر  اإلتقتاا يةجانب املتغريات  إىل أساسي ور االستقرار السياسي كعامل ين مرمي حممد ،1 

  64،ص4228،جوان 42االجتمدعية واإلنسدنية ،العد   دراسدتاألكد ميية لل(،0290-9199خالل الفرتة )
2 KUMA, Jonas Kibala. Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-Yamamoto: 

éléments de théorie et pratiques sur logiciels. 2018.P7  
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 :لو األالنموذج -دراسة:االحااء الوصفي ملتغريات ال(V -1)اجلدول                         

 GDP INF DEBT OIL CE G 

Mean 2.852394 8.894379 43.58621 46.93138 31.46016 34.14211 

Median 3.200002 4.855000 36.90000 36.05000 29.28489 32.20200 

Maximu

m 7.201872 31.70000 116.2000 109.5000 47.78281 45.84100 

Minimum -2.100001 0.300000 7.600000 12.28000 18.97131 25.71100 

Std. Dev. 2.050414 9.345265 32.43837 32.00793 8.385538 5.732699 

Skewness -0.460416 1.476691 0.533067 0.729158 0.573393 0.477659 

Kurtosis 3.439110 3.675270 2.160572 2.175717 2.158926 1.955415 

Jarque-

Bera 1.257572 11.09064 2.224880 3.390739 2.443886 2.421244 

Probabili

ty 0.533239 0.003906 0.328756 0.183531 0.294657 0.298012 

Sum 82.71944 257.9370 1264.000 1361.010 912.3447 990.1211 

Sum Sq. 

Dev. 117.7175 2445.351 29462.93 28686.22 1968.883 920.1875 

 

د نتجت عن الضرب يف متغريات ألهن( مل حنللهد وصفيد (4S)و (1S(، )2S(،)3S)مالحظة  املتغريات )*-EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:
                              صمدء

من خالل مافوفة االرتبدط البسيط يني املتغريات فهي خطوة مهمة لتفد ي عدة مشدكل تقيدسية كدالز واجية اخلطية يني  أمد
مدعدا االرتبدط ، %11من  أتقل حيدن( أن االرتبدط يني املتغريات كدن يف معظم األV -8املتغريات ،حيث نالحظ من اجلدول )

فهذا يعين غيدب  %21 تجدوزيومبد أن االرتبدط البسيط يني املتغريات التفسريية مل ،( LDEBT( و )LOIL)القوي يني سلسلة 
 مشكلة االرتبدط اخلطي املتعد  يني املتغريات 

 :لو األالنموذج -مافوفة االرتباط البسيط بني املتغريات:(V -9)دولاجل                         

 LOG(GDP) LOG(G) LOG(DEBT) LOG(CE) LOG(INF) LOG(OIL) 

LOG(GDP) 1      

LOG(G) 0.08 1     

LOG(DEBT) -0.25 -0.60 1    

LOG(CE) 0.07 0.25 0.13 1   

LOG(INF) -0.53 -0.08 0.39 0.20 1  

LOG(OIL) 0.19 0.65 -0.93 -0.004 -0.34 1 
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 اختبار استقرارية السالسل الزمنية:-

( حيث اجيب أن تكون ARDLالشروط تقبل تطبيق منهجية ) أهمكمد ذكران سديقد تعترب  رجة تكدمل السالسل الزمنية من 
الل اختبدر جذر خاالستقرارية من  دراسةسوف نقوم ي،لذلك  I(5)ومتكدملة من الدرجة واحد  I(0)متكدملة من الدرجة صفر 

 .  راستندالوحدة يعد إ خدل اللوغدريتم على السالسل الزمنية الداخلة يف 

- Augment dicky fuller)واختبدر( KPSS)واختبدر( Phillips Perron -pp) اختبدر هندك عدة اختبدرات للقيدم يذلك

ADF)  وسوف نستعمل اختبدر(ADF) ذا جتنبد ملشكل االحندار الزائف الذي تكلم السالسل الزمنية و رجة تكدملهد وه دراسةل
 ( .1974(Granger)و (Newbold-p)عنه 

 :دراسةملتغريات ل(ADF) نتدئج اختبدر( :V 1-اجلدول )                                      

 النتيجة لو األاالختبار يف الفر   االختبار يف املستوى املتغريات
 القيمة احملسوبة 

𝑨𝑫𝑭𝒄 
  االحتمال 𝑨𝒄القيمة احملسوبة  االحتمال

𝑮𝑫𝑷𝒕 1,21- 1,31 1,12- 1,111* I(1) 

𝑰𝑪𝑴𝒕 ∗ 𝑰𝑪𝑩𝒕 -4,09 0,0002** - - I(0) 

𝑳𝑰𝑵𝑭 5,59- 1,11 1,21- 1,111* I(1) 

𝑳𝑶𝑰𝑳 1,65 1,21 4 ,11- *0,0002 I(1) 

𝑳𝑫𝑬𝑩𝑻 0 ,29- 0 ,56 1,19- 1,155* I(1) 

𝑳𝑪𝑬 1,16 1,69 1,51- 1,11* I(1) 

LG 0.48 0.81 - 4.95 *0 .00 I(1) 

متكدملة من الدرجة صفر.الن املتغري  أي( مستقرة يف املستوى (4S)و (1S(، )2S(،)3S)مالحظة:  املتغريات ) -EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:
𝐼𝐶𝑀𝑡التفدعلي ) ∗ 𝐼𝐶𝑀𝑡.استقر يف املستوى ) 

وتقيمة  يكي فولر (%5) من أتقل(كدنت probحيث أن تقيمة ) لو األالسالسل اليت استقرت يف الفرق تعرب عن (*)حيث 
 أكرب( 𝐴𝐷𝐹𝑐) ففي املستوى كدنت تقيمة،رفض فرضية العدم)وجو  جذر وحدة(  إىلمن اجلدولية ممد أيخذان  أتقلاحملسوية كدنت 

 تقبول فرضية العدم)وجو  جذر وحدة (يف املستوى. إىل أ ىممد ( %5) من أكربمن اجلدولية و االحتمدل كدن 

 ىلو األمتكدملة من الدرجة ,LOIL, LINF, , Gdp LDEBT ,LCE ,LGوالنتدئج املتحال عليهد تبني ان السالسل
عند املستوى ممد اجيعلهد متكدملة من الدرجة صفر  تستقر ا( (4S)و (1S(، )2S(،)3S)) ،(ICM*ICB)والسالسل 

ويعدمد حتالند على مزيج من السالسل املتكدملة من الدرجة واحد والافر فدنه ميكنند تطبيق اختبدر التكدمل املشرتك 
 . (Pisaren and al 2001)ل

 (:ARDLاملثلى ملتغريات منوذج ) بطاءاختبار فرتة اإل-

( ميكنند اآلن حتديد فرتات I(1)والتأكد من أهند كلهد غري متكدملة من الدرجة الثدنية ) دراسةمتغريات اليعد حتديد  رجة تكدمل 
                   ( AIC) ( يندءا على معيدرARDLلنموذج ) (lag length)املثلى يطدءاإل
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 (:AIC) أحسن منوذج حسب معياراختيار  :(V -92اجلدول رتقم)                           

Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

133 -16.525720  2.466123  3.322540  2.727938  0.872869   ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

389 -17.924959  2.494640  3.303478  2.741910  0.872278 ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

129 -16.420462  2.530033  3.434029  2.806394  0.859801 ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 :1ج ذ املثلى للنمو  بطاءوفرتة اإل(ARDLالنماذج احملتملة لنموذج ):(V -3)الشكل 
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 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 املثلى وحتالند على النموذج التديل يطدءمت اختيدر فرتات اإل( V-3) والشكل( V-51)من خالل كل من اجلدول 

ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)  منوذج وهو الذي سنقوم ابلتقدير على أسدسه وهذا 11وهو االمثل من يني
 (.AICتقيمة ملعيدر ) أتقلعلى أسدس 

 Pisaren and al)إلجراء اختبدر التكدمل املشرتك للحدو -Bounds Testاحلدو  اختبار -اختبار التكامل املشرتك-

من  والقيم األعلى( دو  ابلقيم احلرجة )القيم الدنيدالختبدر احل(F)مث سنقدرن إحادئية فيشر (ARDL) ال منوذجأو تقدران  (2001
( اليت أتكد وجو  1Hيعدم وجو  تكدمل مشرتك يني متغريات النموذج والفرضية البديلة )القدئلة (0Hخالل اختبدر فرضية العدم )

 عالتقة تكدمل مشرتك يف املدى الطويل يني املتغريات حيث:

       9…..=b2=b1: b 0H         )غيدب تكدمل مشرتك(                                            

      9…..≠b2≠b1: b 1H          )وجو  التكدمل املشرتك( 
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 خمتلفة وعتبدت حدالت لعدة لحدو ل احلرجة والقيم عليهد احلاول مت اليت Fisher تقيم يني قدرنن أن يتعني االختبدر جراءإل
  أجل من املتغريات  مج يتم اليت القيم أيخذ( الثدنية اجملموعة) األعلى احلد أن إىل اإلشدرة جتدر(و .Pesaran et al) حسب

I(5)  ( 1)ابملتغريات يتعلق( ىلو األ اجملموعة)  ىناأل واحلدI. التديل النحو على: 

 احلد االعلى )يوجد تكدمل مشرتك(  >احملسوية ( F) كدنت  إذا

 احلد االعلى)ال يوجد تكدمل مشرتك(. <احملسوية (F)كدنت  إذا أمد

 1فدن النتدئج تكون غري حمد ة.  ىن(احملسوية حماورة يني احلد االعلى واحلد األFواخريا تقيمة ) 

 :9النموذج  (Pisaren and al)نتائج اختبار احلدو  ل: (V-11)اجلدول                   
 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:                                    

  I1 Bound من تقيم احلد األعلى أكربوهي  4.507114( كدنتF-statisticنالحظ أن تقيمة ) (V-55)من خالل اجلدول 
أن هندك عالتقة تكدمل مشرتك يني متغريات  القدئلةوتقبول الفرضية البديلة فرضية العدم  رفضعند خمتلف مستوايت املعنوية ممد يعين 

 الطويل يني املتغريات. جلاألوعليه ميكنند تقدير عالتقة .دراسةال

 

II-9-3- تقدير(معامالت املدى القاريECM:و يناميكيات املدى الطويل ) 

ني الطويل جلاألاملتغريات تقمند يتقدير معدمالت يني  جلاأليعد اخلطوات اليت تقمند هبد و أتكدان من وجو  عالتقة توازنية طويلة 
 والقاري والنتدئج موضحة يف اجلدولني التدليني:

 : 9( يف املدى الطويل: النموذج ARDLمعامالت منوذج )( :تقدير V-12)اجلدول                          

 االحتمال احملسوبة  T  املعامالت  املتغريات 
LINF -1.549407 -0.780526 0.4532 

LOIL -2.027629 -4.737465 *0.0008 

LDEBT 2.484865 2.508550 *0.0310 

LCE -0.290929 -2.089635 **0.0632 

LG -2.919256 -5.627604 *0.0002 

S1 -3.491034 -3.261607 *0.0086 

                                                             
1 KUMA, Jonas Kibala.OP-CIT.p26 

Test Statistic Value K 

F-statistic  

4.507114 

 

9 
Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 8811 9822 

5% 2,14 3,3 

1% 98,2 7823 
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S4 2.173558 2.759824 *0.0201 

S3 -5.274315 -3.299912 *0.0080 

S2 6.996195 4.172356 *0.0019 

C 18.086039 3.312787 *0.0078 

:0,87 2=0.95           ajusted R 2statistic);0,0001   R-statistic=11.9                         Prob(F-F

   DW:2,78 

 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 %22( معنوية عند **و) %5( معنوية عند *)

ممد يعين أن املتغريات  1,22الذي كدن أن النموذج له تقدرة تفسريية جيدة وهذا على أسدس معدمل التحديد ( V-51)يبني اجلدول 
من انحية احادئية ستو نت  أمدتشرحهد متغريات مل تدرج  اخل النموذج ، %53من املتغري التديع و  22%التفسريية شرحت 

(student test)  51و% 1من أتقلألن االحتمدل كدن  (**)(و*الطويل كدنت معنوية احادئيد ) جلاألفأغلب املعدمالت يف % 

 .على التوايل

من  أكربفكدنت  (DW) احادئية أمدممد يعين أن النموذج ككل مقبول احادئيد ، % 1من  أتقلكدنت Prob(F-statistic) و
ر سبق يتبني لند أن النموذج املقدممد يفسر غيدب االحندار املزيف ،ابلتديل من خالل كل مد  %91معدمل االرتبدط الذي يلغ نسبة 

ألن تقيمة االحتمدل  القاري حيث أن معظمهد كدنت معنوية إحادئيد جلاألونفس النتيجة ابلنسبة ملعدمالت مقبول احادئيد.
 .%1من  أتقلكدنت (*)

 :9(تاحيح اخلطأ )املدى القاري(النموذج ECM:تقدير منوذج )(V-13)اجلدول           

 االحتمال احملسوبة  T  املعامالت  املتغريات 
D(LINF) 0.157573 0.622763 0.5474 

D (LOIL) -2.554403 -2.924992 *0.0152 

D (LDEBT) -3.448590 -4.071225 *0.0022 

D (LCE) 1.800040 1.082414 0.3045 

D (LG) -5.284425 -1.734178 0.1135 

D(S1) 2.416129 1.008782 0.3369 

D(S4) 3.696787 2.779492 *0.0195 

D(S3) -20.997907 -5.546994 *0.0002 

D(S2) 5.314991 2.726678 *0.0213 

CointEq(-1) -1.700799 -10.028886 *0.0000 

Cointeq = GDP - (-1.5494* LG  -2.0276* LDEBT + 2.4849* LCE 

-0.2909* LINF  -2.9193* LOIL  -3.4910*S1 + 2.1736*S4  -5.2743 

*S3 + 6.9962*S2 + 18.0860 ) 

 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 أو( CointEq(-1))املقدر جند أن معلمة تاحيح اخلطأ  (ARDL)الطويل والقاري لنموذج  جلاألعلى ضوء نتدئج معد ليت 
(ECM(-1)) مع اشدرة سدلبة مبد اجيعل هذه النتيجة  اعمة لوجو  عالتقة توازنية طويلة املدى يني  5%جدءت معنوية عند

 . جلاألالتوازن طويل  إىلاملتغريات وتعكس هذه املعلمة سرعة تكيف النموذج لالنتقدل من اختالالت املدى القاري 



 ي يف اجلزائرتقتاا التنسيق على النمو اإل ثرالتحليل القياسي أل                            :           الفال اخلامس 

 

 ~256 ~ 

 فكدنت كدلتديل:ي تقتاد ومن انحية املروانت اجلزئية للمتغريات على النمو اإلاي إتقتاد  أمد

 الطويل فقد يلغت املرونة جلاألي يف تقتاد معدمله كدن موجب ومعنوي على النمو اإل( DEBTالدين احلكومي ) -
يف الدين احلكومي  5%أن التغري ب أي الطويل جلاأليف  (1,12+)تقيمة  (GDPي)تقتاد ابلنسبة للنمو اإل (DEBTاجلزئية ل)

على مد يوضح أن اجلزائر استطدعت ،ومعنوي  سدلبالقاري فقد كدن معدمله  جلاأليف . و  1,12%ي ب تقتاد يرفع النمو اإل
ة طويلة سلبي آاثر أيضمن حدو ه املستدامة  ون –الداخلي واخلدرجي –احتواء الدين احلكومي  -رغم املعوتقدت-املدى الطويل 

 على النمو . جلاأل

 الطويل،حيث كدن معدمله جلاألضد يف أيالقاري ومعنوي احادئيد و  جلاألسليب يف  أثر( كدن له OILسعر النفط ) -
البرتول خدصة مع اخنفدضهد  أسعدرحجم الادمدت اليت تعرضت هلد  إىلعلى التوايل وهذا يعو  أسدسد  (1,11-)( و-1,11)

على مداخيل هذا املور  ي خدصة مع االعتمد  الكبري تقتاد ا سلبية على النمو اإلآاثر وهذا مد خلف  1151املستمر منذ سنة 
 اجلزائري . تقتاد لتمويل اإل

 الطويل يف ا سلبيد أثر فكدن هلد  تقتاد ( املتمثل يف حجم القروض املقدمة لإلCE)تقتاد املقدم لإل اإلئتمدنفيمد خيص  أمد -
كلمد حدث   أي( -1,19ي تقيمة )تقتاد ( على النمو اإلCEالطويل لل) جلاألذو معنوية احادئية ،فقد  يلغت املرونة اجلزئية يف 

( ،مد يدل على عدم فعدلية هذه 1,19%ي ينسبة )تقتاد ينخفض النمو اإل تقتاد ( يف القروض املوجهة لإل5%تغري ينسبة )
ية مدرة إنتدجعدم استخدامهد يف تقطدعدت  إىل إضدفةهد املستمر وزاي ة نسبهد من الكتلة النقدية ،إرتفدعالقروض على النمو رغم 

 للفدئدة.

 الطويل  جلاألحادئيد فقط يف ي ومعنوي إتقتاد سليب على النمو اإل أثر(فكدن له Gاحلكومي ) نفدقاإلخيص وفيمد  -
ه يدورية السيدسة املدلية جعله غري ثر عدم فعدليته فرغم زاي ة معدالته إال أن هدره وإسرافه يسبب انتشدر الفسد  وأت إىلوهذا يعو  
 سليب على النمو . أثرفعدل وذو 

 ه اخلدص حيث:أثر اليت عربت لند عن نوع املزيج السيدسي يني السيدستني النقدية واملدلية فقد كدن لكل نظدم  األنظمةو  -
- (S1) سليب ومعنوي أثرعرب عن املزيج السيدسي املتكون من سيدسة نقدية تقييدية ومدلية تقييدية ،الذي كدن له  الذي 

املرافقة  أن السيدسة النقدية أي( -3,19( ابلنسبة للنمو )S1القاري حيث يلغت تقيمة املرونة اجلزئية هلذا النظدم ) جلاأليف 
 تقتاد ركو ي على اإل أثرله  -املزيج-هذا النظدم أيي تقتاد اجلزائري تؤثر سلبد على النمو اإل تقتاد لسيدسة مدلية تقييدية يف اإل

 اجلزائري.

- (S4)  ني القاري جلاأليف كال  -مزيج كينيزي أي–هو املزيج السيدسي املتكون من سيدستني نقدية ومدلية توسعيتني 
( على النمو تقيمة S4القاري يلغت املرونة اجلزئية ل) جلاألي ،ففي تقتاد موجب على النمو اإل أثروالطويل كدن معنوي وله 

الطويل  جلاألي.يف تقتاد الدور احملفز للسيدستني التوسعيتني على النشدط اإلدت أياليت  دراسدتال( وهذا يتوافق مع 3,69)
 ( موجب ومعنوي .S4) أثرضد كدن أي

- (3S)  سليب ومعنوي  أثرهو املزيج السيدسي املتكون من سيدستني نقدية توسعية ومدلية تقييدية ،هذا النظدم كدن له 
 ي .تقتاد ركو ي على النشدط اإل أثرني الطويل والقاري ،مد يعين أن هذا املزيج له جلاألإحادئيد يف كال 
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- (1S)  موجب ومعنوي يف  أثرهو املزيج السيدسي املتكون من سيدستني نقدية تقييدية ومدلية توسعية ،هذا املزيج كدن له 
الطويل يلغت  جلاأل( ويف 1,35القاري تقيمة ) جلاأل( على النمو يف 1Sالقاري والطويل ،حيث يلغت املرونة اجلزئية ل) جلاأل

اليت ميكن أن حتقق منوا  األنظمةمد يعين أنه من أنسب  األنظمةمعدمل يني ابتقي  أكربهذا النظدم كدن له  أي( ،6,99تقيمة )
 ي .تقتاد اي يف اجلزائر وحتفز النشدط اإلإتقتاد 

ي ،حيث تبني تقتاد كل نظدم على حدا على النمو اإل  أثريف هذا اجلزء مسح لند التفايل يف نوع أنظمة املزيج السيدسي يتوضيح 
مزيج  أي( 1Sي يف ظل خمتلف املعوتقدت اليت تعدين منهد هو )تقتاد لند أن أحسن نظدم تستطيع اجلزائر تطبيقه لتحقيق النمو اإل

خطوة للتنسيق يني  أهمأن  أية ،النقداوييني السيدسة النقدية التقييدية والسيدسة املدلية التوسعية وهو املزيج األمثل حسب املدرسة 
 سبدباأل أهممن  ألنههي حتقيق االستقرار النقدي والتحكم يف معدالت التضخم  -وكمد فالند يف الفال السديق–السيدستني 

ختلي البنك املركزي عن متويل العجز ممد حيقق  إىلأن السيدسة النقدية التقييدية تؤ ي  إىل إضدفة، مستدامدي تقتاد إاليت حتقق منوا 
ي يف ظل تقتاد استقاللية للبنك املركزي للرتكيز على هدفه ،يف هذا الوتقت تعمل السيدسة املدلية التوسعية على حتقيق النمو اإل

 من انحية الرصيد املديل واستدامة الدين .العمل على حتقيق االنضبدط املديل 

( مل 1Sنالحظ أن النظدم ) 1152-5991خالل الفرتة  (ICB)و (ICM)( الذي عرب عن توليفدت 4-5لكن حسب الشكل)
أن املزيج السيدسي يني السيدسة النقدية واملدلية يف اجلزائر لطدملد كدن فيه اختالال  أي دراسةمن فرتة الخالل سنتني يتكرر سوى 

  واضحد خدصة من انحية السيدسة املدلية الغري منضبطة واملهيمنة.

  راسةهذا مد توافق مع (.1Sي لكنه ليس يف  رجة النظدم الثدين)تقتاد انتعدشي على النمو اإل أثرضد له أي(S4والنظدم الكينيزي )
 (1156HOUNGBEDJI )  إىلضح املؤلف أن املزيج السيدسي املتضدفر يني السلطدت يف منوذج كينيزي يؤ ي أو حيث 

العدم يف ظل مستوى معتدل  نفدقوهذا يرتبط مبعدل فدئدة حقيقي منخفض ومبستوى كفدءة عديل من اإل نتدجمستوى أعلى من اإل
كدنت   إذا( اليت توصلت أن السيدسة النقدية التقييدية ال تكون ذات ماداتقية Yamini 2012ضد مذكرة )أيمن التضخم ،و 

 يضمن تعدوينالنقدي حيث تقوم السيدسة املدلية يشكل  صدارالدين احلكومي غري مستقرة و وجوب تقييد عملية اإل  يندميدت
  1ة الشكوك.آاثر اجملدزفة و  إىلعمل فر ي منعزل للسيدستني يؤ ي  أيللبنك املركزي ماداتقيته من خالل مكدفحة التضخم ،و 

II-9-4-:للتأكد من مدى جو ة النموذج و مالئمته سوف نقوم ابالختبدرات التدلية:االختبارات التشخياية جلو ة النموذج 

 Breush-Godfrey( : (LM testاختبار االرتباط التسلسلي للبواتقي عن طريق  -

( للكشف عن االرتبدط الذايت لألخطدء ال ميكنند من اختبدر وجو  ارتبدط يني االخطدء من الدرجة DWأن استخدام احادئية ) 
وال يعطي نتدئج  تقيقة وتتمتع مباداتقية عدلية للعيندت الاغرية احلجم وللتأكد من احتواء النموذج على مشكلة االرتبدط الثدنية ،

       (املندسب حلدلتند حيث:Breush-Godfreyاختبدر )الذايت لألخطدء سنعتمد على 

(0H تشري )إىل ( عدم وجو  ارتبدط ذايت يني البواتقي وH5 تشري )وجو  ارتبدط ذايت يني البواتقي.  إىل 

 -ARCH test( Hétéroscédasticité) -تبايناختبار عدم ثبات ال-
                                                             

1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,128 
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حد اخلطأ مع تغري تقيم املتغري التفسريي وهو مد يؤثر على كفدءة املعلمدت املقدرة يطريقة  تبدينتغري  إىل تبدينيشري عدم ثبدت ال
هو  تبديناالختبدرات املستخدمة هي للكشف عن مشكل عدم ثبدت ال أهماملريعدت الاغرى يف عملية التقدير والتنبؤ ،ومن يني 

 عدم ثبدته . إىل( فتشري H5الفرضية البديلة) أمد تبدينثبدت ال إىل( تشري 0H(حيث: )ARCH testاختبدر )

  Normalité -  ( Jarque-Bera test:) -اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية-

والذي يعتمد على معدملي ( للتحقق من أن البواتقي موزعة توزيعد طبيعيد Jarque-Bera testسوف نستخدم اختبدر )
(Skewness(للتندظر و )Kurtosis )(  0للتفلطح حيثH( البواتقي موزعة توزيعد طبيعيد ، و )H5 تشري )أن البواتقي غري  إىل

 موزعة توزيع طبيعي .

  - (Ramsey reset test) : اختبار مدى مالئمة تاميم النموذج من حيث الشكل الدايل-

الشكل الرايضي،طبيعة املتغريات من انحية –كدن النموذج املقرتح تقد وصف يشكل جيد   إذايسمح هذا االختبدر مبعرفة مد 
أن النموذج وصف يشكل جيد  إىل( 0Hحيث تشري فرضية العدم )-املستقلة،االرتبدط يني املتغريات املستقلة و حد اخلطأ ....

 1وال يعدين من مشكلة عدم مالئمة شكله الدايل.

 ويعد إجراء هذه االختبدرات حتالند على النتدئج التدلية :

 :1النموذج -املقدر (ARDL) نتائج االختبارات التشخياية لنموذج (:V-14اجلدول)                 

 االحتمال تقيم االختبار االختبار فرضية االختبار
 اختبار االرتباط التسلسلي بني البواتقي

Autocorrélation      
Breush-Godfrey 

(LM test) 
4.18 0.057* 

 املشروط ابالحندار الذايت تباينعدم ثبات ال
Hétéroscédasticité 

ARCH test 0.35 0.83* 

  العشوائية خطاءألل الطبيعي التوزيع
Normalité 

Jarque-Bera 3.50 0.047** 

اختبار مدى مالءمة تاميم النموذج املقدر 
 من حيث الشكل الدايل للنموذج

Spécification 

Ramsey(Fisher) 0.04 0.83* 

 % 2( معنوي عند**و)5%( معنوية عند *) - EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

تقبول  إىلممد يؤ ي يند  %5و  %1من  أكرب( هي  ائمد probمن خالل النتدئج املتحال عليهد نالحظ أن تقيمة االحتمدل )
يوجد مشكلة االرتبدط الذايت ( ال LM testملختلف االختبدرات اليت تقمند ابجرائهد ،لنجد أنه حسب اختبدر )  0Hفرضيدت العدم

-Jarque،والبواتقي موزعة توزيعد طبيعيد حسب اختبدر ) تبدينيتأكد لند ثبدت ال( ARCH testللبواتقي ،وحسب اختبدر )

                                                             
 189-191،ص مرجع سبق ذكرهي مجدل الدين ،أو صحر 1 
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Bera )من حيث اختبدر أمد Ramsey(Fisher)  فنجد أن النموذج املقرتح له شكل  ايل مقبول و موصوف يشكل
 .صحيح من الندحية اإلحادئية املقدر وهذه النتدئج كلهد تعين أن منوذجند جيد.

 (:stability test)لو األاختبار االستقرار اهليكلي للنموذج -

 أيمن وجو   دراسةني الطويل والقاري يف خلو البيدانت املستخدمة يف هذه الجلاأليتمثل اختبدر االستقرار اهليكلي ملعدمالت 
تغريات هيكلية فيهد عرب الزمن،ولتحقيق ذلك يتم استخدام اختبدرين مهمني مهد اختبدر اجملموع الرتاكمي للبواتقي املتديعة 

(CUSUM(واختبدر اجملموع الرتاكمي ملريعدت البواتقي املتديعة )CUSUM of Squares ) ويتحقق االستقرار اهليكلي
 1(CUSUM of Squares( و)CUSUMوتقع الشكل البيدين الحادئية كل من ) إذا( ARDLللمعدمالت املقدرة لنموذج )

 2كدن الشكل خدرج احلدو .  إذاوتكون غري مستقرة  %1  اخل احلدو  احلرجة عند مستوى معنوية

 -1النموذج – (CUSUM of Squares)(وCUSUMاختبار )(:V-4الشكل)               
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  .Pesaran, H. M., and B. Pesaran. Working with microfit 4.0: An introduction to econometrics 1997:انظر1 

 262-263،ص4228،اجلزء الثدين ،جوان 34،العد  2حوليدت جدمعة اجلزائر ، ARDL( يف اطار منوذج 0296-9192،حمد ات البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة )يوالكور نور الدين 2 
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معدمالت نالحظ ان (CUSUM of Squares)( و اختبدر CUSUM)الذي يعرب عن اختبدر (V-1)من خالل الشكل 
و انسجدم منوذجي املدى الطويل  دراسةعرب الزمن ممد يؤكد وجو  استقرار يني متغريات المستقرة هيكليد   ARDLلنموذج املقدرة 

األشكدل كدنت  اخل احلدو  احلرجة عند  أي واحلد األعلى  ىنألن مسدر معدمل النموذج يقع  اخل اجملدل يني احلد األوالقاري  
 .%1مستوى معنوية 

 

 

II-0-املؤسسةاجلو ة –مستوى متاسك املزيج السياسي على النمو يف ظل البيئة املؤسسية  أثر-: 

على ( Polocy-Mix) متدسك املزيج السيدسي أثرمن خالله حتليل  دولحنيف هذه املرحلة سوف نقوم يبندء منوذج تقيدسي تكميلي 
الضعف املؤسسي يف اجلزائر  أثرجديد يعرب عن اجلو ة املؤسسية لتوضيح –مركب  –ي مع إ خدل متغري تفدعلي تقتاد النمو اإل

م عملية التنسيق ،لذلك سوف نعرب عن متغريان اجلديد مبجموعة من أمدحتدي  أهمعلى إعدتقة عملية النمو ويف نفس الوتقت هو 
 غدية إىل1 5996من سنة   راستندمؤشرات احلوكمة كدليل على البيئة املؤسسية ،ونظرا الستخدامند لبيدانت احلوكمة ستبدأ فرتة 

 وعلى هذا األسدس نفرتض أن النموذج ابملتغريات املستقلة يكتب ابلشكل التديل:.1152

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑓(𝐼𝑁𝐹, 𝑂𝐼𝐿, 𝐷𝐸𝐵𝑇, 𝐶𝐸, 𝐺𝐼, 𝐼𝐶𝑀, 𝐼𝐶𝐵, 𝐼𝐶𝑀 ∗ 𝐼𝐶𝐵) ……..(2-1)                                      

 مد يلي: دراسةوتقد مثلت متغريات ال 

 

 :دراسةلل تكميلي(:التعريف مبتغريات النموذج الV-95اجلدول)                                 

 املتغري الرمز
𝑰𝑪𝑴𝒕 مؤشر توجهدت السيدسة النقدية 
𝑰𝑪𝑩𝒕 مؤشر توجهدت السيدسة املدلية 

𝑰𝑪𝑴𝒕 ∗ 𝑰𝑪𝑩𝒕 متغري تفدعلي يعرب عن مدى متدسك املزيج السيدسي 
𝑮𝑰  مركب يعرب عن اجلو ة املؤسسية والذي عربان عنه يثالث متغريات من مؤشرات احلوكمةمؤشر-

 الفسد  ،حكم القدنون وفعدلية احلكومة.
 من إعدا  الطدلبة.املادر:

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية:-

 وكدنت نتدئج االستقرارية كدلتديل:  راستنديف هذا النموذج القيدسي التكميلي تغريت فرتة 

        
                                                             

 السنة.هد من تقبل البنك الدويل إال يعد هذه إصدار ألن ييدانت احلوكمة العدملية مل يتم  2996سنة اخرتان 1
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 :1152-5996- دراسةملتغريات ل(ADF) نتدئج اختبدر( :V 96-اجلدول )                          

 النتيجة لو األاالختبار يف الفر   االختبار يف املستوى املتغريات
 القيمة احملسوبة 

 𝑨𝑫𝑭𝒄 
  االحتمال 𝑨𝒄القيمة احملسوبة  االحتمال 

𝑳𝑮𝑫𝑷𝒕 1,32- 1,13 1,12- 1,1115* I(1) 

𝑰𝑪𝑴𝒕 1,11- 1,11 - - I(0) 

𝑰𝑪𝑩𝒕 1,52- 1,13 - - I(0) 

𝑰𝑪𝑴𝒕 ∗ 𝑰𝑪𝑩𝒕 1,19- 1,1111 - - I(0) 

𝑳𝑰𝑵𝑭 5,11- 1,16 1,29- 1,1115* I(1) 

𝑳𝑶𝑰𝑳 1,12 1,23 3,61- 1,115* I(1) 

𝑳𝑫𝑬𝑩𝑻 1,19- 1,12 1,12- 1,151* I(1) 

𝑳𝑪𝑬 1,29 1,29 3,91- 1,1111* I(1) 

𝑮𝑰 5,2- 1,16 3,35- 1,1111* I(1) 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 

 ىلو األمتكدملة من الدرجة ,LOIL, LINF, ,LGdp LDEBT ,LCE ,GIالنتدئج املتحال عليهد تبني ان السالسل
عند املستوى ممد اجيعلهد متكدملة من الدرجة صفر ويعدمد حتالند  ستقرتا (ICM*ICB)و (ICB)و (ICM) سلوالسال

 Pisaren and)على مزيج من السالسل املتكدملة من الدرجة واحد والافر فدنه ميكنند تطبيق اختبدر التكدمل املشرتك ل

al 2001) . 

 

 

 (:ARDLاملثلى ملتغريات منوذج ) بطاءاختبار فرتة اإل-

 ( :AIC) ( يندءا على معيدرARDLلنموذج ) (lag length)املثلى يطدءحتديد فرتات اإل

 (:AIC) :أحسن منوذج حسب معيدر(V -99اجلدول رتقم)                                 

Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

1  59.775022 -3.883335 -2.938291 -3.678237  0.931497 ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 

131  55.324760 -3.649977 -2.804411 -3.466468  0.947670 ARDL(2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 

3  55.921321 -3.611554 -2.716249 -3.417250  0.934080 ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:
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 :ج التكميليذ املثلى للنمو  بطاءوفرتة اإل(ARDLالنماذج احملتملة لنموذج ):(V-2)الشكل 
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 املثلى حتالند على النموذج التديل يطدءمتكن من اختيدر فرتات اإل( V-1) والشكل( V-52)من خالل كل من اجلدول 

ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)  منوذج وهو الذي سنقوم ابلتقدير على أسدسه.11وهو االمثل من يني 

 -Bounds Testاحلدو  اختبار -اختبار التكامل املشرتك-

  I1 Bound من تقيم احلد األعلى أكربوهي  24.37027( كدنت F-statisticنالحظ أن تقيمة ) (V -52)من خالل اجلدول 
القدئلة أن هندك عالتقة تكدمل مشرتك يني متغريات وتقبول الفرضية البديلة فرضية العدم  رفضعند خمتلف مستوايت املعنوية ممد يعين 

 .دراسةال

 :التكميليلنموذج ل (Pisaren and al)نتائج اختبار احلدو  ل: (V-99اجلدول)                       
Test Statistic Value K 

F-statistic 24.37027 8 
Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 1.95 3.06 

5% 2.22 3.39 

1% 2.79 4.1 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 

 ( و يناميكيات املدى الطويل:ECMمعامالت املدى القاري)تقدير -
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ني الطويل جلاألاملتغريات تقمند يتقدير معدمالت يني  جلاأليعد اخلطوات اليت تقمند هبد و أتكدان من وجو  عالتقة توازنية طويلة 
 والقاري والنتدئج موضحة يف اجلدولني التدليني:

 ( يف املدى الطويل: النموذج التكميلي: ARDLمعامالت منوذج )( :تقدير V -19)اجلدول

 االحتمال احملسوبة T املعامالت املتغريات
LINF 0.006290 0.058983 0.9583 

LOIL -0.132671 -0.560985 0.6313 

LDEBT 1.310491 7.259520 *0.0185 

LCE -6.927699 -9.378013 *0.0112 

ICM -3.720428 -5.299361 *0.0338 

ICB*ICM -0.217847 -2.120032 0.1681 

ICB -0.028449 -3.024070 **0.0942 

GI 0.059239 2.319881 0.1461 

 c  9.402320 7.727563 *0.0163 

:0,93    2=0.99           ajusted R 2statistic);0,005   R-statistic 16.10            Prob(F-F

DW:3,10 

 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 %22( معنوية عند **و) %5( معنوية عند *)

ممد يعين أن  1,93الذي كدن أن النموذج له تقدرة تفسريية جيدة وهذا على أسدس معدمل التحديد ( V -59)يبني اجلدول 
من انحية احادئية  أمدتشرحهد متغريات مل تدرج  اخل النموذج ، %2من املتغري التديع و  93%املتغريات التفسريية شرحت 

 1من أتقلألن االحتمدل كدن  (**)(و*الطويل كدنت معنوية احادئيد ) جلاألفأغلب املعدمالت يف  (student test)ستو نت 

 .على التوايل % 51و%

من  أكربفكدنت  (DW) احادئية أمدممد يعين أن النموذج ككل مقبول احادئيد ، % 1من  أتقلكدنت Prob(F-statistic) و
ر سبق يتبني لند أن النموذج املقدممد يفسر غيدب االحندار املزيف ،ابلتديل من خالل كل مد  %99معدمل االرتبدط الذي يلغ نسبة 

        .% 1 عند القاري حيث أن معظمهد كدنت معنوية إحادئيد جلاألونفس النتيجة ابلنسبة ملعدمالت مقبول احادئيد.

 القاري(النموذج التكميلي: (تاحيح اخلطأ )املدىECM:تقدير منوذج )(V -20)اجلدول               

 االحتمال احملسوبة  T  املعامالت  املتغريات 
D(LGDP(-1)) -0.382393 -2.835477 0.1051 

D(LINF) -0.112552 -1.131775 0.3752 

D(LOIL) -1.707823 -5.887774 *0.0277 

D(LDEBT) 6.029285 10.630605 *0.0087 

D(LCE) -9.492097 -10.399140 *0.0091 

D(ICM) 12.571493 7.834820 *0.0159 

D(ICBICM) 0.598494 2.942918 **0.0987 

D(ICB) -0.035440 -2.214995 0.1571 

D(GI) -0.359318 -5.091129 *0.0365 

CointEq (-1) -1.861387 -9.817220 *0.0102 
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Cointeq = LGDP - (0.0063*LINF  -0.1327*LOIL + 1.3105*LDEBT  -6.9277 

*LCE  -3.7204*ICM  -0.2178*ICBICM  -0.0284*ICB + 0.0592*GI + 9.4023 ) 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 %22( معنوية عند **و) %5( معنوية عند *)

مع إشدرة سدلبة مبد اجيعل هذه النتيجة  اعمة  1%جدءت معنوية عند (ECM(-1)) أو (CointEq(-1))معلمة تاحيح اخلطأ 
لوجو  عالتقة توازنية طويلة املدى يني املتغريات وتعكس هذه املعلمة سرعة تكيف النموذج لالنتقدل من اختالالت املدى القاري 

 أشهر للتعديل ابجتده تقيمه التوازنية. 6ي يستغرق تقتاد ،وميكن القول أن النمو اإل جلاألالتوازن طويل  إىل

 اي فكدنت  النتدئج كدلتديل:إتقتاد  أمد

 ختالف يف فرتةنظرا لال -إال يف يعض املعدمالت لو األتوافقت نتدئج تقدير منوذجند التكميلي نوعد مد مع النموذج  -
 إضدفةالنفط اليت تعرضت ملختلف الادمدت اخلدرجية ، سعدرالسليب أل ثرخدصة من انحية حتقيق االستدامة املدلية واأل -دراسةال

 .تقتاد السليب لالئتمدن املوجه لإل ثراأل إىل

 موجب يف الطويل و  جلاألسدلب ومعنوي احادئيد يف  أثر( كدن له ICMمؤشر توجهدت السيدسة النقدية ) -
 أن  أيالقاري ، جلاأل+( يف 51,12ي )تقتاد القاري ،فقد يلغت تقيمة املرونة اجلزئية هلذا املؤشر على النمو اإل جلاأل

تقيمته جد كبرية ابلنسبة لبدتقي  رتفدع(  وهذا اإل%51,12ي ينسبة )تقتاد رفع النمو اإل إىل( يؤ ي 5%( ينسبة )ICMالتغري يف )
 تقتاد املتبعة يف اإلمد يعين أن السيدسة النقدية  (-3,21الطويل فقد أصبح ذو تقيمة سدلبة حيث يلغت ) جلاأليف  أمداملتغريات ،

الطويل وهذا يعو   جلاأليف حني يابح سدلبد يف  ااجيدي أثرالقاري هلد  جلاألاجلزائري ليست مستدامة وغري واضحة املعدمل ،ففي 
 عدجالالنقدي والذي رمبد يكون مفيدا مؤتقتد لكنه  صدارعمل السيدسة النقدية على توفري التمويل للعجز املديل من خالل اإل إىل

 د.أ واهتو النظر يف تنفيذ السيدسة النقدية  ممد يوجب اعد ة تقتاد ينعكس سلبد على اإل

 الطويل ،مد يعين جلاألني سدلب لكنه معنوي فقط يف جلاأل( يف كال ICBمؤشر توجهدت السيدسة املدلية) -
 ة على ختفيض حجم العجز يف رصيدهد ي فعدم تقدرة الدولتقتاد سليب على النمو اإل أثرأن الرصيد املديل يف اجلزائر له 

 . على حتقيق  االنضبدط املديل السيدسة املدلية تقدرةاملديل يؤثر سلبد على النمو مد يعين عدم 

 القاري جلاألتقد كدن موجب يف  (ICB*ICM)واملتغري التفدعلي الذي مجع يني مؤشري السيدسة النقدية واملدلية  -
القاري   جلاألالطويل الذي كدن فيه سدلبد وغري ومعنوي ،مد يعين أن السيدستني النقدية واملدلية يف  جلاألومعنوي على عكس 

ي وكدن هندك نوعد من التمدسك يينهمد ،لكن مد ميكن مالحظته أن تقتاد كدنت تتغذاين على يعضهمد البعض  لرفع النمو اإل
 هد سدلب.أثر جب على عكس السيدسة املدلية اليت كدن هد مو أثر الفر ي هلمد اختلف فدلسيدسة النقدية كدن  ثراأل
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( سدلب مد يعين أن السيدستني كدنتد تتغذاين على يعضهمد البعض ICB*ICMاملتغري التفدعلي ) أثرالطويل فكدن  جلاأليف  أمد
السلبية لكال املؤشرين ت ضد يف املعدمالأيي وهذا يظهر تقتاد على النمو اإلللمزيج السيدسي سليب  أثر إىل أ ىيشكل سليب ممد 

 منفر ا .

 سدلب ومعنوي على  أثر( فقد كدن له GIاملتغري املركب )التفدعلي( الذي عرب لند عن اجلو ة املؤسسية يف اجلزائر ) أمد -
 تقتاد اجليدة حلجم املوار  اليت ميتلكهد اإل  ارةمل تسمح ابإل السدئدة يف اجلزائر اجلو ة املؤسسيةي ،ممد يعين أن تقتاد النمو اإل

ضعف سيد ة وحكم القدنون مد  إىل إضدفةاسراف وهدر هذه املوار  ، إىل أ ىاجلزائري خدصة يف ظل تفشي الفسد  وانتشدره مد 
كمد    يةاإلتقتاديف ظهور االختالالت  سبدباأل أهمي لدرجة أهند أصبحت من تقتاد سلبد على النمو اإل املؤسسدت تؤثرجعل 

 .  اليت تعرتقل عملية التنسيق وجتعل من السيدسة النقدية جمر  سيدسة مرافقة لطدملد غديت مالحمهد سبدباأل أهمأهند من 

 

 االختبارات التشخياية جلو ة النموذج:-

تقبول فرضيدت  إىلممد يؤ ي يند  %1من  أكرب( هي  ائمد probمن خالل النتدئج املتحال عليهد نالحظ أن تقيمة االحتمدل )
( ال يوجد مشكلة االرتبدط الذايت للبواتقي LM testملختلف االختبدرات اليت تقمند ابجرائهد ،لنجد أنه حسب اختبدر )  0Hالعدم

 أمد( Jarque-Bera،والبواتقي موزعة توزيعد طبيعيد حسب اختبدر ) تبدينيتأكد لند ثبدت ال( ARCH test،وحسب اختبدر )
وهذه النتدئج  فنجد أن النموذج املقرتح له شكل  ايل مقبول و موصوف يشكل جيد. Ramsey(Fisher) من حيث اختبدر

 .صحيح من الندحية اإلحادئية املقدر كلهد تعين أن منوذجند 

 :النموذج التكميلي-املقدر (ARDL) نتائج االختبارات التشخياية لنموذج (:V -09اجلدول)                    

 االحتمال تقيم االختبار االختبار االختبارفرضية 
 اختبار االرتباط التسلسلي بني البواتقي

Autocorrélation      
Breush-Godfrey 

(LM test) 

16,19 1,5115 

 املشروط ابالحندار الذايت تباينعدم ثبات ال
Hétéroscédasticité 

ARCH test 1,31 1,15 

  العشوائية خطاءألل الطبيعي التوزيع
Normalité 

Jarque-Bera 1,12 1,22 

اختبار مدى مالءمة تاميم النموذج املقدر من حيث الشكل 
 Spécification الدايل للنموذج

Ramsey(Fisher) 1,31 1,12 
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 (:stability testاختبار االستقرار اهليكلي )-

لنموذج معدمالت املقدرة نالحظ ان (CUSUM of Squares)( و اختبدر CUSUM)ختبدر ال (V -6)من خالل الشكل 
ARDL   ألن و انسجدم منوذجي املدى الطويل والقاري   دراسةعرب الزمن ممد يؤكد وجو  استقرار يني متغريات المستقرة هيكليد

  .%1دو  احلرجة عند مستوى معنوية الشكل  اخل احل أي واحلد األعلى  ىنمسدر معدمل النموذج يقع  اخل اجملدل يني احلد األ

-النموذج التكميلي– (CUSUM of Squares)(وCUSUMاختبار )(:V -6الشكل)
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III-اجلزائري : تقتاا السياسة املهيمنة يف اإل  

ي يف اجلزائر ،اتضح لند من خالل النتدئج أن كلتد تقتاد التنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية على النمو اإل أثريعد تقيدمند يتحليل 
ي ،سواء تقتاد السيدستني تعترب انتقاة يف تقدرهتد على حتقيق مزيج متكدمل منفي للتندتقضدت يينهمد مبد حيقق الزاي ة يف النشدط اإل

من انحية السيدسة املدلية اليت تعدين من  أو تقة على املدى الطويل  أكثرسيدسة النقدية اليت غديت مالحمهد ويشكل من انحية ال
لنوع السيدسة املستعمل لتدعيم فرضية  ورية السيدسة املدلية  أكثريف هذا اجلزء من خالل التطرق  دولحنعدة اختالالت.سوف 

النقدط اليت تدعم فرضية السيدسة املدلية املسيطرة يف  أهموتبعية السيدسة النقدية هلد وابستخدام النمذجة الالخطية الوتقوف على 
النمدذج ذات النظم املتغرية املدركوفية  هلذا السبب نتبع تقدير املعلمدت املتغرية مبرور الزمن  من خاللاجلزائري. تقتاد اإل
(model switchingMarkov  ومبد أن هذه النمدذج حتتدج )ال يتحويل البيدانت من سنوية أو عد  مشدهدات كبري تقمند  إىل

النظدم –هد على السيدسة املدلية يف نظدمني أثر وهذا جملموعة من املتغريات اليت يتوضح   (1Q-5991-1152-1Q)فالية للفرتة  إىل
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هذه املتغريات على السيدسة  أثرو  -(Passive( والنظدم الثدين :السيدسة املدلية سلبية  )Active:السيدسة املدلية النشطة ) لو األ
 1-:سيدسة نقدية نشطة والنظدم الثدين تكون فيه سلبية لو األالنظدم –النقدية يف نظدمني 

 

III-9-  النماذج ذات النظم املتغرية املاركوفية(Markov switching model): 

حيث مت التمييز مد  اإلتقتاد ية( يف منذجة ظدهرة الالمتدثل يف مدى تقمم وتقعرات الدورة MSWاستخدام لنمدذج ) أهملقد كدن 
ختتلف عمد هي عليه يف النظدم  لو األوكدنت خاوصيدت  يندميكية النظدم -الركو –يني حدليت النمو املوجب والنمو السدلب 

استخدامهد يف حتليل  إىل إضدفةواالخنفدض . رتفدعالثدين ،ممد سيتيح لند الكشف عن نقدط التحول ومعرفة احتمدالت التغري حنو اإل
 الارف. أسعدرالسيدسدت النقدية واملدلية ومنذجة  آاثر

 ( يف املعد لة التدلية :MSWمندذج )وميكن صيدغة 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜑𝑆𝑡𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑆𝑡휀𝑡 

 حيث:

휀𝑡~𝑁(0,1) 

𝜑𝑆𝑡 = (𝜑1 … . . 𝜑𝜌) 

𝑌𝑡−1 = (𝑦𝑡 … … 𝑦𝑡−𝜌 )                                                

( هي عد  S) أي( S..… 2, 1( ميثل حدلة النظدم وأيخذ القيم )variable latente( هو متغري غري مشدهد )Stاملتغري )
 إىل ضدفةابإل–يتبع حدلة الفرتة السديقة  أي– ىلو األاحلدالت املمكنة ويفرتض أن يتبع هذا املتغري سلسلة مدركوفية من الدرجة 

وأتخذ ( وهي موجبة وحماورة يني الافر والواحد 𝑃𝑖𝑗ذلك يتميز هذا األخري ابحتمدالت االنتقدل يني احلدالت يرمز هلد ابلرمز )
 الشكل التديل :

𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗|𝑆𝑡−1 = 𝑖) = 𝑃𝑖𝑗 

∑حيث:  𝑃𝑖𝑗 = 1∀𝑖𝑆
𝑗=1 

 

 ( سيتميز ينظدمني :y(فدن املتغري )S=2كدن )  إذاعلى سبيل املثدل 

𝑦𝑡 {
𝜑01 + 𝜑11𝑦𝑡−1 + 휀𝑡      𝑠𝑖     𝑆𝑡 = 1
𝜑02 + 𝜑12𝑦𝑡−1 + 휀𝑡      𝑠𝑖     𝑆𝑡 = 2

 

                                                             
فتعين غري مستدامة ( pasiveالسلبية ) أمدللحفدظ على الديون ضمن احلدو  املستدامة  نفدق( تعين أهند غدلبد تقوم يتعديل الضرائب واإلActiveالسيدسة املدلية النشطة ) 1 

الفدئدة يطريقة جتعل الدين ضمن  أسعدرالسيدسة النقدية النشطة فتدل على استهداف السلطة النقدية للتضخم والنقدية السلبية تقوم يتعديل  أمدمع جتدهل مستوايت الدين ، نفدقاإل
 احلدو  املستدامة.
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 فهي : أخرى إىلاحتمدالت االنتقدل من حدلة  أمد

𝑃(𝑆𝑡 = 1|𝑆𝑡−1 = 1) = 𝑃11 

𝑃(𝑆𝑡 = 2|𝑆𝑡−1 = 1) = 𝑃12 

𝑃(𝑆𝑡 = 1|𝑆𝑡−1 = 2) = 𝑃21 

𝑃(𝑆𝑡 = 2|𝑆𝑡−1 = 2) = 𝑃22 

 ( مع العلم أن :t( يف الفرتة )jاحلدلة ) إىل( t-1( عند الفرتة )i( هي احتمدل االنتقدل من احلدلة )𝑃𝑖𝑗حيث أن )

𝑃11 + 𝑃12 = 1       ;      𝑃21 + 𝑃22 = 1 
 االحتمدالت أعاله ميكنند استنتدج مافوفة  االنتقدل مد يني النظم املعطدة كمد يلي:وانطالتقد من 

(
𝑃11 1 − 𝑃22

1 − 𝑃11 𝑃22
) 

 وتسمح احتمدالت االنتقدل هذه اباتحة مؤشر لالستمرارية يعطيند الفرتة املرتقبة اليت يدوم فيهد كل نظدم .

 رتقبة لنظدم معني تكون معطدة ابلعالتقة التدلية:( فدن الفرتة املiموجو  يف احلدلة ) تقتاد علمند أن اإل إذاف

∑ k
k=1

Pii
k−1(1 − Pjj) → (1 − Pii)

−1  

 

1) لو األمثال ستدوم فرتة النظدم  − P11)−1 1)و فرتة النظدم الثدين − P22)−1.1 

 

III-0-: وصف النموذج 

خيص السيدسة املدلية والثدين خيص السيدسة النقدية ومن خالل مندذج النظم املتغرية اليت تلتقط  لو األسوف نقوم يتقدير منوذجني 
احملتملة واملعتمدة من طرف السلطدت املعنية ،حيث تستند ر  الفعل اخلدصة ابلسيدسة املدلية على تقيد امليزانية  األنظمةجمموعة 

 كدن يستجيب حبكمة لديندميدت الدين العدم حيث:  إذاه مستدام احلكومية ويتم حتديد نظدم السيدسة املدلية على أن

 𝑆𝑡 = {
1   (𝑡)النظدم املستدام لوحظ يف الزمن                           

0   (𝑡)النظدم الغري مستدام لوحظ يف الزمن                             
 

(𝑆𝑡 )  ويقدر منوذج التبديل ملدركوف كل من احتمدالت االنتقدل  األنظمةمتثل عد(transition probabilities ) واحتمدل
ويقيس احتمدل االنتقدل إمكدنية االنتقدل من احلدلة  (time-varying transition probability)االنتقدل املتغري مع الوتقت 

(i )إىل (jحيث ) (( ∀i, j =  ومعرفة ابملافوفة التدلية : اثيتةويفرتض أن تكون  0,1
                                                             

 214-264ص ، العام حالة اجلزائرالكلية  للسياسة املالية و القدرة على استدامة حتمل العجز املوازين والدين  اإلتقتاا ية اثراآل شييب عبد الرحيم ،1
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[
𝑃11 P12
P21 P22

] 

 t،1 الفرتة يف i احلدلة مالحظة احتمدل الوتقت مبرور املتغرية االحتمدالت متثلو 

 ويف األخري نقوم يتقدمي  وال ر  الفعل لكلتد السيدستني كدلتديل:

 السياسة املالية:

SBt = α0(St) + α1(St)Rt + α2(St)Gt + α3(St)DEBTt−1 + (St)μ
t
               (3-1) 

 (gdp)احلكومي كنسبة من  نفدقتعرب عن اإل (Gt،)عن الرصيد املديل كنسبة من الندتج احمللي اإلمجديل  (SBt)حيث تعرب 
مد كدنت احلكومة تنفق مع مراعدة  إذاضدح ي( نستعمله ألDEBTt−1وسوف نستنتج من خالهلد  ورية السيدسة املدلية يف اجلزائر ،)

فتعرب عن سعر الفدئدة احلقيقي والذي سوف نقوم من خالله ابستنتدج مدى  (Rt) أمدتتجدهله ، أوحجم الدين احلكومي 
 لدالة ر  الفعل املديل.(فيمثل ماطلح االضطراب μtاستجدية السيدسة املدلية للنقدية  ،)

 

 السياسة النقدية:

𝑅t = β0(St) + β1(St)SBt + β2(St)INFt + β3(St)OGt + β4(St)EXCHt + (St)휀t               (3-2) 

(يشكل 𝑅tوتتطلب االستجدية النقدية املثلى أن يتفدعل معدل الفدئدة احلقيقي ) اتيلورتقدعدة  إىلتستند  الة ر  الفعل النقدي 
( فتعرب SBt) أمد( ،حيث أن معدمل التضخم كلمد اتقرتب من الافر سيكون النظدم النقدي نشط ،INFtمع زاي ة التضخم) ااجيدي

 أمد( سعر الارف احلقيقي يعرب عن مدى حتديده للسيدسة النقدية EXCHtالنقدية للمدلية ،و)عن مدى استجدية السيدسة 
لدالة ر  فيمثل ماطلح االضطراب (휀tو) نتدج( فتعرب عن مدى حسدسية السيدسة النقدية للتغريات يف مستوى اإلOGtخباوص )

 الفعل النقدي.

III-3- تقدير مناذج النظم املتغرية املاركوفية(MSW) : 

 Markov switchingحتديد كل من رصيد املديل ومعدل الفدئدة احلقيقي ابستخدام منوذج تبديل النظدم ) إىلهند هندف 

model كدن النموذج الغري خطي يندسب البيدانت اليت سوف نقوم ابستخدامهد وهذا   إذاال سوف نقوم ابكتشدف مد أو ( لكن
 (.BDS test)من خالل 

كدنت املواصفدت اخلطية كدفية لوصف كل   إذااحادئية حتد  مد  سبدبميكن إجراء االختبدر اخلطي مقديل الالخطي جزئيد أل
الكتشدف  النمط الغري خطي يف ييدانت السالسل الزمنية ميزات البيدانت املوجو ة ،فعلى الرغم من وجو  يعض االختبدرات 

- Brock- Dechert) (BDS test)واملعروف ب استخدامد كثرللبدحثني إال أنند سوف نركز على االختبدر األ

Scheinkman 1987) )شعبية الكتشدف الالخطية  كثرحيث يعترب األ(Zivot and Wang  ،2006.) 
                                                             

1 Ng'ang'a, William Irungu, Julien Chevallier, and Simon Wagura Ndiritu. Investigating fiscal and monetary policies 

coordination and public debt in Kenya: Evidence from regime-switching and self-exciting threshold autoregressive 
models. Economics Discussion Papers, 2019 
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( له تقدرة عدلية على ضد جمموعة واسعة من البدائل يف جمدل اخلطية مقديل الالخطية BDSأن اختبدر ) دراسدتالحيث أظهرت 
( ،ويعتمد هذا االختبدر على Barnett  ،Gallant  ،Hinich  ،and Kaplan  ،1997( حسب )5922BDSمثال )

 ارتبدط ال يتجزأ من السلسلة ويتم تعريفه على النحو التديل :

                       
(M)  هي النقدط احمليطة ابلفراغ ذات البعد(m) 

(r)  إىليشري ( ناف القطر للدائرة املركزية علىXi) 

𝑀𝐶𝑚(𝑟)√االحنراف املعيدري ل( )  − 𝐶1
𝑟(𝑟) 

 ( هي :BDSابلتديل فرضية العدم الختبدر )

(0H السلسلة تعتمد خطيد: ) 

(1H.السلسلة تعتمد الخطيد:)1 

 

III-3-9-: اختبار الخطية منوذج ر  الفعل املايل والنقدي 

- V)اجلدول يوضح للبيدانت اهلدمة امليزات لوصف الالخطية اختبدر إجراء الضروري من ،يكون املدركوفية التبديل مندذج تقدير تقبل

 .(Brock- Dechert -Scheinkman 1987)طوره الذي الالخطية اختبدر نتدئج أ انه( 11

 :(SB( لالخطية لدالة ر  الفعل املايل)BDS(:اختبار )V -00اجلدول )                       

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.176803 0.003884 45.51857 0.0000 

3 0.292030 0.006162 47.39468 0.0000 

4 0.362851 0.007319 49.57421 0.0000 

5 0.402533 0.007608 52.90816 0.0000 

6 0.419837 0.007316 57.38518 0.0000 

 

 

 
                                                             

1 MENDY, David - WIDODO, Tri. Two Stage Markov Switching Model: Identifying the Indonesian Rupiah Per US Dollar Turning 

Points Post 1997 Financial Crisis. 2018.p13-14. 
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 (:RT)( لالخطية لدالة ر  الفعل النقدي BDS(:اختبار )V -03اجلدول )                      

Dimension BDS Statistic Std. Error Statistic-z Prob. 

2 0.158949 0.006938 22.90830 0.0000 

3 0.259812 0.011052 23.50786 0.0000 

4 0.318986 0.013189 24.18531 0.0000 

5 0.351014 0.013776 25.48028 0.0000 

6 0.362394 0.013313 27.22119 0.0000 

 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 

غري خطي يف كل من الرصيد املديل ومعدل الفدئدة احلقيقي ،حيث  أثروجو   إىليف اجلدولني السديقني  BDSتشري نتدئج اختبدر 
تشري نتدئج   إذا، ممد يعين ضمنيد رفض فرضية العدم أبن السلسلة تعتمد خطيد.  ٪ 5من  أتقل( كدنت Probأن االحتمدالت )

لوك الفوضوي لبيدانت السالسل أهند غري خطية  وغري مستقرة وهو مد يوضح الس إىلكل من الرصيد املديل ومعدل الفدئدة احلقيقي 
 الزمنية املستعملة وابلتديل ميكن تقدير البيدانت ابستخدام منوذج غري خطي.

 

III-3-0-:منوذج ر  الفعل املايل 

 لدالة ر  الفعل املديل: (MSW)اخلطوة التدلية يعد إجراء اختبدر الالخطية هي تقدير منوذج 

 

 :  (1Q-1991-2118-1Q)-( لدالة ر  الفعل املايل خالل الفرتة MSW( :تقدير منوذج )V -04اجلدول )              

 االحتمال احملسوبةZ- املعامالت SBاملتغري التابع 
  Active :سياسة مالية نشطة لو األالنظام 

Rt 

G 

DEBT(t-1) 

C 

0 ,05 

-1 ,80 

-0,17 

68,36 

1 ,62 

-26,7 

-16,88 

28,23 

0,1032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

 passive-النظام الثاين :سياسة مالية سلبية
Rt 

G 

DEBT(t-1) 

C           

-0,08 
-1,07 

-0 ,09 

28,19 

-1,27 
-5 ,32 

-2,87 

3,42 

0,20 
0,000 

0,004 

0,0006 

 
LOG(SIGMA) 0,77 10,81 0,000 

Transition probabilities Matrix  
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 الفرتات املتوتقعة النظام الثاين لو األالنظام  
 28,67 0,034 0,96 لو األالنظام 

 9,78 0,89 0,10 النظام الثاين

 
    Log likelihood -265,69 

 EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 

 نستنتج مد يلي:

غري معنوية مد  ل على غيدب استجدية السيدسة املدلية للسيدسة  (Rtمن خالل اجلدول السديق نالحظ أن معدمالت ) -
 .النقدية

 

السيدسة املدلية – لو األعلى التوازن املديل يف النظدم  –معنوي –سليب ومهم  أثر( كدن له Gاحلكومي ) نفدقمعدمل اإل -
مد يعين سيدسة  أكثريف هذا النظدم ترفع من املسدحة املدلية ويرتفع العجز املديل  نفدقمد  ل على أن زاي ة اإل – النشطة

 –ضد الكينزية –مدلية  ورية 

 

 

سيدسة مدلية – لو األ( فمعدمله كدن سدلب معنوي يف النظدم DEBT(t-1)فيمد خيص الدين العدم املتخلف يفرتة واحدة ) -
 دة تقيم حجم  ينهد احلكومي. مد يعين أن الدولة غدلبد مد تنفق مع مراع-نشطة

 

خباوص نتدئج احتمدلية االنتقدل  أمد (%1،96)ابحتمدل  -سيدسة مدلية نشطة -  لو األالنظدم املهيمن هو النظدم  -
هذا يعين سنوات ،9سنة على عكس النظدم الثدين الذي استمر ملدة  12ميكن أن يستمر ملدة  لو األأن النظدم  إىلفتشري 

 .نفق مع مراعدة حجم  ينهد احلكوميت أن اجلزائر غدلبد مد
 

 :   (1Q-1991-2118-1Q)–خالل الفرتة  للسياسة املالية األنظمةاحتماالت :(V -1)الشكل         

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

P(S(t)= 1) P(S(t)= 2)

One-step Ahead Predicted Regime Probabilities
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III-3-3-:منوذج ر  الفعل النقدي 

 :  (1Q-1991-2118-1Q)–لدالة ر  الفعل النقدي خالل الفرتة  (MSW):تقدير منوذج  (V -22)اجلدول  

 املتغري التابع هو :

RT 
 االحتمال احملسوبةZ- املعامالت

  Active :سياسة نقدية نشطة لو األالنظام 
 

SB 

INF 

OG 

EXCH 

C 

 

 

-0,28 

-0,78 

-0,20 

-0 ,34 

47,13 

 

-1,93 

-5,33 

-1,91 

-3,35 

2,77 

 

*0 ,053 

0,000 

*0,056 

0,0008 

0,005 

 

 passive-سلبية نقدية سياسةالنظام الثاين 
 

SB 

INF 

OG 

EXCH 

C 

 

-0,69 
-1 ,08 

-0,25 

-0,25 

56,89 

 

-7,27 
-12,64 

-7,05 

-7,63 

9,42 

 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 
LOG(SIGMA) 1,34 18,1 0,000 

Transition probabilities Matrix  
 الفرتات املتوتقعة الثاينالنظام  لو األالنظام  

 7,55 0,13 86, 0 لو األالنظام 

 15,27 0,065 0,93 النظام الثاين

 
  Log likelihood -339,73 

           %51(معنوية عند *)-EVIEWS 9خمرجدت يرانمج  املادر:

 نستنتج مد يلي :( (V -11)( اخلدص يدالة ر  الفعل النقدي واملوضح يف اجلدول )MSWيعد تقدير منوذج )

 ( وخدصة معدمله يف النظدم الثدين الذي يعرب عن السيدسة النقدية السلبية نالحظ أنه سدلبSBمن خالل معدمالت ) -

أن السيدسة النقدية تقوم يتعديل معدل الفدئدة الحتواء حجم الدين والرصيد املديل للدولة مد يوضح لند  أي( 0,28-) 
 أن هندك هيمنة مدلية واضحة املعدمل. أياجلزائري  تقتاد للسيدسة املدلية يف اإلاستجدية السيدسة النقدية  أكثر

 إىلالسيدسة النقدية النشطة اليت هتدف  -لو األفنجد أنه ال يقرتب من الافر يف النظدم (INF)خباوص التضخم  أمد -
مد يزيد من الربهنة على أن السيدسة النقدية يف اجلزائر اتيعة للسيدسة املدلية وال هتتم يشكل كبري مبدى  -احتواء التضخم

 ابلرصيد املديل. أكثراستهدافهد للتضخم يل هتتم 
مد يوضح مدى حسدسية  (1,08-( و)78, 0-)( يف كال النظدمني كدن سدلب ومعنوي OGمعدمل فجوة الندتج ) -

ضد مد تربره الزاي ة يف الكتلة أيينخفض سعر الفدئدة احلقيقي وهذا  نتدجكلمد زا  اإل  أي نتدجالسيدسة النقدية حلجم اإل
 .نتدجالنقدية املرافقة لزاي ة حجم اإل
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حتقيق  إىلضد أي( أن السيدسة النقدية ال هتتم فقط هبدف التضخم يل ترمي EXCHالارف ) أسعدرتوضح معدمالت  -
 الارف. أسعدراالستقرار يف 

الفدئدة الحتواء  أسعدرسيدسة نقدية سلبية تقوم يتعديل –والنظدم املهيمن يف حدلة السيدسة النقدية هو النظدم الثدين  -
سنة يف حني  25( ومن خالل احتمدلية االنتقدل يظهر لند أنه يستمر ملدة 2،93%وهذا ينسبة )-الدين والرصيد املديل

من  أكثرسنوات ،ابلتديل نالحظ أن السيدسة النقدية هتتم حبجم الدين و الرصيد املديل  1نظدم الثدين ملدة يستمر ال
 .         سعدراهتمدمهد يتحقيق االستقرار يف األ

 :   (1Q-1991-2118-1Q)–خالل الفرتة  ةنقديللسياسة ال األنظمةاحتماالت :(V -8)الشكل     

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

P(S(t)= 1) P(S(t)= 2)

Filtered Regime Probabilities

 
أن هندك هيمنة مدلية واضحة املعدمل سواء من انحية استجدية السيدسة النقدية للسيدسة املدلية   راستندأظهرت نتدئج هذا اجلزء من 

فقد الحظند أن النظدم املهيمن يف السيدسة املدلية هو النظدم املستدام والنظدم  األنظمةمن انحية نتدئج احتمدلية االنتقدل يني  أو
املهيمن يف حدلة السيدسة النقدية هو النظدم الثدين الذي يهتم ابحتواء الدين احلكومي ،مع أتكد  ورية السيدسة املدلية والسيدسة 

 .سعدرز على املستوى العدم لألهد يدل الرتكيأهدافالنقدية الغري مستهدفة للتضخم واليت تتعد  
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 خالصة الفال:

البنك –السلطة النقدية  عدم استقالليةاجلزائري تعترب السيدسة النقدية ذات مالمح غري واضحة خدصة من انحية  تقتاد يف اإل
على نقدئص وحتدايت السيدسة  أكثرالرتكيز  إىلهد ،وهذا مد تقد ان أهدافطدملد تعد ت وعدم اكتفدئهد هبدف التضخم يل ل -املركزي
ال الوتقوف على معوتقدت أو الواجب توفرهد لتحقيقه اجيب  اتاإلجراء أهمللوتقوف على مدهية التنسيق يني السيدستني و  أياملدلية 

دزات الكلي ككل ويشكل أ ق الوتقوف على حتدايت ومعوتقدت السيدسة املدلية اليت جتعلهد مسيطرة سيدسيد وتتمتع ابمتي تقتاد اإل
هذا الفال يقيدس مؤشر خدص  يدايةاختدذ القرارات مبد اجيعلهد تتحكم يف السيدسة النقدية .هلذا تقمند يف لوية تقاوى يف أو و  أكثر

يني السيدستني اليت عرفتهد اجلزائر  األنظمةملعرفة خمتلف ( ICB)والسيدسة املدلية  (ICM) النقديةيتوجهدت كل من السيدسة 
نظدمني  أهممديني سيدسة نقدية توسعية )تقييدية( وسيدسة مدلية توسعية )تقييدية( ليتضح لند أن  (1152-5991)خالل الفرتة 

ي تقتاد على النمو اإل األنظمةهذه  أثر دراسة( ،مث تقمند يR4والنظدم التوسعي) (R1)استخدمتهمد اجلزائر مهد النظدم التقييدي
التوسعي  زيجلنستخلص يف األخري الدور املهم الذي يلعبه امل( ARDL) تقة من خالل منوذج  أكثريف اجلزائر يشكل تفايلي و 

(S4) الثدين  زيجي ،كمد تبني أن املتقتاد يني السيدسة النقدية واملدلية يف حتفيز النشدط اإل(S2)  هو املزيج األمثل الذي ميكن أن
ل النموذج التكميلي الذي تقمند من خالله من خالو القاري والطويل. جلاألي  يف تقتاد تستخدمه اجلزائر لتحفيز النشدط اإل

 أهممن خالله الوتقوف على  ندحدولإب خدل جمموعة من مؤشرات احلوكمة كدليل على الضعف املؤسسي يف اجلزائر ،فقد 
ي ويف ذات الوتقت على تقتاد السليب للبيئة املؤسسية على النمو اإل ثرالتحدايت اليت تعرتقل عملية التنسيق لنتوصل يف األخري لأل
 م السيدسة املدلية.أمدالتحدايت  أهمعملية التنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية خدصة أهند من 

( النمدذج ذات النظم املتغرية املدركوفية Markov switching modelيف اجلزء األخري تقمند ابستخدام منوذج غري خطي )
أهند سيدسة  إىل إضدفة( Dominance)وجو  هيمنة  أيلية يف اجلزائر هي السيدسة املهيمنة أن السيدسة املد إىلتوصلند من خالله ،

( ،خدصة وأهند ال تستطيع السيطرة على عجزهد املديل مد زا  التأكيد على فرضيتند حول الضعف املؤسسي pro cyclique ورية )
تقيدم  إىلغدلبد  أ ى(  non ricardianو نظدم غري ريكدر ي ) اهليمنة املدليةوعرتقلته لعمل السيدسة املدلية يف اجلزائر.ووجو  

تعد   إىل إضدفةالفدئدة لتتمدشى  مع متطلبدت السيدسة املدلية الحتواء الدين العدم والرصيد املديل ، أسعدرالسيدسة النقدية يتعديل 
 هد .أهدافتوسعت السيدسة النقدية فهي مل هتتم فقط ابحتواء التضخم يل خرجت عن نطدق عملهد و  أهداف

ظهور جمموعة االختالالت  إىلأسدسد  أ ىيف األخري ميكنند القول أن تبين سيدسة املور  الواحد واالعتمد  عليه يشكل كلي هو مد 
يف اجلزائر ،ففي ظل االمكدنيدت التمويلية احملدو ة وغيدب اجلو ة املؤسسية وظهور سيدسة  اإلتقتاد يةوعدم التوافق يني السيدسدت 

املنوطة هلد ،كله  هدافمدلية غري فعدلة وغري منضبطة أجربت السيدسة النقدية لالستجدية هلد وأخفت مالحمهد  ون تركيزهد على األ
 اتاإلجراءاجلزائري ال تلعب  تقتاد ويف هذه احلدلة اليت يعدين منهد اإلظهور عالتقة غري تكدملية يني السيدستني ابلتديل  إىل أ ى

 أيمدلية غري متطورة  سواقتقريبد مغلق ويتمتع أب إتقتاد اجلزائري هو  تقتاد والرتتيبدت املؤسسية للتنسيق  ورا فعدال خدصة وأن اإل
نفع ،وميكن أن تبقى السيدسة املدلية  أيلبنك املركزي ج مراحلهد لذلك ال جتدي استقاللية اأو أن عملية التنسيق يف اجلزائر يف 

احلكومي مبد يدر العدئد ويعطي مقديال  نفدقمهيمنة لكن مع السيطرة على املوتقف املديل لتجنب خروجه عن السيطرة ،وتفعيل اإل
 صرامة مع احلكومة . أكثرتشديد املوتقف النقدي مع ضمدانت  إىل إضدفةلتمويله   أخرىحقيقيد والبحث عن موار  
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اليت تتبندهد لطدملد ركزت من خالهلد على  اإلتقتاد يةيغض النظر عن اختالف مواطن القوة والضعف لكل  ولة ،إال أن النمدذج 
حتديد  يندميكيدت الدين  ةدولحم إىلمدى تقدرهتد على حتمل الدين املتفجر والتحكم يف معدالت التضخم ،هلذا تسعى كل  ولة 

يضمن هلد حتقيق  اإلتقتاد يةالسيدسة  أ واتمزيج مثديل من  أوالبحث عن جرعة معينة  أياحلكومي والتضخم يشكل مشرتك  
ي كمتغرية كمية تعرب عن مدى تقتاد والنمو اإل سعدرخدصة من انحية مستوايت الكلية لأل-الكلي  تقتاد ضدع اإلأو االستقرار يف 

املديل والنقدي مد يستلزم مزيج متالحم ومتكدمل يني كل  وهذا يتم من خالل املوتقف -ي ومواكبة الدول املتطورةتقتاد التقدم اإل
 من السيدسة النقدية واملدلية لتحقيق هذا النوع من التوازن وجتنب جمموعة التندتقضدت اليت حتدث يني السيدستني.

 

ناب جل تركيزان على اجلزائري اتضح لند تقريبد غيدب املوتقف النقدي يف السدحة هلذا السبب ا تقتاد حلدلة اإل  راستندففي إطدر 
نقدئص  السيدسة املدلية يف اجلزائر وعدم تقدرهتد على حتمل العجز املديل وعدم حتقيقهد لالنضبدط املديل وهذا مد يؤ ي هبد لالستعدنة 

الفسد  وعدم اليقني  تقضدايوانتشدر  األخريةالنفط يف السنوات  أسعدرابلسيدسة النقدية خدصة مع األزمدت اليت تعرضت هلد  
،وهذا مد جعل السيدسة النقدية جمر   1159 تهد يف سنةأيهن أو   راستندفرتة  يدايةالسيدسي الذي تعرضت له اجلزائر سواء يف 

 أهماالجدية عليهد مع  ندحدولسيدسة مرافقة وعلى هذا األسدس ويعد مندتقشة املوضوع وحتليله من لب اشكدليته الرئيسية اليت 
جمموعة من االستنتدجدت يعد أن  إىلالتسدؤالت والفرضيدت من خالل جزئند النظري والتطبيقي مد مسح لند يف األخري ابلوصول 

 تقمند يتقييم نوع الرتايط والتفدعل يني السيدستني النقدية واملدلية يف اجلزائر .

 

ول املتقدمة يف جمدل السيدستني النقدية واملدلية مبختلف حتدايت جتعلهد متخلفة أبشواط عن الد عدة اجلزائر كدولة انمية تواجه
ضعف كفدءة  إىل إضدفةاملدلية واحملدو ة جدا ، سواقضعف األ أو اإلئتمدناألشكدل سواء من انحية عدم تقدرة البنوك على توليد 

اهليمنة املدلية اليت تلزم البنك املركزي على متويل العجز ممد يقيد تقدرة البنك املركزي  إىل إضدفةالسيدسة النقدية  أثرخمتلف تقنوات 
ىل نقدط الرتايط يني السيدستني النقدية واملدلية أو على التحكم يف معدالت التضخم ويزيد من العجز وضغوطدت التضخم وهذه هي 

أن غيدب االستقاللية يف البنك املركزي وعدم ماداتقيته  يأالواجب فهمهد للحكم على وجو  تنسيق يني السلطتني من عدمه.
واملتمثل يف  سدسيتراجع الدور التنموي  له يف املدى الطويل  يسبب عدم اتقتادره على هدفه األ إىلحىت ولو ينسبة تقليلة يؤ ي 

يف الدول الندمية هو ظدهرة   تقتاداملبدشر للسيدسة النقدية على اإل ثر، ومد يضعف األ سعدراالستقرار الداخلي واخلدرجي لأل
هد يدورة ثر أت أيابلنسبة للسيدسة املدلية فقد متيزت يدوريتهد  أمدوجو  تقطدع غري رمسي كبري جدا مقدرنة ابلقطدع الرمسي .-الثندئية 
يدة أنتج كل تقدت اجلو يف األ نفدقالسيدسي واالعتمد  على فكرة اإل تقتاد يف الدول الندمية واستند هد على تفسريات اإل األعمدل

 لفسد  مبختلف أنواعه.االضعف املؤسسي وانتشدر  إىلضد أيهذا ظدهرة التبذير املديل والذي يعو  
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الستدامته خدصة من انحية احلفدظ على استقرار   واتاأل أهمي ومن تقتاد كال السيدستني النقدية واملدلية مهمتني للنمو اإلمبد أن  
مزيج مندسب  إىلوالتحكم يف مستوايت الدين احلكومي مبد يوفر ييئة مندسبة لعمل السيدستني معد للوصول  سعدراملستوى العدم لأل

ضح الطرق لفهم العالتقة يينهمد أو املشرتكة وجتنب تعدرضهد ،هلذا السبب تعترب نقدط التفدعل يينهمد من أسهل و  هدافلتحقيق األ
 أكثرركيزا يف ذلك على اخلزينة العمومية والبنك املركزي وماد ر متويلهم ويشكل يشكل أفضل وحتليل الروايط يني القطدع العدم ت

النقدية ،لذلك جند أن كلتد السيدستني تتفدعل من خالل جمموعة   ارةامليزانية العمومية وعواتقبه الوخيمة على اإل أثر تقة من خالل 
 الدين احلكومي. أثراملدلية و  سواقالتوسع املديل على البنك املركزي ومدى تطور األ أثرة  خدصة سدسيمن النقدط األ

 

( يني السيدستني policy-mixمد تعرف ب ) أو( la coordinationتقضية موضوعند أال وهي عملية التنسيق ) أهمهند تظهر 
يشكل سليب سواء يطريقة  خرىى السيدستني على األوتقرارات إحد إجراءات أثرضمدن عدم  إىلالنقدية واملدلية واليت نرمي أسدسد 

هذا املوضوع ختتلف طرق فهمهد   راسةغري مبدشرة ويف نفس الوتقت تعظيم النتدئج احملققة ،ومد ال خيفى عند أن  أومبدشرة 
اجلزائري  تقتاد اإل دراسةللبلد و رجة تطوره وانفتدحه ،ومن هذا املنطلق تقمند ي اإلتقتاد يةوتقييمهد وحتليلهد ابختالف الظروف 

جمموعة املعوتقدت والتحدايت اليت  إىل إضدفةريعي حبث يتميز ابهلشدشة وضعف طدتقته االستيعديية  إتقتاد مركزين على اعتبدره 
 يتميز هبد.

 

 اختبار الفرضيات:-

د على سيدسة مدلية كينزية اعتمدت السيدسة املدلية على السيدسة النقدية وإ ارهتد يف اجلزائر ويف ظل اعتمد  اجلزائر غدلب أثرمن جهة 
 ةدولحمسلبد على معدالت التضخم ،ففي الوتقت الذي تعمل فيه السيدسة املدلية على  أثراحلكومي ممد  نفدقعلى التوسع يف اإل

ومدى فعدلية السيدسة النقدية مبد يرفع املستوى العدم  إ ارةحتقيق االنضبدط املديل واالستدامة فهي يف نفس الوتقت تؤثر على 
أن السيدسة املدلية لطدملد سدرت عكس مد سعت السيدسة النقدية لتحقيقه مد يزيد  ائمد من تفدتقم األزمة اليت تتميز  أي سعدرلأل

اجلزائر للخزينة العمومية التمويل الذي يقدمه ينك  إىل إضدفةيسيدق تضخم شديد مدفوع يعجز مديل مستمر غري متحكم فيه ،
أن ينك اجلزائر هو عبدرة عن  أيوالذي مل اجيد مقديال حقيقيد له يل كدن غدلبد لتغطية نفقدت تسيريية واستهالكية غري منتجة،

تديل فدن على تقراراته ابل ثرمؤسسة اتيعة للدولة وكل موار ه مملوكة للدولة مد يعين متكنهد من التدخل يف موار ه والسيطرة عليهد واأل
 ينك اجلزائر ال يتميز أبيسط انواع االستقاللية. 

  

عجز  إرتفدعه يف أغلب الفرتات هو إرتفدعالدين العدم فقد تبني أن السبب يف  إ ارةومن جهة مدى حتقيق االستدامة املدلية و 
نقو  جديدة وسندات عمومية  إصدار إىلاملوازنة وهذا مد حتم على احلكومة  ائمد االتقرتاض واخلدصة من جهدزهد املاريف واللجوء 

ومد يسمى ابلتمويل الغري التقليدي والذي  األخريةظهر يف السنوات  إىل إضدفةة ،تزايديف سوق مد يني البنوك لتغطية نفقدهتد امل
سرتاتيجية ضح عدم وجو  إأو الكلي مد  تقتاد تدهور  خمتلف متغريات اإل إىل أ ىحضر كحل لتمويل العجز يف اخلزينة وهذا مد 
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السنوات اليت   إىلالديون.وحىت لو اجتهند  إ ارةمعينة للتحكم يف الديون وهذا مد أحبط كفدءة السيدسة النقدية وعدم تقدرهتد على 
التخلي عن اللجوء  إىل أ ىفقد حتسن مركز املدلية العدمة ممد 4225-4222كدنت فيهد اجلزائر متحكمة يف  ينهد احلكومي يعد 

ر يف متويل اخلزينة ،لكن كل هذا مل يكن يسبب عمل السلطتني إبسرتاتيجية حمد ة الحتواء الديون يل كدن كل ينك اجلزائ إىل
الفضل للطفرة النفطية اليت حققت األمن املديل الداخلي ونوعد من الاالية اخلدرجية ومنه استدامة مدلية مؤتقتة.فمد يتأكد لند من  

 ىل مراحلهأو ية واملدلية يف اجلزائر غيدب العالتقة التكدملية يينهمد وغيدب التنسيق حىت ولو يف كلتد جهيت الرتايط يني السيدستني النقد

 إىل إضدفةاملدلية ، سواقالرتتيبدت القدنونية و التشغيلية للتنسيق ويف حدلة اجلزائر كدولة انمية غدب فيهد تطور األخباوص  أمد
ضعف التحرير املديل وكل التحدايت اليت تواجه التنسيق يني السيدستني النقدية و املدلية ،واليت جتلت أسدسد يف التمويل املستمر 

للحكومة ومد زا  الوضع سوءا هو تبين آلية  اإلئتمدنالتوسع املفرط يف منح  إىل أ ىللعجز يف امليزانية من طرف البنك املركزي ممد 
ان الوطين ،كل هذا يوحي إتقتاد يني ال تتندسب أيدا مع حدلة تقتاد اليت هي حسب أغلب اإل 1152تقليدي سنة  التمويل الغري

 أكثروهذا يستدعي الرتكيز –املدلية الغري متطورة  سواقمرحلة األ–ج مراحلهد أو ان الوطين هي يف إتقتاد أن عملية التنسيق يف  إىل
 ،مد يوحي يضرورة توفر جمموعة من الشروط: أخرى ين  أ واتعلى تقييد التمويل املبدشر للحكومة مع البحث عن 

 ميكن منح التمويل للحكومة لكن وفق تقيو  تشريعية صدرمة ال ختل هبدف التضخم . أياستقاللية البنك املركزي ال تكون اتمة ،-

املمنوح  اإلئتمدنيل الوزارة املدلية و البنك املركزي وهي اليت تضع القيو  على وجو  جلنة تنسيق ذات مستوى عديل يني مسئو -
 الدين احلكومي.  ارةللحكومة وهتتم إب

املسطرة من طرف كلتد السلطتني فقد ظهر عدم جتدنس واضح فظدهر القوانني ومد  هدافضد التندتقض واضحد من خالل األأييعترب 
الداخلية واخلدرجية وخدصة  سعدريرا  تطبيقه من خالهلد ال يوحي مبد يتحقق فعليد،فرغم حتديد السيدسة النقدية هلدف استقرار األ

 إىل أ ىة لطدملد رضخت لقرارات السيدسة املدلية مد إال أهند يقيت ذات ميل تضخمي ابعتبدرهد سيدسة مرافق 22-22يعد األمر 
حيث تعترب عدم القدرة –معدالت تضخم عدلية ومعدالت منو منخفضة –املسطرة من طرف كلتد السيدستني  هدافعدم حتقق األ

 ئر.التنسيق خدصة وأنه ال يوجد حدو  لالتقرتاض من ينك اجلزا بدايةنقطة ل أهمعلى فال القطدع النقدي عن املديل 

 

كل مد سبق التطرق له عرب عن عدم تقدرة اإلصالحدت اليت تبنتهد اجلزائر على فال القطدع النقدي عن القطدع املديل ،خدصة يف 
والظروف الواجب توفرهد لتحقيق التنسيق يني السيدستني.فغيدب سوق مدلية متطورة وعدم تقدرة  اتاإلجراء أهمظل غيدب 

تفشي الفسد  واإلسراف  إىل إضدفةيسبب اجلمو  املؤسسي وضعف األطر املؤسسية -السيدسة املدلية على حتقيق االنضبدط املديل
،وأنظمة سعر الارف األعمدلو ورة  نتدجكثريا مبستوى اإل  أثر ورية تت كوهند سيدسة  إىل إضدفةواالستدامة املدلية  -وهدر املدل العدم

الدين  إ ارةالكلي وال تتوافق يشكل خدص مع السيدسة النقدية وعدم القدرة على  تقتاد اليت تعمل يشكل متندتقض مع ظروف اإل
ال مث أييت البحث عن أو اجيب الوتقوف عليهد م اجلزائر أمدالعدم إال ابالعتمد  على التمويل من ينك اجلزائر ،كلهد تعترب حتدايت 

 ون إحلدق الضرر ابلسيدسة النقدية واملدلية وهذا مد توافق مع فرضيدت  اإلتقتاد يةمزيج مندسب من السيدستني حيقق التوازانت 
 حبثند.
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 : بحثنتائج ال-

اجلزائري خالل الفرتة  تقتاد واملسيطر يف اإلتبني من خالل حمدكدة جزئند التطبيقي للجزء النظري أن املزيج املستخدم يكثرة 
هو مزيج يني السيدسة املدلية التقييدية والسيدسة النقدية التقييدية ،وهذه النتيجة كدنت يعد تقيدمند يقيدس مؤشرين  2992-4228

السيدسة النقدية واملدلية  لكن مد يهمند حقد هو تقدرة التوليفدت املستخدمة من لتأصيل اجتدهي السيدسة النقدية والسيدسة املدلية ،
اجلزائري  تقتاد ومستدامة يف ظل خمتلف االختالالت اليت يعدين منهد اإل ةااجيدييي إتقتاد ة يف حتقيق معدالت منو سدمهعلى امل

خدصة من انحية االستدامة املدلية ومدى حتقق االستقرار النقدي واطدره –وطبيعتة اهلشة اليت تعرضه ملختلف الادمدت اخلدرجية 
 أيعلى أن املزيج الكينيزي املتكون من سيدستني نقدية ومدلية توسعيتني  دراسدتال،ففي هذا السيدق اجتمعت خمتلف -املؤسسي
ال يف أو ه على التضخم فلتحقيق منو اجيب التحكم آاثر ي لكن  ائمد مد تتم مراعدة تقتاد (هو الذي حيفز النمو اإل1Rالنظدم )
 التضخم.

التنسيق على النمو  أثرقيدس (لARDL)االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتبدطئة استندان يف التحليل القيدسي على منهجية 
متدسك املزيج  أثرتوضيح ي ونفس املنهجية استخدمت لتقتاد كل نظدم على النمو اإل  أثرمن خالل توضيح ي يف اجلزائر تقتاد اإل

التحدايت  أهماجلزائري كنموذج مكمل لتوضيح  تقتاد يني السيدستني النقدية واملدلية على النمو يف ظل البيئة املؤسسية الكلية لإل
استخلاند أن الدين  لو األللنموذج  جلاألاجلزائري ،يعد تقدير العالتقة القارية والطويلة  تقتاد واملعوتقدت اليت يعدين منهد اإل

سلبية على  آاثر أيموجب معنوي فقد استطدعت اجلزائر ورغم كل املعوتقدت احتواء  ينهد احلكومي  ون  أثراحلكومي كدن له 
سليب خدصة مع الادمدت اليت تعرضت  أثرفقد كدن هلد  تقتاد فيمد خيص سعر النفط والقروض املقدمة لإل أمدي ،تقتاد النمو اإل

 تقتاد هد ، والقروض املقدمة لإلإتقتاد وان اجلزائر  ولة ريعية تعتمد على مداخيله لتمويل  األخريةط يف السنوات النف أسعدرهلد 
الطويل عزز  جلاأله السليب يف أثر احلكومي ف نفدقاإل أمدية مدرة للفدئدة.إنتدجفسلبيتهد  لت على عدم استخدامهد يف تقطدعدت 

 إىل إضدفةيسبب انتشدر الفسد  والضعف املؤسسي حتليلند حول كونه غري فعدل رغم معدالته املرتفعة وهذا عدئد اسرافه وهدره 
 ه الواضح يدورية السيدسة املدلية.ثر أت

 

معني حيث كدن للنظدم  أثراليت عربت لند عن نوع املزيج املستخدم يني السيدسة النقدية واملدلية فقد كدن لكل نظدم  األنظمة أمد 
د ااجيدييا أثر فكدن هلمد -( مزيج كينيزي1S( و)1Sالنظدمني ) أمدي ،تقتاد ا ركو اي على النمو اإلأثر ( 5S) لو األ( و 3Sالثدلث )

ي يف ظل خمتلف املعوتقدت تقتاد لند أن أحسن نظدم تستطيع اجلزائر تطبيقه لتحقيق النمو اإل حيث تبنيي ،تقتاد وحمفزا للنمو اإل
مزيج يني السيدسة النقدية التقييدية والسيدسة املدلية التوسعية وهو املزيج األمثل حسب املدرسة  أي( 1Sاليت تعدين منهد هو )

 أهممن  ألنهيق االستقرار النقدي والتحكم يف معدالت التضخم خطوة للتنسيق يني السيدستني هي حتق أهمأن  أية ،النقداوي
ختلي البنك املركزي عن متويل العجز  إىلأن السيدسة النقدية التقييدية تؤ ي  إىل إضدفة، مستدامدي إتقتاد اليت حتقق منوا  سبدباأل

للرتكيز على هدفه ،يف  -اخلزينة إتقراضحىت ولو يدرجة منخفضة متكنه من وضع القيو  على -ممد حيقق استقاللية للبنك املركزي
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انحية ي يف ظل العمل على حتقيق االنضبدط املديل من تقتاد هذا الوتقت تعمل السيدسة املدلية التوسعية على حتقيق النمو اإل
 الرصيد املديل واستدامة الدين .

 

  راسةهذا مد توافق مع (.1Sي لكنه ليس يف  رجة النظدم الثدين)تقتاد انتعدشي على النمو اإل أثرضد له أي(S4والنظدم الكينيزي )
 (1156HOUNGBEDJI )  إىلضح املؤلف أن املزيج السيدسي املتضدفر يني السلطدت يف منوذج كينيزي يؤ ي أو حيث 

العدم يف ظل مستوى معتدل  نفدقوهذا يرتبط مبعدل فدئدة حقيقي منخفض ومبستوى كفدءة عديل من اإل نتدجمستوى أعلى من اإل
كدنت   إذا( اليت توصلت أن السيدسة النقدية التقييدية ال تكون ذات ماداتقية Yamini 2012ضد مذكرة )أيمن التضخم ،و 

 يضمن تعدوينالنقدي حيث تقوم السيدسة املدلية يشكل  صدار يندميدت الدين احلكومي غري مستقرة و وجوب تقييد عملية اإل
 1ة الشكوك.آاثر اجملدزفة و  إىلعمل فر ي منعزل للسيدستني يؤ ي  أيللبنك املركزي ماداتقيته من خالل مكدفحة التضخم ،و 

 

الضعف املؤسسي يف اجلزائر على إعدتقة عملية  أثراجلو ة املؤسسية لتوضيح من خالله إ خدل  ندحدولالنموذج التكميلي الذي 
 أثر( كدن له ICMمؤشر توجهدت السيدسة النقدية )أن  إىل،خلاند  م عملية التنسيقأمدحتدي  أهمالنمو ويف نفس الوتقت هو 

اجلزائري ليست مستدامة  تقتاد السيدسة النقدية املتبعة يف اإلمد يعين أن  القاري ، جلاألالطويل وموجب يف  جلاأليف سدلب 
عمل السيدسة النقدية  إىلالطويل وهذا يعو   جلاأليف حني يابح سدلبد يف  ااجيدي أثرالقاري هلد  جلاألوغري واضحة املعدمل ،ففي 

 تقتاد ينعكس سلبد على اإل عدجالالنقدي والذي رمبد يكون مفيدا مؤتقتد لكنه  صدارعلى توفري التمويل للعجز املديل من خالل اإل
 د.أ واهتممد يوجب اعد ة النظر يف تنفيذ السيدسة النقدية و 

       

سليب  أثرأن الرصيد املديل يف اجلزائر له  أيالطويل ، جلاألني سدلب يف جلاأل( يف كال ICBمؤشر توجهدت السيدسة املدلية) أمد
 تقدرةاملديل يؤثر سلبد على النمو مد يعين عدم ة على ختفيض حجم العجز يف رصيدهد ي فعدم تقدرة الدولتقتاد على النمو اإل
على عكس  القاري جلاألتقد كدن موجب يف  (ICB*ICM)واملتغري التفدعلي . على حتقيق  االنضبدط املديل السيدسة املدلية

القاري كدنت تتغذاين على  جلاألالطويل الذي كدن فيه سدلبد وغري ومعنوي ،مد يعين أن السيدستني النقدية واملدلية يف  جلاأل
ويف -د مع شروط الثدنيةأمهرمبد متدشي احد أو–ي وكدن هندك نوعد من التمدسك يينهمد تقتاد يعضهمد البعض  لرفع النمو اإل

 أ ىب مد يعين أن السيدستني كدنتد تتغذاين على يعضهمد البعض يشكل سليب ممد ( سدلICB*ICM) أثركدن الطويل   جلاأل
 ت السلبية لكال املؤشرين منفر ا .ضد يف املعدمالأيي وهذا يظهر تقتاد على النمو اإلللمزيج السيدسي سليب  أثر إىل

السدئدة يف  البيئة املؤسسيةالنمو ،ممد يعين أن اسدلب على  أثراملتغري الذي عرب لند عن اجلو ة املؤسسية يف اجلزائر  فقد كدن له  و
 إىل أ ىاجلزائري خدصة يف ظل تفشي الفسد  وانتشدره مد  تقتاد اجليدة حلجم املوار  اليت ميتلكهد اإل  ارةاجلزائر مل تسمح ابإل

د على النمو ؤثر سلباملؤسسي يد ة وحكم القدنون مد جعل هذا الضعف ضعف سي إىل إضدفةاسراف وهدر هذه املوار  ،

                                                             
1 HOUNGBEDJI, Honoré Sèwanoudé ,OP-CIT,128 
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اليت تعرتقل عملية  سبدباأل أهممن  كمد أنه  اإلتقتاد يةيف ظهور االختالالت  سبدباأل أهممن  ي لدرجة أنه أصبحتقتاد اإل
 .  التنسيق وجتعل من السيدسة النقدية جمر  سيدسة مرافقة لطدملد غديت مالحمهد

تقمند يتقدير  النمدذج ذات النظم املتغرية اجلزائري  تقتاد ية وهيمنتهد يف اإليف صد  أتكيد فرضيتند حول  ورية السيدسة املدل
( من خالل منوذج خيص السيدسة النقدية وأخر خيص السيدسة املدلية ،ففي جمدل Markov switching model)املدركوفية 

مد يعين  أكثراحلكومي يف النظدم النشط ترفع من املسدحة املدلية ويرتفع العجز املديل  نفدقالسيدسة املدلية تبني أن أن زاي ة اإل
 وأن السيدسة النقدية غري مهيمنة ألن السيدسة املدلية ال تستجيب هلد .–ضد الكينزية – (  pro cyclique)سيدسة مدلية  ورية

 أكثرتقوم يتعديل معدل الفدئدة الحتواء حجم الدين والرصيد املديل للدولة مد يوضح لند يف جمدل السيدسة النقدية استنتجند أهند  أمد
 nonغري ريكدر ي )نظدم -أن هندك هيمنة مدلية  أياجلزائري  تقتاد استجدية السيدسة النقدية للسيدسة املدلية يف اإل

ricardian)- من الربهنة على أن السيدسة النقدية يف اجلزائر اتيعة التضخم فمع عدم اتقرتايه من الافر زا   أمد، واضحة املعدمل
 ضد.أيهد أهدافمع تعد   ابلرصيد املديل أكثرللسيدسة املدلية وال هتتم يشكل كبري مبدى استهدافهد للتضخم يل هتتم 

 

 إىلأسدسد  أ ىواالعتمد  عليه يشكل كلي هو مد  -الدخول يف  وامة لعنة املوار -أخريا ميكنند القول أن تبين سيدسة املور  الواحد
يف اجلزائر ،ففي ظل اإلمكدنيدت التمويلية احملدو ة وغيدب  اإلتقتاد يةظهور جمموعة االختالالت وعدم التوافق يني السيدسدت 

ر سيدسة مدلية غري فعدلة وغري منضبطة أجربت السيدسة النقدية لالستجدية هلد وأخفت مالحمهد  ون تركيزهد اجلو ة املؤسسية وظهو 
 تقتاد ظهور عالتقة غري تكدملية يني السيدستني ابلتديل ويف هذه احلدلة اليت يعدين منهد اإل إىل أ ىاملنوطة هلد ،كله  هدافعلى األ

تقريبد مغلق ويتمتع  إتقتاد اجلزائري هو  تقتاد ت املؤسسية للتنسيق  ورا فعدال خدصة وأن اإلوالرتتيبد اتاإلجراءاجلزائري ال تلعب 
نفع  أيج مراحلهد لذلك ال جتدي استقاللية البنك املركزي أو مدلية غري متطورة ابلتديل تعترب عملية التنسيق يف اجلزائر يف  سواقأب

 نفدقلكن مع السيطرة على املوتقف املديل لتجنب خروجه عن السيطرة ،وتفعيل اإل وتقدئدة ،وميكن أن تبقى السيدسة املدلية مهيمنة
تشديد املوتقف النقدي مع ضمدانت  إىل إضدفةلتمويله   أخرىاحلكومي مبد يدر العدئد ويعطي مقديال حقيقيد والبحث عن موار  

 صرامة مع احلكومة. أكثر

 

 التوصيات :-

لكن اجيب تشديد موتقفهد  لو األتلعب  ور القدئد واملتحرك  أياجلزائري ميكن للسيدسة املدلية أن تكون هي املسيطرة  تقتاد يف اإل-
ه ثر صرامة نظرا أل أكثرمن اجلهدز املاريف للحكومة وجعله  تقراضلتجنب رضوخ السيدسة النقدية لقراراهتد خدصة من انحية تقييد اإل

 سليب على التضخم.

سليب على املدى الطويل  أثرحىت لو كدن حال تقاري األمد إال أنه يكون ذو  ألنهعن آلية التمويل الغري تقليدي ضرورة التخلي -
 غري جمدية. صدارنفقدت االستريا  واالستهالك املبدشر مد اجيعل عملية اإل أوجمدل النفقدت التسيريية  إىليوجه غدلبد  ألنهوهذا 
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تقدت الراحة املدلية لتجنب  ورية السيدسة املدلية أو احلكومي والعمل على ترشيده يشكل كبري يف  نفدقتاحيح مسدرات اإل-
 د.إنتدج أكثرتقطدعدت حيوية  إىلوضرورة توجيهه 

 ي وزاي ة العرض الكلي .تقتاد تعزيز التنويع اإل-

الفسد  واالختالس واإلسراف  تقضدايلتضييق جمدل  يرا اتالااحلوكمة يشكل أ ق ومراتقبة  معديريتعزيز اإلطدر املؤسسي وتبين -
 وتبذير النفقدت.

 تقتاد ختلي السلطة النقدية عن  ورهد كمستشدر مديل وليس ابلضرورة أن يتمتع البنك املركزي ابالستقاللية التدمة يف حدلة اإل-
كومة وتعطيه ماداتقيته ليعمل مركزا على املدلية يكفي وضعه لشروط تسهل عمله مع احل سواقاجلزائري الغري متحرر غديت فيه األ

 ه ويتنسيق مع السلطة املدلية.أهداف

املدلية و زاي ة إ راج الشركدت يف البورصة ،هذا ملد هلد من  ور متويلي للعجز  راقو املدلية ،تنويع األ سواقالعمل على تطوير األ-
 املوازين.

ي وتوفريه للبيئة خدلية من خمدطر التضخم وعجز املوازنة وهذا تقتاد ور اإلالتحرير املديل واملاريف كونه أفضل احللول لتحقيق التط-
 هو األسدس الواجب تواجده لتحقيق التنسيق.

 أثرالكلي اليت تتغري ابستمرار وتت تقتاد املزيج املندسب يني السيدسة النقدية واملدلية ال يكون اثيتد يل خيتلف حسب ظروف اإل -
 ات خدرجية.اجلزائري مبتغري  تقتاد يف اإل

 

 : بحثفا  الآ-

 البحث عن طرق جديدة لتمويل العجز املوازين.-

  رجة املاداتقية واالستقاللية املندسبة لبنك اجلزائر لتجنب حدلة عدم التنسيق.  راسة-

 الوتقوف على حتدايت السيدسة النقدية وكيفية إصالحهد.-

 املدلية والتحرير املديل واملاريف يف تعزيز عملية التنسيق. سواق ور األ-
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 املراجع ابللغة العربية :تقائمة                                                

 املؤلفات:

،الدار 2امحد شعبدن حممد علي،انعكدسدت املتغريات املعدصرة على القطدع املاريف و  ور البنوك املركزية، الطبعة -
 4226اجلدمعية،مار،

 .4228، ار وائل للنشر،عمدن،األر ن،4مدخل حتليلي نظري،الطبعة-،مشهور هذلول،النقو  و املادرف أكرم  حدا  - 
الكلي، مؤسسة الرؤية للطبدعة و النشر، االسكندرية، مار،  تقتاد السيد حممد السرييت و علي عبد الوهدب، مبد ئ اإل -

4222، 

،مكتبة حسن العارية للطبدعة و النشر و 2البنكية،الطبعة  ايت البنوك و التقنيدتإتقتاد ب وليد،حللو يوخدري،أيالع -
 4223التوزيع،يريوت،

 ،.4228مقدرنة ،اجمللس األعلى للغة العريية،  راسة-مجدل ين  عدس،السيدسة النقدية يف النظدمني االسالمي و الوضعي -
 ،4222،عمدن، بداية، ار ال2ةمفدهيم و جتدرب،الطبع–ي تقتاد التخطيط اإل  حري حممد موسى عريقدت،التنمية و -

 4222، ار وائل للنشر،4الكلي يني النظرية و التطبيق،الطبعة تقتاد خدلد واصف الوزين،أمحد حسني رفدعي،مبد ئ اإل -

 ، 4221ايت النقو  و املدل، ار اجلدمعة اجلديدة،االسكندرية،إتقتاد زينب حسني عوض هللا، -

 ،4228مدخل حتليلي معدصر،الدار اجلدمعية،االسكندرية،-ةسعيد عبد العزيز عثمدن ، املدلية العدم -

 ،.4225، ار الفجر، القدهرة،2(،الطبعة واتاأل-هدافاأل-صدحل مفتدح،النقو  و السيدسة النقدية،)املفهوم -

، ار صفدء للنشر و 2املدلية،الطبعة راقو سوق األ أ اءعبدس كدظم الدعمي،السيدسدت املدلية و النقدية و  -
 ،4229التوزيع،عمدن،

، ار حدمد 2ي،الطبعةتقتاد يف اشكدلية الفكر اإل  راسدت-عبد اجلبدر حممو  العبيدي،خرافة التنمية و التنمية البشرية املستدامة -
 ،4224للنشر و التوزيع،عمدن،

 4223تقييمية حتليلية، يوان املطبوعدت اجلدمعية،اجلزائر، راسة -الكلية اإلتقتاد يةالسيدسدت  إىلعبد اجمليد تقدي،املدخل  -

 2991كلي، مكتبة زهراء الشرق،القدهرة،-حتليل جزئي-اإلتقتاد يةعبد املطلب عبد احلميد، السيدسدت  -
 ،2992لبندن،-عبد املنعم فوزي، املدلية العدمة و السيدسة املدلية،  ار النهضة العريية للطبدعة و النشر،يريوت -

 4221جدمعة امللك عبد العزيز،جدة،،-نظرايت النمو و التنمية-يتقتاد عبلة عبد احلميد خبدري،التنمية و التخطيط اإل -

،مركز االسكندرية 4حتليلية مقدرنة،الطبعة  راسة-االسالمي تقتاد ي،السيدسة املدلية و النقدية،يف الظل اإلأو عوف حممو  الكفر  -
 4226للكتدب،االسكندرية،
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 تقتاد هد يف السوق املديل و متغريات اإلأثر )اإلطدر العدم و اإلتقتاد يةاخليكدين،حيدر يونس املوسوي،السيدسدت  كدظم -
 4222الكلي(، ار اليدزوري،عمدن،األر ن،

، مكتبة حسني العارية، يريوت، ىلو األحللو موسى يوخدري،سيدسة الارف األجنيب و عالتقتهد ابلسيدسة النقدية، الطبعة  -
 ،.4222 لبندن،

،الدار األكد ميية للطبدعة و التأليف و الرتمجة و 2و النظم النقدية الدولية،الطبعة اإلتقتاد يةمدزن عبد السالم أ هم،العالتقدت  -
 .4221النشر،طرايلس،ليبيد،

 ،4222اء للنشر و التوزيع ، عمدن،االر ن،أثر ،2التنمية، الطبعة إتقتاد حممد صدحل تركي القريشي،علم  -

،جدمعة تقتاد الندشر تقسم اإل-نظرية و تطبيقية  راسدت-اإلتقتاد يةدن عطية انصف،التنمية أميعبد العزيز عجمية، حممد -
 4222االسكندرية،

 4222سيدسدهتد،الدار اجلدمعية،االسكندرية،-نظرايهتد-مفهومهد-اإلتقتاد يةحممد عبد العزيز عجمية،حممد علي الليثي،التنمية  -

 ،4222، ار القدهرة للنشر،-النظرية و املفهوم-يتقتاد خليفة،النمو اإلحممد انجي حسن  -
 2995،مديرية  ار الكتب للطبدعة و النشر،املوصل،العراق،2انظم حممد نوري الشمري،النقو  و املادرف،الطبعة  -

، ار حدمد للنشر و 2العري،الطبعة  تقتادهد املستقبلية يف اإلآاثر و  اإلتقتاد يةالعوملة  آليدتهيفدء عبد الرمحن ايسني التكرييت، -
 4222التوزيع ،عمدن،االر ن،

 4222لبندن ،– ار املنهل اللبندين،يريوت  -نقدية و مدلية تقضداي–مالك ،الظواهر النقدية على املستوى الدويل   وسدم -

،املعهدالعدملي للفكر 2الوضعي،الطبعة تقتاد يش،السيدسة النقدية يني الفقه االسالمي و اإلأو وليد ماطفى ش -
 ،4222االسالمي،

 4222ي الكلي،  ار أسدمة للنشر و التوزيع،اجلزائر،تقتاد تومي صدحل، مبد ئ التحليل اإل-

 الرسائل واألطروحات:

و التجدرية و  اد يةاإلتقت،مذكرة  كتوراه منشورة ،كلية العلوم  اإلتقتاد يةاسحدق خداجية ،سيدسة املدلية العدمة املضد ة للدورات  -
 4221-4226اجلزائر ،–علوم التسيري ،ختاص تسيري املدلية العدمة ،تلمسدن 

مذكرة  كتوراه منشورة، كلية العلوم -تقيدسية  راسة-السيدسة النقدية يف اجلزائر و معوتقدهتد الداخلية أثريقبق ليلى امسهدن،الية  -
 4225-4222د، تلمسدن، اجلزائر،أيمدلية و ينوك، جدمعة اي يكر يلق -و التجدرية و التسيري،ختاص نقو  اإلتقتاد ية

،أطروحة  كتوراه منشورة،كلية 4222-2912-حدلة اجلزائر-يتقتاد السيدسة النقدية و املدلية على النمو اإل أثريلوايف حممد، -
 4223-4224عة تلمسدن،و التجدرية و علوم التسيري،جدم اإلتقتاد يةالعلوم 
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العدم يف حتقيق  نفدقحتليلية تقيدسية لدور اإل  راسة هدافالعدم ابتبدع منهج االنضبدط ابأل نفدقين عزة حممد، ترشيد سيدسة اإل -
 د،تلمسدن ،ختاص تسيريأي،جدمعة ايو يكر يلق اإلتقتاد يةيف اجلزائر، اطروحة  كتوراه،منشورة،كلية العلوم  اإلتقتاد ية هدافاأل

 ،4225-4222املدلية العدمة،

،اطروحة  كتوراه منشورة ،ختاص  4222-2982تقيدسية للفرتة   راسة–ين انفلة نارية ،تقييم السيدسة النقدية يف اجلزائر  -
 4228-4221نقو  ومدلية و ينوك ،تلمسدن ،اجلزائر،

التجدرية،فرع  و اإلتقتاد يةنظرية،مذكرة مدجستري، منشورة، كلية العلوم   راسةي تقتاد يندين فتيحة،السيدسة النقدية و النمو اإل -
 4228مدلية و ينوك،جدمعة   يومر اس،

،اطروحة 4222-2992-حدلة اجلزائر  راسة-يتقتاد هبدء الدين طويل، ور السيدسدت املدلية و النقدية يف حتقيق النمو اإل -
 4226-4225مديل ، إتقتاد ة ابتنة،ختاص ،جدمعاإلتقتاد ية كتوراه ،منشورة ،كلية العلوم 

-2992-حدلة اجلزائر-يتقتاد يوشنب موسى،إشكدلية التوفيق يني السيدسة املدلية و النقدية يف ضبط التوازن اإل -
ايت املدلية و البنوك، جدمعة إتقتاد و التجدرية و علوم التسيري،فرع  اإلتقتاد ية،مذكرة مدجيستري)منشورة(، كلية العلوم 4229

 . 4222-4229مر اس،يو 

أطروحة  كتوراه -حدلة اجلزائر،السعو ية والنرويج  راسة–الدين العدم لتحقيق االستدامة املدلية  إ ارة،اسرتاتيجيدت خن فتحي  -
أعمدل وتنمية مستدامة ،جدمعة فرحدت  إ ارة،ختاص و التجدرية و علوم التسيري اإلتقتاد يةكلية العلوم   منشورة ،

 .4228-4221عبدس،سطيف،

 يوش عبد القد ر، انعكدسدت التحرير املاريف على البنوك اجلزائرية و اسرتاتيجية عمل البنوك ملواجهتهد، مذكرة مدجيستري،كلية  -
-4228مهيدي، ام البواتقي،اجلزائر، ي، جدمعة العري ينإتقتاد و التجدرية و  علوم التسيري،ختاص حتليل  اإلتقتاد يةالعلوم 

4229 

، رسدلة  كتوراه)منشورة(، 4222-2992حدلة اجلزائر -يتقتاد  رواسي مسعو  ، السيدسة املدلية و  ورهد يف حتقيق النمو اإل -
 ،4226-4225و التجدرية وعلوم التسيري،جدمعة اجلزائر، اإلتقتاد يةكلية العلوم 

مقدرنة يني اجلزائر و اململكة السعو ية و   راسة-العمومي يف حتقيق التوازانت النقدية و املدلية نفدقرتقوب نرميدن ، ور حوكمة اإل -
رات العريية املتحدة ،أطروحة  كتوراه منشورة ،ختاص مدلية و ينوك و أتميندت ،جدمعة فرحدت عبدس ،سطيف ،اجلزائر مداأل
،4221-4228 

لبعض  ول املغرب العري،مذكرة مدجستري   راسة-تثمدر األجنيب املبدشرسدلكي سعد ، ور السيدسة املدلية يف جذب االس -
 4222-4222و التجدرية و علوم التسيري، ختاص مدلية و ينوك،تلمسدن،اجلزائر، اإلتقتاد يةمنشورة ،كلية العلوم 
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-2992ي يف اجلزائر خالل الفرتة تقتاد شليق عبد اجلليل،التنسيق يني السيدستني املدلية و النقدية و  وره يف حتقيق التوازن اإل -
ينوك –و التجدرية و علوم التسيري ،ختاص مدلية  اإلتقتاد يةحتليلية ،أطروحة  كتوراه ،منشورة،كلية العلوم   راسة-4222

 4228-4221وأتميندت،جدمعة تقدصدي مرابح،ورتقلة ،اجلزائر،

الكلية  للسيدسة املدلية و القدرة على استدامة حتمل العجز املوازين والدين العدم حدلة اجلزائر  اإلتقتاد ية اثرشييب عبد الرحيم ،اآل -
-د أيية جدمعة أيو يكر يلقإتقتاد و التجدرية و التسيري ،ختاص علوم  اإلتقتاد ية،أطروحة  كتوراه،كلية العلوم 

 4223-4224تلمسدن،

ية إتقتاد  على النفقدت العمومية يف اجلزائر،مذكرة مدجستري،ختاص علوم جملخ سليم ،انعكدسدت يرامج صندوق النقد الدويل -
 4229-4228،جدمعة أم البواتقي ،اجلزائر 

كلية -منشورة-مذكرة مدجيستري-حدلة ينك اجلزائر-هد على فعدلية السيدسة النقديةأثر مرمي مدطي،استقاللية البنوك املركزية و  -
تطبيقي ،جدمعة العري ين مهيدي أم  إتقتاد ختاص احادء و –ي إتقتاد ،ختاص حتليل اإلتقتاد يةالعلوم 

 4229-4228البواتقي،اجلزائر،

(،مذكرة مدجيستري 22:4223-22:2992تقيدسية يف الفرتة )  راسة–يوعالم ،سيدسدت سعر الارف يف اجلزائر  يموأل -
 ،4225كمي ،جدمعة اجلزائر ،جوان   إتقتاد والتجدرية والتسيري ،ختاص  اإلتقتاد ية،كلية العلوم 

 : دراساتالو  املقاالت

أيو يكر خوالد،تقييم اصالح تقدنون النقد و القرض اجلزائري و أيرز التعديالت الطدرئة عليه،جملة العلوم السيدسية و القدنون  -
 ،4228ر أي،يرلني ،أملدنيد فرب اإلتقتاد يةاالسرتاتيجية و السيدسية و  دراسدت،املركز الدميقراطي العري لل1العد  24،اجمللد ،

 ،4،4228،العد  21امبدرك ين الطييب ،ينك اجلزائر ومدى استقالليته يف ظل اصالح املنظومة املارفية ،جملة احلقيقة ،اجمللد  -

و املدلية  اد تقت(،جملة اإل4223-4222يف اجلزائر )–ت حيىي مسري ،فعدلية السيدسة النقدية يف ظل وفرة احتيدطدت الارف أي -
 4225، 1،العد 

ايت العريية،جملة العلوم تقتاد هد على اإلآاثر العدملية املعدصرة و  اإلتقتاد يةدن عبد خيضر،عيد ة سعيد حسني،املتغريات أمي -
 52،4228 صدارو اال ارية،جدمعة يغدا ،اإل اإلتقتاد ية

املخدطر يف املادرف  إ ارة،اخلدمدت املدلية و 4222افريل42-28عمل الندوة الدولية املنعقدة خالل الفرتة  راقأو حبوث و  -
 اإلتقتاد يةمغدري،كلية العلوم -روو اإلسالمية،منشورات خمربالشراكة و االستثمدر يف املؤسسدت الاغرية و املتوسطة يف الفضدء األ

 .43،ص4222و التجدرية و علوم التسيري،جدمعة سطيف،

ي يريري حممد، طرشي حممد، مداخلة:التحرير املديل و املاريف كدلية لزاي ة القدرة التندفسية للبنوك التجدرية يف اجلزائر،املؤمتر العلم -
 4228-مدرس-24-22حول اصالح النظدم املاريف اجلزائري يف ظل التطورات الراهنة،جدمعة تقدصدي مرابح، ورتقلة، 4الدويل 
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ليلى أمسهدن ،اصالحدت النظدم املاريف اجلزائري و انعكدسدهتد على فعدلية السيدسة النقدية ،مداخلة ضمن امللتقى الدويل يقبق  -
 4229مدرس22-23حول اصالحدت النظدم املاريف اجلزائري، جدمعة تقدصدي مرابح ،ورتقلة،اجلزائر،

اجلديد يف اجلزائر من خالل مؤشرات احلوكمة خالل الفرتة املؤسسي  تقتاد يالل يومجعة ،ين تقدنة امسدعيل ،تقييم واتقع اإل -
 28،4221والتسيري والتجدرية ،العد   اإلتقتاد ية،جملة العلوم 2996-4225

ايت إتقتاد يلغندمي نبيلة،سحنون مجدل الدين،التحرير املديل و انعكدسه على تقنيدت متويل التجدرة اخلدرجية يف اجلزائر، جملة  -
 4221، 21د مشدل افريقيد ،الع

،اجمللد  اإلتقتاد يةين شنهو فريدة ،واتقع السوق املديل يف اجلزائر وآفدق تطوير فعدليته يف ظل التغريات العدملية ،جملة العلوم  -
 23،4226،العد  24

ئرية و ين طلحة صليحة ،معوشي يوعالم، ور التحرير املاريف يف اصالح املنظومة املارفية،ملتقى املنظومة املارفية اجلزا -
 4222 يسمرب-25-22الواتقع و التحدايت،كلية العلوم االنسدنية و العلوم االجتمدعية، جدمعة الشلف، -اإلتقتاد يةالتحوالت 

الكلية جلذب االستثمدر األجنيب املبدشر  اإلتقتاد يةجدنب املتغريات  إىل أسدسيين مرمي حممد ، ور االستقرار السيدسي كعدمل  -
االجتمدعية  دراسدت(،األكد ميية لل4224-2981( خالل الفرتة )ARDLتقيدسية ابستخدام منوذج )  راسة–يف اجلزائر 

 4228،جوان 42واإلنسدنية ،العد  

،حوليدت جدمعة  ARDL( يف اطدر منوذج 4226-2912يوالكور نور الدين ،حمد ات البطدلة يف اجلزائر خالل الفرتة ) -
 ،4228ن ،اجلزء الثدين ،جوا34،العد  2اجلزائر 

و املدلية  تقتاد تقدي عبد اجمليد،تسيري املدلية العمومية يف اجلزائر ضمن متطلبدت احلوكمة املدلية ،جملة اإل–اتكريل صوفيد  -
 4228، 2،العد 2،اجمللد

 دراسدتال،جملة 4222-4222آلية لضبط امليزانية العدمة خالل  يرا اتالاحسني ين طدهر ،سهيلة يغنة ،صندوق ضبط  -
 ،4225ـجوان 3املدلية و احملدسبية اال ارية ،العد  

و  اإلتقتاد ية(،جملة البحوث 4229-2912ي يف اجلزائر)تقتاد املدل البشري و النمو اإل رأسحوشني يوسف،العالتقة يني  -
 2،4225،العد  2املدلية،اجمللد 

-62ية عريية ،العد ان إتقتاد (،حبوث 4222-4222س فضيل ،حتدايت السيدسة النقدية و حمد ات التضخم يف اجلزائر)أير  -
 4223شتدء و رييع -64

و شرورة استدامة ماد ر التمويل،معدرف جملة  نفدقرتقوب نرميدن ،معدجلة العجز املوازين يف اجلزائر يني متطلبدت حوكمة اإل -
 ،4221،جوان  44لعد  علمية  ولية حمكمة ،ا
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سوامس رضوان،العالتقة يني البنك و املؤسسة على ضوء االصالحدت املدلية و النقدية اجلدرية يف ا جلزائر ،مداخلة ضمن امللتقى  -
-44ي اجلديد، جدمعة سعد  حلب البليدة ،اجلزائر،،تقتاد اجلزائرية و حتدايت املندخ اإل اإلتقتاد يةحول املؤسسة  لو األالوطين 

 4223أفريل  43

حتليلية ،جملة يشدئر ،اجمللد   راسة– 4225جوان  4222شلغوم عمريوش ،فعدلية السيدسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة  -
 4221،يشدر ـدجلزائر ،مدرس2الثدلث،العد  

،جملة ميالف )4225جوان - 2912التحرير ) إىلمن التقييد  :الفدئدة يف اجلزائر أسعدرشلغوم عميوروش،تطور سيدسة  -
 4221،العد  اخلدمس ،املركز اجلدمعي ميلة ،اجلزائر،،جوان دراسدتالللبحوث و 

وتوصيدت صندوق النقد الدويل،جملة البديل  4226شليحي الطدهر و آخرون،السيدسة املدلية للجزائر يني أحكدم تقدنون املدلية  -
 4226ي ،العد  اخلدمس ،تقتاد اإل

و  تقتاد على النظدم املاريف االسالمي،مداخلة ضمن املؤمتر الدويل التدسع لإل3مقررات ابزل  أثرصدحل مفتدح،رحدل فدطمة، -
 ،4223سبتمرب -22-9التمويل االسالمي:النمو و العدالة واالستقرار من منظور اسالمي، أسطمبول تركيد ،

عمومي واملؤسسدت  إتقتاد ي مجدل الدين ،األيعد  املؤسسدتية وسوق العمل يف اجلزائر ،أطروحة  كتوراه،ختاص أو صحر  -
 ،4229-4228،جدمعة ماطفى اسطمبويل ،معسكر،

يف مواجهة الفقر  4222-4222طدرق تقندوز ،السعيد تقدمسي ،ايراهيم يلحمري ،املخططدت اخلمدسية التنموية يف اجلزائر  -
 ،4221،جدنفي 1العد   انسدنية و اجتمدعية ، جدمعة وهران ،  راسدت،البطدلة و التضخم ،جملة 

 اإلتقتاد يةية و ا ارية،كلية العلوم إتقتاد فلمنغ، أحبدث -طويل هبدء الدين،  ور السيدسدت املدلية و النقدية ضمن منوذج مندل -
 4224،جوان 22و علوم التسيري،جدمعة حممد خيضر، يسكرة، العد 

ي يف اململكة العريية تقتاد عمد  حسني الاعيدي،يديعة فهد العتييب ، ور السيدسدت املدلية و النقدية يف  فع عجلة النمو اإل -
 4226ـ228،اجمللد3895و التنمية البشرية ،العد   تقتاد لة اإل،جم4224-2986السعو ية للفرتة 

 اإلتقتاد يةاجلزائري،جملة األحبدث  تقتاد عمروش شريف ،طبيعة العالتقة يني السيدستني املدلية و النقدية يف اإل -
 4221،البليدة، يسمرب 25،العد 

،جملة أيعد  4226-4226ي خالل الفرتة تقتاد اإل هد على النموأثر العدم و  نفدقفدر عبد القد ر،جدري فدتح،سيدسة اإل -
 4228  8,ية ،العد إتقتاد 

ية العد  إتقتاد ،جملة رؤى 4225-2962حتليلية للنظم والنتدئج يني   راسةلبدز أمني ،مسدر سيدسة سعر الارف يف اجلزائر  -
 ،الوا ي،اجلزائر22

 من املوتقع:،4226-2992يف اجلزائر  يتقتاد السيدسة النقدية على النمو اإل أثرحلول عبد القد ر ، -

https://ketabonline.com/books/103761/read?page=1 

https://ketabonline.com/books/103761/read?page=1


تقائمة املراجع
 

 ~291 ~ 

 

-4222يف متويل عجز املوازنة العمومية خالل الفرتة  يرا اتالالطرش ذهبية ،كتدف شدفية ،فعدلية صندوق ضبط  -
 4228،جوان 5 ية ،العد تقتاد ،جملة التنمية اإل4221

-4222تقيدسية   راسةي يف الدول العريية الغنية ابملوار  تقتاد لطفي خمزومي وآخرون، النوعية املؤسسدتية والنمو اإل -
 4226،اجلزائر، يسمرب 22ية ،العد  إتقتاد ،جملة رؤى 4224

،جملة العلوم النسدنية،العد  22-92السيدسة النقدية يف اجلزائر يعد صدور تقدنون النقد و القرض  أ واتمدجدة مدوخ، -
 4222نوفمرب22،يسكرة ،اجلزائر ،43

-4222عجز امليزانية العدمة يف اجلزائر خالل الفرتة ) تزايدحممد يلعيدي،واتقع التنسيق يني السيدستني املدلية و النقدية يف ظل  -
 4224،جوان 31(،جملة العلوم االنسدنية ،العد  4222

حول  4،مداخلة يف املؤمتر الدويل4223،،4جلنة ابزل  معديريحممد زرتقون ،محزة طييب،حنو اصالح املنظومة املارفية وفق  -
 4228مدرس -24-2ورتقلة ،2لعدملية الراهنة،جدمعة تقدصدي مرابح،اصالح النظدم املاريف اجلزائري يف ظل التطورات ا

اجلديد،العد   تقتاد ايت الدول املتقدمة و الندمية،جملة اإلإتقتاد هد يف آاثر معيزي تقويدر، مد  نوال،فعدلية السيدسة النقدية و  -
 ،4222،جدنفي 4

ملتقى املنظومة املارفية و  آليدتة ،مداخلة ضمن فعهد على السيدسة النقديأثر مناوري زين ،استقاللية البنك املركزي و  -
 ،4222 يسمرب 25-22جدمعة الشلف ،يومي  -واتقع و حتدايت– اإلتقتاد يةالتحوالت 

 ، 4222نوفمرب، ،MPRA،االطدر النظري للتنسيق يني السيدستني املدلية و النقدية  مىن كمدل  -

—les cahiers du cread-املدلية و متطلبدت ترسيخهد يف اجلزائرزهري ين  عدس،رتقوب نرميدن،حتليل مؤشرات االستدامة -
 4228،4العد  

 :والنشرات االحاائية التقارير

 ،ينك اجلزائر 4222من سنة  لو األوعندصر التوجه للسداسي  4222و النقدية لسنة  اإلتقتاد يةالتطورات  -
صبدحد، ورة الربملدن العد ية  4221نوفمرب  24يوم االحد  ،املنعقدة 23اجلريدة الرمسية للمندتقشدت ،حمضر اجللسة العلنية  -

4221-4228 

 ،4222أكتوير  42اجلريدة الرمسية للمندتقشدت ،حمضر اجللسة العلنية السد سة املنعقدة يوم  -

 24رتقم –االحادئية الثالثية  ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 42،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -
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 33،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر اجلزائر ،ينك  -

 31،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 22،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 25،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 26،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 5،رتقم االحادئية الثالثية ةالنشر ينك اجلزائر ، -

 4222ي و النقدي للجزائر ،جويليةتقتاد ،التطور اإل4222ينك اجلزائر، التقرير السنوي  -

 ،4222ي و النقدي للجزائر ،نوفمرب تقتاد ،التطور اإل4223ينك اجلزائر، التقرير السنوي  -

 ،4226للجزائر ،نوفمرب ي و النقدي تقتاد ،التطور اإل4225ينك اجلزائر، التقرير السنوي  -

 ،4228ي و النقدي للجزائر ،جويلية تقتاد ،التطور اإل4221ينك اجلزائر، التقرير السنوي  -

 ،صندوق النقد الدويل4228املد ة الرايعة يف اجلزائر  مشدوراتاجمللس التنفيذي خيتتم 28/421ييدن صحفي رتقم  -

املد ة الرايعة ،صندوق النقد  مشدوراتاجلزائر الجراء  إىل يعثة الاندوق ختتم زايرهتد– 269/23ييدن صحفي رتقم  -
 ،4223نةفمرب 45الدويل،

و توجهدت  4226م اجمللس الشعيب الوطين ،حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة أمدتدخل حمدفظ ينك اجلزائر  -
 ،4228،فيفري 4221

التطورات النقدية و -4242-4229الكلي للدول العريية لعدمي ي تقتاد اإل  اءالعري،توتقعدت األ تقتاد تقرير آفدق اإل -
 ،4229أفريل –التدسع  صداراملارفية ،صندوق النقد العري ،اإل

م اجمللس الشعيب أمد،تدخل حمدفظ ينك اجلزائر 4228و توجهدت سنة  4221حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة  -
 4228الوطين ، يسمرب 

م اجمللس الشعيب أمد،تدخل حمدفظ ينك اجلزائر 4228و توجهدت سنة  4221حوصلة حول التطورات النقدية و املدلية لسنة  -
 4228الوطين ، يسمرب 

 .4228التدسع،أفريل  صدارالعري ،اإل تقتاد تقرير آفدق اإل: صندوق النقد العري -

 4222 أيو ظيب ،-و الدول الندمية 4ة التفدق ابزل سدسياملالمح األ، صندوق النقد العري -

 ،4229ريففي29اجندزات و آفدق ،–ة املادرف افتتدح يوم حول :عارن–كلمة احملدفظ  -
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 4229فيغري29اجندزات و آفدق ،–افتتدح يوم حول :عارنة املادرف –كلمة احملدفظ  -

 4223لسنة  لو األو عندصر التوجه للسداسي 4224و النقدية لسنة  اإلتقتاد يةحمدفظ ينك اجلزائر،ينك اجلزائر،التطورات  -
 4223،اجلزائر، يسمرب،

،،ينك اجلزائر 4222،عرض التقرير السنوي  4222و النقدية  اإلتقتاد ية،التطورات -حمدفظ ينك اجلزائر–حممد لكادسي  -
 4222ت أو  45،

رار الادمة يف ظرف استم 4226و توجهدت السنة املدلية  4225مداخلة السيد احملدفظ ،حول التطورات املدلية و النقدية ل -
 4221اخلدرجية ،أفريل 

 tv.echoroukonline.comاسرتجدع التوازانت الكربى للبال  من املوتقع: إىلوزير املدلية ،تقدنون املدلية يهدف  -

 : والتعليمات القوانني

ه املوافق ل 2242الثدنية أ ىمج41والقرض،مؤرخ يف  املتعلق ابلنقد22-92املعدل و املتمم لألمر  22-23األمر  -
 .4223ت أو 41، 54،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4223غشت 46

 املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية4222-24املعدلة و املتممة للتعليمة  4229-22التعليمة  -

 السوق املفتوحة اخلدصة إبعد ة متويل البنوكاملتعلقة يعمليدت 4226سبتمرب 2املؤرخة يف 26-26التعليمة  -

 املتعلقة ينظدم االحتيدطدت اإلجبدرية  4222-24املعدلة و املتممة للتعليمة  4228-23التعليمة رتقم  -

ه 2242الثدنية أ ىمج41املتعلق ابلنقد والقرض،مؤرخ يف 22-92املعدل و املتمم لألمر  22-23من األمر  35املد ة  -
 .4223ت أو 41، 54،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4223غشت 46املوافق ل 

املوافق ل  2232رمضدن 26املتعلق ابلنقد والقرض،مؤرخ يف 22-23دل و املتمم لألمر عامل22-22من األمر  35املد ة  -
 4222سبتمرب  52،2اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  ،4222غشت 46

اجلريدة ،4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26مؤرخ يف املتعلق ابلنقد والقرض.22-22مكرر من األمر  36املد ة  -
 4222سبتمرب  52،2الرمسية اجلزائرية ،العد  

ه 2242الثدنية أ ىمج41املتعلق ابلنقد والقرض،مؤرخ يف 22-92املعدل و املتمم لألمر  22-23من األمر  36املد ة  -
 ..4223ت أو 54،41،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  4223غشت 46ل املوافق 

اجلريدة الرمسية ،4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26مؤرخ يف املتعلق ابلنقد والقرض.22-22من األمر 36املد ة  -
 4222سبتمرب  52،2اجلزائرية ،العد  

اجلريدة الرمسية ،4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26يفمؤرخ  املتعلق ابلنقد والقرض.22-22من األمر 29املد ة  -
 4222سبتمرب  52،2اجلزائرية ،العد  
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،اجلريدة  2992أيريل  22ه املوافق ل2222رمضدن 29املتعلق ابلنقد والقرض مؤرخ يف  22-92من تقدنون النقد 55املد ة  -
 .2992أيريل 28ـ،26الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العد  

اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العد  ،4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26مؤرخ يف املتعلق ابلنقد والقرض.22-22األمر -
 4222سبتمرب  52،2

اجلريدة الرمسية ،4222غشت 46املوافق ل  2232رمضدن 26مؤرخ يف املتعلق ابلنقد والقرض.22-22من األمر 52املد ة -
 4222سبتمرب  52،2اجلزائرية ،العد  

،اجلريدة الرمسية اجلزائرية 4221أكتوير 22املوافق ل2239حمرم 42املؤرخ يف 22-23املتمم لالمر 22-21تقدنون رتقم -
 .4221اكتوير51،24،العد 
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 لو األ(ARDLاالحااء الوصفي النموذج ):9امللحق
 

 GDP INF DEBT OIL CE G 

 Mean  2.852394  8.894379  43.58621  46.93138  31.46016                         34.14211 

 Median  3.200002  4.855000  36.90000  36.05000  29.28489                        32.20200 

 Maximum  7.201872  31.70000  116.2000  109.5000  47.78281                          45.84100 

 Minimum -2.100001  0.300000  7.600000  12.28000  18.97131                         25.71100 

 Std. Dev.  2.050414  9.345265  32.43837  32.00793  8.385538                       5.732699 

 Skewness -0.460416  1.476691  0.533067  0.729158  0.573393                        0.477659 

 Kurtosis  3.439110  3.675270  2.160572  2.175717  2.158926                          1.955415 

 Jarque-Bera  1.257572  11.09064  2.224880  3.390739  2.443886                    2.421244 

 Probability  0.533239  0.003906  0.328756  0.183531  0.294657                   0.298012 

 Sum  82.71944  257.9370  1264.000  1361.010  912.3447                     990.1211 

 Sum Sq. Dev.  117.7175  2445.351  29462.93  28686.22  1968.883                     920.1875 

 Observations  29  29  29  29  29              29 

 
 

 مافوفة االرتباط البسيط بني متغريات :0امللحق 
Covariance Analysis: Ordinary     

Date: 03/31/20   Time: 20:59     

Sample: 1990 2018      

Included observations: 29     
       
       

Covariance      
Correlation GDP  LOG(G)  LOG(DEBT)  LOG(CE)  LOG(INF)  LOG(OIL)  

GDP  4.059225      

 1.000000      

LOG(G)  0.027573 0.026099     

 0.084714 1.000000     

LOG(DEBT)  -0.468694 -0.088340 0.825383    

 -0.256059 -0.601891 1.000000    

LOG(CE)  0.037733 0.010520 0.030904 0.065242   

 0.073323 0.254942 0.133176 1.000000   

LOG(INF)  -1.088069 -0.013771 0.359024 0.053509 1.024697  

 -0.533503 -0.084210 0.390389 0.206948 1.000000  

LOG(OIL)  0.263883 0.073439 -0.583631 -0.000756 -0.241307 0.474725 

 0.190094 0.659772 -0.932372 -0.004294 -0.345980 1.000000 
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 :لو األعند الفر   (ADF( ابختبار )GDPاستقرارية السلسلة) :3امللحق                       

 Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Fixed)   

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.575121  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  

     
      

 املثلى : بطاء:اختبار فرتة اإل4امللحق 
Model Selection Criteria Table     

Dependent Variable: GDP     

Date: 12/03/19   Time: 15:57     

Sample: 1990 2018      

Included observations: 28     

       

       Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

       
       133 -16.525720 2.466123 3.322540 2.727938 0.872869 ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

389 -17.924959 2.494640 3.303478 2.741910 0.872278 ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

129 -16.420462 2.530033 3.434029 2.806394 0.859801 ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 

5 -16.524272 2.537448 3.441444 2.813809 0.858758 ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

385 -17.694679 2.549620 3.406037 2.811435 0.861798 ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 

261 -17.923122 2.565937 3.422354 2.827753 0.859524 ARDL(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

197 -19.348768 2.596341 3.405179 2.843611 0.858605 ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

1 -16.419799 2.601414 3.552989 2.892320 0.842284 ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
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 (Pisaren and al)اختبار احلدو  ل :5امللحق 
ARDL Bounds Test   

Date: 12/03/19   Time: 15:58   

Sample: 1991 2018   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k 

   
   F-statistic  4.507114 9 

     
          

Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 1.88 2.99   

5% 2.14 3.3   

2.5% 2.37 3.6   

1% 2.65 3.97   
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 املثلى للنموذج: بطاء:فرتة اإل6امللحق 
 

Dependent Variable: GDP   

Method: ARDL    

Date: 12/04/19   Time: 19:21   

Sample (adjusted): 1991 2018   

Included observations: 28 after adjustments  

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (1 lag, automatic): LOG(G) LOG(DEBT) LOG(CE) 

        LOG(INF) LOG(OIL) S1 S4 S3 S2                

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 512  

Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     GDP(-1) -0.700799 0.169590 -4.132313 0.0020 

LOG(G) -5.284425 3.047221 -1.734178 0.1135 

LOG(G(-1)) 2.649195 2.583986 1.025236 0.3294 

LOG(DEBT) -3.448590 0.847065 -4.071225 0.0022 

LOG(CE) 1.800040 1.662987 1.082414 0.3045 

LOG(CE(-1)) 2.426215 1.623204 1.494708 0.1659 

LOG(INF) 0.157573 0.253023 0.622763 0.5474 

LOG(INF(-1)) -0.652384 0.238902 -2.730756 0.0212 

LOG(OIL) -2.554403 0.873302 -2.924992 0.0152 

LOG(OIL(-1)) -2.410665 0.954486 -2.525616 0.0301 

S1 2.416129 2.395096 1.008782 0.3369 

S1(-1) -8.353676 1.997577 -4.181904 0.0019 

S4 3.696787 1.330022 2.779492 0.0195 

S3 -20.99791 3.785457 -5.546994 0.0002 

S3(-1) 12.02736 4.055446 2.965729 0.0141 

S2 5.314991 1.949255 2.726678 0.0213 

S2(-1) 6.584132 1.639354 4.016297 0.0025 

C 30.76072 9.537989 3.225074 0.0091 
     
     R-squared 0.952914     Mean dependent var 2.925694 

Adjusted R-squared 0.872869     S.D. dependent var 2.048981 

S.E. of regression 0.730574     Akaike info criterion 2.466123 

Sum squared resid 5.337386     Schwarz criterion 3.322540 

Log likelihood -16.52572     Hannan-Quinn criter. 2.727938 

F-statistic 11.90464     Durbin-Watson stat 2.784747 

Prob(F-statistic) 0.000174    
     
      

 (:ARDL:تقدير معامالت املدى القاري والطويل لنموذج )9امللحق 
ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDP   

Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

Date: 12/03/19   Time: 15:59   

Sample: 1990 2018   

Included observations: 28   
     
     

Cointegrating Form 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

DLOG(G) -5.284425 3.047221 -1.734178 0.1135 
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DLOG(DEBT) -3.448590 0.847065 -4.071225 0.0022 

DLOG(CE) 1.800040 1.662987 1.082414 0.3045 

D(INF) 0.157573 0.253023 0.622763 0.5474 

DLOG(OIL) -2.554403 0.873302 -2.924992 0.0152 

D(S1) 2.416129 2.395096 1.008782 0.3369 

D(S4) 3.696787 1.330022 2.779492 0.0195 

D(S3) 
-

20.997907 3.785457 -5.546994 0.0002 

D(S2) 5.314991 1.949255 2.726678 0.0213 

CointEq(-1) -1.700799 0.169590 -10.028886 0.0000 
     
     

    Cointeq = GDP - (-1.5494*LOG(G)  -2.0276*LOG(DEBT) + 2.4849*LOG(CE)  

        -0.2909*LOG(INF)  -2.9193*LOG(OIL)  -3.4910*S1 + 2.1736*S4  -5.2743 

        *S3 + 6.9962*S2 + 18.0860 )  
     
     
     

Long Run Coefficients 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

LOG(G) -1.549407 1.985081 -0.780526 0.4532 

LOG(DEBT) -2.027629 0.427999 -4.737465 0.0008 

LOG(CE) 2.484865 0.990558 2.508550 0.0310 

LOG(INF) -0.290929 0.139225 -2.089635 0.0632 

LOG(OIL) -2.919256 0.518739 -5.627604 0.0002 

S1 -3.491034 1.070342 -3.261607 0.0086 

S4 2.173558 0.787571 2.759824 0.0201 

S3 -5.274315 1.598320 -3.299912 0.0080 

S2 6.996195 1.676798 4.172356 0.0019 

C 18.086039 5.459463 3.312787 0.0078 
     

 (ARDL: االختبارات التشخياية لنموذج )9امللحق 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.183571 Prob. F(2,8) 0.0571 

Obs*R-squared 14.31404 Prob. Chi-Square(2) 0.0008 
     
      

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 3.502609 Prob. F(2,23) 0.0470 

Obs*R-squared 6.070133 Prob. Chi-Square(2) 0.0481 
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean       1.03e-14
Median   0.030442
Maximum  0.832452
Minimum -0.832489
Std. Dev.   0.444613
Skewness  -0.041204
Kurtosis   2.454913

Jarque-Bera  0.354562
Probability  0.837544

 
 

  
Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01   

Specification: GDP  GDP(-1) LOG(G) LOG(G(-1)) LOG(DEBT) LOG(CE) 

LOG(CE(-1)) LOG(INF) LOG(INF(-1)) LOG(OIL) LOG(OIL(-1)) S1 S1( 

-1) S4 S3 S3(-1) S2 S2(-1) C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value Df Probability  

t-statistic 0.220405 9 0.8305  

F-statistic 0.048579 (1, 9) 0.8305  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. Df 
Mean 

Squares  

Test SSR 0.028654 1 0.028654  

Restricted SSR 5.337386 10 0.533739  

Unrestricted SSR 5.308732 9 0.589859  
     
     
     

 

   (1Q-1991-2118-1Q)-( لدالة ر  الفعل املايل خالل الفرتة MSWتقدير منوذج ) :1امللحق 
 

Dependent Variable: SB   

Method: Markov Switching Regression (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 03/27/20   Time: 14:41   

Sample (adjusted): 1990Q2 2018Q1  

Included observations: 112 after adjustments  

Number of states: 2   

Initial probabilities obtained from ergodic solution 

Standard errors & covariance computed using observed Hessian 

Random search: 25 starting values with 10 iterations using 1 standard 

        deviation (rng=kn, seed=1518194088)  

Convergence achieved after 26 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     Regime 1 
     
     RT 0.050636 0.031075 1.629483 0.1032 

G -1.803806 0.067539 -26.70745 0.0000 

DEBT(-1) -0.177265 0.010498 -16.88642 0.0000 

C 68.36087 2.421297 28.23317 0.0000 
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Regime 2 
     
     RT -0.084262 0.066005 -1.276588 0.2017 

G -1.072561 0.201275 -5.328827 0.0000 

DEBT(-1) -0.097390 0.033817 -2.879945 0.0040 

C 28.19337 8.227690 3.426645 0.0006 
     
     Common 
     
     LOG(SIGMA) 0.776434 0.071795 10.81453 0.0000 
     
     Transition Matrix Parameters 
     
     P11-C 3.320697 0.627928 5.288338 0.0000 

P21-C -2.172872 0.603367 -3.601243 0.0003 
     
     Mean dependent var -4.118705     S.D. dependent var 9.952144 

S.E. of regression 2.819740     Sum squared resid 818.9463 

Durbin-Watson stat 0.421820     Log likelihood -265.6937 

Akaike info criterion 4.940958     Schwarz criterion 5.207954 

Hannan-Quinn criter. 5.049287     
 

 Transition probabilities Matrix :92امللحق                              
 

Equation: EQ07  

Date: 03/27/20   Time: 14:44  

Transition summary: Constant Markov transition 

        probabilities and expected durations 

Sample (adjusted): 1990Q2 2018Q1 

Included observations: 112 after adjustments 
    
    Constant transition probabilities: 

P(i, k) = P(s(t) = k | s(t-1) = i) 

(row = i / column = j)  

   1  2 

  1 0.965132 0.034868 

  2 0.102213 0.897787 

    

    
    
    Constant expected durations:  

    

   1  2 

  28.67965 9.783477 

    
    
     

    
 

 

 



 

 

 امللخص:

يف ثالث مراحل  1152-5991ي خالل الفرتة تقتاد التنسيق يني السيدستني النقدية واملدلية على النمو اإل أثرتقيدس  إىل دراسةهتدف هذه ال
يف حتفيز -سيدسة نقدية انكمدشية وسيدسة مدلية توسعية– النقداوياليت يينت نتدئجهد الدور املهم الذي يلعبه املزيج ( ARDL)ال:منهجية أو ،

السليب للبيئة  ثراملزيج الكينيزي ،اثنيد:النموذج التكميلي الذي أظهر لند األ  يةأمه إىل إضدفةاألمثل يف حدلة اجلزائر ،ي كمد أنه املزيج تقتاد النشدط اإل
م السيدسة أمدالتحدايت  أهمي وعلى عملية التنسيق يني السيدستني خدصة أن الضعف املؤسسي من تقتاد املؤسسية على النمو اإل

أهند  إىل إضدفة -نظدم غري ريكدر ي-أن السيدسة املدلية يف اجلزائر هي السيدسة املهيمنة إىل،توصلند  (MSW)املدلية.اثلثد:ابستخدام منوذج غري خطي 
،كمد أهند ال تستطيع السيطرة على عجزهد املديل وهذا مد أكد لند صحة فرضيتند حول الضعف املؤسسي  نتدجحسدسية لتقلبدت اإل أكثرسيدسة  ورية و 

عدم والرصيد املديل ،كذلك وعرتقلته لعمل السيدسة املدلية يف اجلزائر.ابلتديل أجربت اهليمنة املدلية السيدسة النقدية لتتمدشى مع متطلبدهتد يف احتواء الدين ال
 جعلهد جمر  سيدسة مرافقة يف اجلزائر. إىل أ ىوعدم وضوح مالحمهد يف اجلزائر  األخرية هذه أهدافتعد  

،النمدذج ذات النظم املتغرية  (ARDL)ي ،منهجية تقتاد :السيدسة النقدية ،السيدسة املدلية ،املزيج السيدسي يف اجلزائر،النمو اإلالكلمات املفتاحية
 (.MSWاملدركوفية)

Résume: 

Le but de cette étude est de mesurer la coordination entre PM et PB dans la croissance économique 

dans la période 1990-2018 en trois étapes. Premièrement: l'utilisation de l'approche ARDL qui a donne 

de bons résultats du Policy-Mix Monetarists - la politique monétaire restrictive et la politique 
budgétaire expansive- dans la stimulation de l'activité économique en Algérie, en plus de Policy-Mix 

keynésienne. Deuxièmement: le modèle supplémentaire qui a démontre l'impact négatif de la qualité 

institutionnelle dans croissance économique et dans le processus de coordination. Et spécialement que  

la faiblesse institutionnelle c'est l'un des défis les plus importants de la politique budgétaire. 
Troisièmement: en utilisant un modèle non-linéaire (MSW) on a conclu que la politique budgétaire 

algérienne c'est la politique dominante -système non-ricardien, aussi est une politique pro-cyclique et 

qu'elle est plus  sensible aux fluctuations de output. Plus encore, la politique fiscale ne contrôle pas le 
déficit budgétaire, ce qui confirme la validité de notre hypothèse sur la faiblesse institutionnelle et ses 

obstructions de la politique budgétaire en Algérie. Par conséquent la dominance budgétaire a force la 

politique monétaire a se conformer avec ses exigences dans la contrainte du dette publique et le déficit 

budgétaire, ainsi la multiplicité des objectifs de la politique monétaire et manque de clarté de ses 

caractéristiques, l’ont fait une politique d'accompagnement en Algérie. 

Mots clés : Politique monétaire(PM), Politique budgétaire (PB), Policy-Mix en Algérie ,Croissance 

Economique , l'approche( ARDL) , modèle a changement de régime markovien .  

Abstrat : 

This study aim to measure the effect of coordination between PM and PB on economic growth during 

the period (1990-2018) in three stages, First: we use the (ARDL) approach, which has shown its 
results the important role of Policy-Mix Monetarists-PM restrictive and PB expansionary –in 

stimulating economic activity, it also the optimal Policy-Mix in Algeria ;in addition to the Policy-Mix 

Keynesian . Secondly:  the Supplementary model that demonstrated the negative impact of 

institutional quality on economic growth and also on the coordination process. Especially that the 
institutional weakness is one of the most import challenges to fiscal policy. Thirdly: using  a non-

linear model (MSW);we concluded that Algeria’s fiscal policy is the dominant policy –non ricardian 

system-and  it’s a cyclical ,that  is more sensitive to output fluctuations ;also the PB cannot control its 
budget deficit ;this is what confirmed our validity of our hypothesis about  institutional weakness and 

its obstructions of PB in Algeria. Consequently ,the fiscal Dominance forced the PM to comply with 

its requirements in constraining the public debt and the budget deficit ,also the multiplicity of PM 

objectives ,and the lack of clarity of its features has made it just an accompanying policy in Algeria. 

Keywords:  Monetary policy (PM), Fiscal policy (PB), Policy-Mix in Algeria , Economic 

growth,(ARDL) approach , Markov switching model. 


