
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 في العلوم االقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 تخصص تحليل اقتصادي وتقنيات كمية

 :الموضوع

 على النمو االقتصادي في الجزائرأثر اإلنفاق الحكومي 
 1097 -9168ة دراسة قياسية خالل الفتر 

  

 :رافـإش                                                                 :البةـإعداد الط
 مشرفا   عتو الشارف. د       مكي عمارية 

 مشرفا مساعدا رمضاني محمد. د         
   أعضاء  لجـنة المناقشة

 
 رئيسا     جامعة مستغانم اليأستاذ التعليم الع  د بابا عبـد القــادر.أ

 مقررا      جامعة مستغانم   رمحـاضــ أستاذ  و الشــارفــعت. د

 مشرفا مساعدا     جامعة مستغانم  ر محـاضــ أستاذ  رمضاني محمد. د

 شامناق   جامعة تلمسان اليالتعليم العأستاذ   بن بوزيان محمد. د.أ

 مناقشا    جامعة تلمسان  اليالتعليم الع أستاذ  شليل عبد اللطيف. د.أ

 مناقشا    جامعة مستغانم اليالتعليم العأستاذ   عدالة العجال .د.أ

 

 

 
 السـنة الجـامعية
1029 - 1028 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 في العلوم االقتصاديةد .م.أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل
 تخصص تحليل اقتصادي وتقنيات كمية

:الموضوع  

 أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر
 1097 -9168ة دراسة قياسية خالل الفتر 

  

 :رافـإش                                                                             :البةـإعداد الط
 مشرفا      عتو الشارف. د       مكي عمارية 

 رمضاني محمد      مشرفا مساعدا. د         
   أعضاء  لجـنة المناقشة

 

 
 رئيسا     جامعة مستغانم       اليأستاذ التعليم الع  د بابا عبـد القــادر.أ

 مقررا      جامعة مستغانم           رمحـاضــ أستاذ  رفو الشــاــعت. د

 مشرفا مساعدا     جامعة مستغانم          ر محـاضــ أستاذ  رمضاني محمد. د

 مناقشا   جامعة تلمسان      اليالتعليم العأستاذ   بن بوزيان محمد. د.أ

 مناقشا    جامعة تلمسان       اليالتعليم الع أستاذ  شليل عبد اللطيف. د.أ

 مناقشا     جامعة مستغانم    الي التعليم العأستاذ   عدالة العجال .د.أ

 
 

 1022 - 1022  السـنة الجـامعية



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 

"إنما يخشى اهلل من عباده العلماء إن اهلل عزيز غفور "  
 

من سورة فاطر 12اآلية   



 

 شكر وتقدير 
 .توفيقنا إلعداد هذا العملالشكر واحلمد هلل عز وجل على 

عن قبوله اإلشراف على هذا  "عتو الشارف"إىل املشرف الفاضل الدكتور  بصدق الوفاء واإلخالص أتقدم
 .القيمة البحث، وعن إرشاداته وتوجيهاته

سخر جزء من وقته وجهده يف متابعة  الذي "رمضاني محمد"الدكتور  جبزيل الشكر والعرفان إىل كما أتوجه
شجعين  ن أوله آلخره، فكانت توجيهاته ونصائحه القيمة ومالحظاته النرية حافزا وسندا قويا يل ماالبحث م

 .وإخراج األطروحة يف شكلها النهائي على إمتام هذا العمل

قراءة هذه وتفضلوا ل خصصوا جزء من وقتهم الثمني الذينإىل أعضاء جلنة املناقشة  خبالص شكريأتقدم كما 

 .هاومناقشت األطروحة

أساتذة وعمال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري إىل كل كما أزف عبارات الشكر والتقدير 

ديداوي  "ومصلحة ملا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية جبامعة مستغامن وأخص بالذكر السيد 

خطاب "ة الكلية وعلى رأسهم السيد على إمداده باملعلومات والنصائح القيمة، وإىل عمال مكتب "كمال

 .تقدمي يد العون واملساعدة على "مهدي

، وأخريا وليس أو بعيد وأسهم يف تنفيذ هذه األطروحة من قريب من ساعدين الشكر موصول لكلويف األخري 

وأسأل آخرا آمل أن تكون هذه األطروحة مبثابة إسهام متواضع يضاف إىل اجلهود العلمية احملمودة ملن سبقين، 

 .اهلل العلي القدير أن ينفع هبا واهلل ويل التوفيق

  مكي عمارية: الطالبة



 

 إهداء
 
بنور العلم ومهد لنا طريق النجاح بكل  تبارك الذي أهدانا العقل وأنار سبيلنا

 تقدير وعرفان
ملك وما لدي يف الوجود أعز ما أأهدي عملي املتواضع إىل عائليت الصغرية و 

ليب أطال اهلل يف عمرها والديت الكرمية وإىل والدي وإخويت وأقرب الناس إىل ق
 فجزاهم اهلل عين خري اجلزاء األعزاء حفظهم اهلل

إىل أخيت اليت مل تلدها امي وشريكة حيايت اليت قامستين عناء إجناز هذا العمل 
 "إجري خرية"

 ، وإىل كلأو مسقط رأسي الكليةسواء يف  هل واألقارب واألصدقاءإىل كل األ
 من شجعين ولو بكلمة طيبة

 إىل كل من مجعتين هبم احلياة وأحبوين بصدق

 جزاكم اهلل خريا

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحتويات فهرس
 



 
 فهرس المحتويات   

 ـانــــــــــــــــــــــــــــالبيــــ الصفحة

 شكر وتقدير -

 إهداء 
 المحتوياتفهرس  -

 األشكالالجداول و  قائمة -

[1- 23]  المقدمة العامة 

[25- 201] اإلنفاق العام كسياسة اقتصادية: الفصل األول   

 تمهيد 25

26 I-  المالية العامة وتطور تدخل الدولة في الفكر االقتصادي 
26 I      .9- مفهوم الدولة والمالية العامة في المذاهب االقتصادية  
26 I        .9.9- اري والطبيعيالمالية العامة في الفكر التج 

22 I        .1.9- المالية العامة في المدرسة الكالسيكية 

22 I        .3.9- المالية العامة في المدرسة الكينزية 

10 I        .4.9- المالية العامة في الفكر المالي االشتراكي 

12 I        .5.9- المالية العامة في الفكر المالي المعاصر 
11 I        .8.9- تحديد نطاق الحاجات العامة والخاصة 

16 I      .1- مكونات المالية العامة 
16 I        .9.1- الموازنة العامة وأساسياتها 

30 I        .1.1- االيرادات العامة وأنواعها 

31 I        .3.1- النفقات العامة  

35 I      .3- أهداف المالية العامة 

32 II-  مالية أداة من أدوات السياسة االقتصاديةالسياسة ال 

32 II   .9- السياسة المالية وأهدافها مفهوم  

14 II   .1-  السياسة االقتصادية أسلوب لتدخل الدولة 
52 II   .3- عالقة السياسة المالية بالسياسة االقتصادية  



52 II        .9.3- السياسة الضريبية وأثرها على النشاط االقتصادي 

62 II        .1.3- أثر اإلنفاق الحكومي على النشاط االقتصادي 

62 II        .3.3- سياسة التمويل بالعجز وأثرها على النشاط االقتصادي 

61 III- اإلطار النظري لسياسة اإلنفاق الحكومي  

63 III     .9- ماهية اإلنفاق الحكومي 

22 III     .1- عامةتقسيمات وآثار النفقات ال 

22 III        .9.1- تقسيمات النفقة العامة  

21 III        .1.1- اآلثار االقتصادية للنفقات العامة  

40 III        .3.1- المؤشرات الكمية لقياس  اآلثار االقتصادية للنفقات العامة 

41 III     .3- ترشيد اإلنفاق الحكومي 

 الفصلخالصة  203

[206- 244] أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي: ثانيالفصل ال   
 تمهيد 206
202 I-  النمو االقتصادي ومقوماته 
202 I      . 9- النمو االقتصادي وطرق قياسه 

226 I      .1- العوامل المحددة للنمو االقتصادي 
222 I      .3- التنمية االقتصادية  

222 I         .9.3- قتصاديةتعريف التنمية اال 

212 I         .1.3- قياس التنمية االقتصادية 

212 I         .3.3- عناصر التنمية االقتصادية 

211 I         .4.3- الفرق بين النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية 

211 II-  نظريات ونماذج النمو االقتصادي 
211 II      .9- دي النمو االقتصادي في الفكر التقلي 

233 II      .1- النمو االقتصادي في الفكر الحديث 

215 II      .3- نماذج النمو االقتصادي 

215 II         .9.3- دومار-نموذج هارود 

212 II         .1.3- (2456)" سوان -سولو"موذج ن 



252 II         .3.3- الحديثة للنمو االقتصاديذج نماال 

262 II         .4.3- تقييم نظرية النمو الداخلي   

264 III-  اإلنفاق العام والتوازن االقتصادي 

220 III      .9-  التوازن الكلي وفق نموذج LMIS  

222 III         .9.9- توازن سوق السلع والخدمات 
223 III         .1.9- توازن سوق النقد  

222 III         .3.9-  في سوق النقد وسوق االنتاح معاالتوازن 

222 III      .1-  نموذج االقتصاد المغلق  في ظل االنفاقيةفعالية السياسة LMIS 

222 III         .9.1- الفعالية النسبية للسياسة اإلنفاقية وطرق تمويله 
223 III         .1.1- السياسة االنفاقية وانحدارات منحنى  IS و LM 

222 
III      .3- نموذج االقتصاد المفتوح  فعالية السياسة اإلنفاقية في ظل BPLMIS  في

 الثابت والمرنظل سعر الصرف 
224 III          .9.3-  أنظمة سعر الصرف  

240    III      .1.3-  ميزان المدفوعات   

242 III         .3.3- التوازن الكلي في ظل نموذج اقتصاد مفتوح نموذج منديل فليمينغ 
 خالصة الفصل  244

[102- 120] 
دراسة تحليلية لوضعية اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائر خالل : الفصل الثالث

 1097-9168الفترة 
  تمهيد 102

101 
I- إلى غاية تنفيذ برامج االستثمارات الموسعة  9187صالح الخلفية االقتصادية لبرامج اإل

1009-1097  
101 I      . 9-   9110لمحة عن االقتصاد الجزائري في ظل المخططات التنموية قبل سنة 
123 I      . 1-  9110تحليل وضعية اإلنفاق الحكومي في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق بعد  
115 I      . 3-   االقتصاد الجزائري في ظل برامج اإلنعاش االقتصاديلمحة عن 

135 II-  1097-9168تطور السياسة اإلنفاقية في الجزائر خالل الفترة 
135 II      .9-   1097-9168تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة 
132 II      .1-   1097-9168تطور نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خالل الفترة 
111 II      .3-  عالقة النفقات العامة باإليرادات العامة في الجزائر 



153 
III- خالل الفترة  اإلنفاق الحكومي في الجزائر مدى استجابة النمو االقتصادي لبرامج

1000-1097 
153 III     .9-  1097-1000تحليل النمو االقتصادي والقطاعات المكونة له خالل الفترة 
153 III         .9.9-1004-1009ي أثر مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي على النمو االقتصاد 

156 III         .1.9- 1001-1005ي االقتصاد على النمو البرنامج التكميلي لدعم النموأثر 

154 
III         .3.9- ي االقتصاد على النمو المخططين توطيد النمو والبرنامج الخماسيأثر

1090-1098 

163 III     .1-  1097-1000تحليل مكونات التوازن الداخلي خالل الفترة 

163 III         .9.1- 1097-1000وضعية معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة 

165 III         .1.1- 1097-1000وضعية معدل البطالة والتشغيل في الجزائر خالل الفترة 

120 III     .3-  1097-1000التوازن الخارجي خالل الفترة تحليل مكونات 

120 III         .9.3- 1097-1000وضعية المديونية في الجزائر خالل الفترة 

123 
III         .1.3- 1000وضعية ميزان المدفوعات وسعر الصرف في الجزائر خالل الفترة-

1097 

 خالصة الفصل 124

[121- 311]  
ر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل دراسة قياسية ألث: الرابعالفصل 
 1097-9168الفترة 

 تمهيد 121
123 I- األساليب القياسية المستخدمة 
123 I      . 9-  إحتبار االستقرارية 

126 I      . 1-  إحتبار التكامل المشترك 

140 I      . 3-  إحتبارات السببية 

143 II- قتصادية الخاصة بنموذج الدراسةوصف المتغيرات اال 

143 II      .9- نظرة عامة حول المتغيرات في الجزائر 

145 II      .1- عرض متغيرات النموذج بالقيم الحقيقية خالل فترة الدراسة 

300 II      .3- دراسة الخصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذج 

305 
III- 9168لى النمو االقتصادي في الجزائر للفترة قياس أثر متغيرات اإلنفاق الحكومي ع-

1097 

305 III       . 9-  تحليل السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج 



322 III       .1-   جوهانسون"نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام أسلوب" 
323 III         .1. 9- تقدير نموذج التكامل المشترك 

323 III         .1. 1- تحليل نتائج تقدير نموذج التكامل المشترك 

325 III       .3-  تقدير نموذج تصحيح الخطأ 

322 III         .9.3- مناقشة تقدير النموذج 

 الفصلخالصة  313
 الخاتمة العامة [335 -316]
 قائمة المراجع [361 -332]
 قائمة المالحق [320 -361]

 
 الجداول قائمة 

لجداول قائمة ا الصفحة  الرقم 
 (I .1) األسباب الظاهرية والحقيقية لزيادة النفقات 76

 (II.2) الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 123

 (II.3) ملخص ألهم النظريات المفسرة للنمو االقتصادي 144

198 
فعالية سياسة االنفاق العام في ظل سعر الصرف الثابت والمرن حسب حركة 

 (II.4) ل رؤوس األموالانتقا

 (III.2) 9171-9187توزيع االستثمارات حسب مخططات التنمية  205

205 
-9187مخططات التنمية  عرض االستثمارات المتوقعة والمنفذة حسب

9171 
 (III.1) 

208 
-9160تطور حجم االستثمارات في الجزائر خالل مخططات التنمية للفترة 

9161 
 (III.3) 

 (III.1)  9161-9160المؤشرات االقتصادية للفترة تطور أهم  211

 (III.5)  9111-9110تطور حجم المديونية في الجزائر خالل الفترة  218

 (III.6)  9111-9110تطور حجم البطالة في الجزائر خالل الفترة  219

 (III.2)  9111-9110تطور معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة  220



222 
يزان المدفوعات وحجم احتياطات الصرف األجنبي في الجزائر تطور رصيد م

 9111-9110خالل الفترة 
 (III.2) 

 (III.4)  9111-9110دوالر في الجزائر خالل الفترة /تطور سعر الصرف دينار 223

 (III.20) 9111-9110تطور أسعار البترول في الجزائر خالل الفترة  225

 (III.22) 1004-1009القتصادي مضمون برنامج دعم اإلنعاش ا 226

 (III.21) 1001-1005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو  228

 (III.23) 1094-1090مضمون برنامج توطيد النمو  230

 (III.21) 1097-9168تطور حجم النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة  235

 (III.25) 1097-1000رة تطور هيكل نفقات التسيير في الجزائر خالل الفت 241

 (III.26) 1097-1000تطور هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خالل الفترة  243

 (III.22) 1004-1009تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة  254

 (III.22) 1004-1000تطور معدالت النمو القطاعية خالل الفترة  255

 (III.24) 1001-1005ل الفترة تطور معدالت النمو االقتصادي خال 256

 (III.10) 1001-1005تطور معدالت النمو القطاعية خالل الفترة  257

 (III.12) 1098-1090تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة  259

 (III.11) 1098-1090تطور معدالت النمو القطاعية خالل الفترة  260

 (III.13) 1097-1000زائر خالل الفترة تطور مؤشر التشغيل والبطالة في الج 267

 (III.11) 1097-1000تطور مؤشر المديونية في الجزائر خالل الفترة  271

 (IV.2) 1097-9168للفترة  متغيرات النموذج بالقيم االسمية 293

 (IV.1) 1097-9168الحقيقية للفترة متغيرات النموذج بالقيم  296

301 
 مة في نموذج الدراسة وصف المتغيرات المستخدنتائج 

 (IV.3) 1022-2426خالل الفترة 

 (IV.1) 1097-9168للفترة متغيرات النموذج  معدالت نمو 303

304 
 وصف المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة نتائج 

 (IV.5) 1022-2426خالل الفترة 

 (IV.6) درجة تأخير النموذج بالنسبة لنمو الناتج المحلي اإلجماليتحديد  308



 (IV.2) درجة تأخير النموذج بالنسبة لنمو نفقات التسييرتحديد  309

 (IV.2) درجة تأخير للنموذج بالنسبة لنمو نفقات التجهيزتحديد  309
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 تمهيد .9
ونه هدف يعترب حتقيق النمو االقتصادي من بني املسائل اليت شغلت اهتمام الدول املتقدمة والنامية ك       

أي سياسة اقتصادية، فهو املؤشر املعتمد عليه يف قياس رقي أو ختلف الدول واليت تسعى جل اجملتمعات إىل 
حتقيقه، إذ ال ميكن حصول تنمية شاملة دون أن يرافقها حتقيق معدالت منو اقتصادية مقبولة ومستمرة، إذ 

فة واليت تشهد معدالت منو منخفضة، ما عدا تتصف الدول املتقدمة مبعدالت منو مرتفعة عكس الدول املتخل
بعض الدول اليت ترتكز إيراداهتا على مداخيل احملروقات، ولذلك حتاول الدول إىل حتسني األداء االقتصادي 

املؤشرات االقتصادية الرئيسية اليت تعترب الرتكيبة اليت من خالهلا ميكن احلكم على الوضعية  والذي يقصد به
استحالة حتقيقها  نتيجة، وتناقص البعض منها ارتباط بعض املتغريات االقتصادية ويشكلة، االقتصادية السائد

 .يف اجتاه واحد املشكل الرئيسي للسياسة االقتصادية

ومما سبق يتجلى النمو االقتصادي  يف كونه معيار يشري إىل طبيعة احلالة االقتصادية السائدة والذي      
ي اإلمجايل احلقيقي، ويعكس وضعية باقي املؤشرات االقتصادية فهو هدف يتحدد من خالل الناتج الداخل

رئيسي ألي سياسة اقتصادية، فمن خالل حماولة الرفع من معدالت النمو يؤدي ذلك بالضرورة إىل حتسني 
مستوى املعيشة، توفري مناصب شغل والتقليل من مستوى البطالة وتنشيط األداء االقتصادي من خالل زيادة 

 .تثمار واإلنتاج، تقليص التضخم، ترشيد اإلنفاق احلكومي، استقرار سعر الصرفاالس

 وارد طبيعيةحيث تتوفر على مة بني بلدان منطقة مشال إفريقيا، اجلزائر من أهم املناطق اإلسرتاتيجي إن      
منو مستدام،  توياتحتقق مسإال أهنا مل مصدر للنفط يف العامل  وبالرغم من أهنا أهم ،وهياكل اقتصادية هامة

 فإن اجلزائر حتاول تبين األصعدة تشهدها كافة احلايل والتحوالت العاملية اليت وقتنا يف احلاصلة التطورات ومع
تشغيل  حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وغريها عن طريقإىل  من خالهلا تطمح إسرتاتيجية عملية خطط

ظاهرة  رغم أنه واستمرار يتهمن أجل تعظيم النمو االقتصادي لية وبكفاءة عااالقتصادية املتاحة مجيع املوارد 
 تتضافر ومتشابكة معقدة عملية حمصلة ، فهوختطيها على ةالدول تعمل وخارجية داخلية عقباته تعيقمعقدة 

من أجل انعكاسه باإلجياب على معدل الرفاه  وسياسية، واجتماعية ومؤسسيةة قتصاديل اعوام إلجناحها
     .األداء االقتصادي وبالتايل على االقتصادي

واليت صاحبها إختالالت اقتصادية وهيكلية كبرية، أدى إىل تغريات  2414لقد كان لألزمة العاملية        
حماوال " جون مينارد كينز"عميقة يف الفكر االقتصادي نظرا لعدم قدرهتا على التصدي لألزمة فربز االقتصادي

فيما بعد إىل أسس ومبادئ مت تبنيها خاصة املتعلقة بتدخل الدولة " كينز"ل أفكار إجياد احلل الناجع ، لتتحو 
يف النشاط االقتصادي عن طريق اإلنفاق العام ألنه أحد حمددات الطلب الكلي، أين مت االنتقال من الدولة 

 .احلارسة إىل الدولة املتدخلة بسياسات مالية جديدة
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فالسياسات االقتصادية الكلية مو االقتصادي تلعب الدولة دور مهم، يف األدبيات احلديثة للن           
أهم  فمنعب دور جوهري يف النمو املستدام، تل...( السياسة املالية والنقدية والتجارية وسياسة سعر الصرف)

دف تلك السياسات جند السياسة املالية مبختلف أدواهتا نظرا لسهولة التحكم فيها من طرف الدولة، واليت هت
ستدامته، والذي النمو والبحث عن الطرق الكفيلة الخاصة الرفع من معدالت  حتقيق إنعاش اقتصادي إىل

تساعدها بالقيام االقتصادية اليت تقوم هبا احلكومات بشكل مباشر وغري مباشر واليت يتوقف على الكفاءة 
 .صة املتعلقة بالظروف االجتماعيةخاباألدوار اهلامة يف كل اجلوانب 

حظيت السياسة املالية باهتمام صانعي القرار يف اجلزائر، وانعكس ذلك يف إصالحات عديدة منذ          
، بغية إعادة التوازنات االقتصادية والوصول إىل منو اقتصادي مقبول ومستدام، وجتلى ذلك يف 2424سنة 

فقد تبنت اجلزائر سياسة توسيع  يةجانب النفقات العامة من خالل ترشيدها والتقليل منها، أما مع مطلع األلف
والربنامج التكميلي  1001-1002اإلنفاق العام ممثلة يف الربامج الضخمة وهم برنامج اإلنعاش االقتصادي

واهلدف الرئيسي هو تنشيط االقتصاد الوطين ورفع  1021-1020وبرنامج توطيد النمو  1005-1004
جة االرتفاع الذي سجله سعر النفط اجلزائري بشكل متواصل معدالت النمو يف ظل حتسني الوضعية املالية نتي

خالل بداية األلفية الثالثة ويكون تأثري اإلنفاق العام على منو الناتج احمللي بشكل غري مباشر، فاإلنفاق العام 
ه الدولة يعترب عامال هاما يف التأثري على الناتج احمللي، وعليه فإن اإلنفاق احلكومي هو املتغري الذي تتحكم في

للتأثري على النشاط االقتصادي، ومنه يتضح العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي والذي كان حمور 
جدل بني العديد من االقتصاديني فمنها ما يؤيد فعالية أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي ومنها ما 

أهم املتغريات اليت تؤثر  على النمو يف اجلزائر وخاصة يعارض هذه الفكرة، وعلى ضوء هذا العرض فإن معرفة 
يف ظل اإلصالحات اليت عرفها االقتصاد تستلزم استخدام طرق وأساليب كمية تساعد على القياس والتنبؤ 
مبعدل النمو مستقبال، إن من بني تلك الطرق الكمية جند النماذج االقتصادية القياسية اليت تكتسي أمهية بالغة 

وتفسري بعض املتغريات االقتصادية سواء كانت كلية أو جزئية حيث تعمل هذه األخرية على تبسيط  يف دراسة
الواقع وتسمح باحلصول على نتائج تقضي إىل تفسري خمتلف املتغريات حمل الدراسة على أساس موضوعي غري 

 .متحيز

 مشكلة البحث. 1
دور الدولة يف احلياة  اجلزائري أدى إىل تزايد تدخل نتيجة للتقلبات واملشاكل اليت عرفها االقتصاد         

االقتصادية إلشباع حاجات األفراد املتزايدة والالمتناهية ما أدى إىل تزايد النفقات وتطورها كوهنا األداة املهمة 
 من أدوات السياسة املالية املتحكم فيها يف التأثري على مؤشرات التوازن االقتصادي وحتقيق خمتلف األهداف

املرجوة، انعكس ذلك إىل إتباع سياسة مالية ممثلة يف التوسع يف النفقات بغية حتقيق معدل منو اقتصادي مقبول 
ومستدام خاصة يف ظل االنفراج املايل وارتفاع أسعار احملروقات، إال أهنا مل حتقق املستوى املطلوب أين كانت 
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يف اجلزائر العمل صناع السياسات  منه وجب علىو  متذبذبة وذلك نتيجة عدة عوامل ال ميكن التحكم فيها،
اإلنتاج الرفع حجم املكثف من أجل إجياد سياسة اقتصادية انفاقية رشيدة تنتهجها الدولة وحتاول الرفع من 

واألهم هو حتقيق معدالت مقبولة ، احلقيقي لرفع من معدالت النمو االقتصاديبغية ا يف اجلزائر، اإلمجايل
وتكون قادرة على مواكبة  املؤشرات االقتصادية الكلية وعلى اجلانب االجتماعي، واجيابية على مستوى

 .ومنه حتقيق تنمية شاملة التطورات االقتصادية يف العامل

انطالقا مما سبق ونظرا ألمهية اإلنفاق احلكومي كسياسة اقتصادية، وباعتبار أن الرفع من معدل النمو         
املؤشر األساسي الذي يعكس الوضعية االقتصادية السائدة، ونظرا للعالقة  االقتصادي هدف أي دولة كونه

 :الوطيدة اليت تربط اإلنفاق احلكومي للدولة ومعدل النمو االقتصادي، ارتأينا طرح اإلشكالية التالية

هل يمكن التحكم في استقرار وديمومة النمو االقتصادي من خالل أدوات السياسة المالية وعلى 
 ؟وص أداة اإلنفاق الحكومي وجه الخص

 :التاليةاألسئلة الفرعية وانطالقا من السؤال الرئيسي السابق ولغرض اإلملام مبوضوع الدراسة، نطرح 

ما هي املربرات النظرية للجوء إىل تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وكيف يؤثر تدخلها على  -
  ؟أهداف السياسة االقتصادية

 االقتصادية اجلزائرية يف الرفع أو التثبيط من معدالت النمو االقتصادي؟ما مدى تأثري اإلصالحات  -

و منية والزمة لتحقيق معدالت ضرور  اليت تنتهجها الدولة حاليا هل سياسة توسيع اإلنفاق العام -
 أسعار البرتول يف اجلزائر؟ اخنفاضمقبولة يف ظل  ةقتصاديا

 فاض أسعار البرتول يف اجلزائر؟كيف ميكن تفعيل سياسة اإلنفاق احلكومي يف ظل اخن -

من خالل بناء  ما مدى تأثري متغريات نفقات التسيري والتجهيز على النمو االقتصادي يف اجلزائر -
 منوذج قياسي ؟

 الفرضيات .3
يف إطار معاجلتنا لإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية وحماولة حتقيق أهداف البحث وباالعتماد على        

 :قة ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات اليت نسعى الختبارها كما يليالدراسات الساب

  إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي له أثر إجيايب يف معاجلة املشاكل االقتصادية خاصة لدى
 الدول النامية؛

  تبين الدولة لإلصالحات االقتصادية جتلى يف ارتفاع معدالت النمو خصوصا مع املبالغ الضخمة
 ؛املنفقة
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 ممكن أن تشكل سياسة اإلنفاق احلكومي أهم أداة للدولة الفعالة يف ظل عدم تنوع إيرادات الدولة؛ 
 لنفقات التسيري والتجهيز أثر موجب على النمو االقتصادي يف اجلزائر خاصة يف املدى الطويل. 

  أهمية البحث. 4

يف  احلاصلة يف الوقت الراهنألساسية كونه يسلط الضوء على أحد القضايا ايف  تكمن أمهية البحث          
 املصدرة الدول) الدخل األحادي املصدر ذات النامية الدولواليت هتدد الكثري من  االقتصاديةالتطورات  ظل

ومن بينها اجلزائر، واليت تعتمد على املورد الرئيسي للنمو وهو عائدات البرتول يف متويل نفقاهتا واليت  ،(للنفط
إذن فاإلنفاق احلكومي أحد أدوات السياسة املالية اليت  ما أصبح يشكل مصدر خطر، هي يف تزايد مستمر

  وخاصة أثناء عملية وضع السياسة االقتصادية؛ تتدخل هبا الدولة للرفع من معدالت النمو،

ومن هنا تكمن أمهية هذا البحث من أجل صياغة سياسة اقتصادية مالية فعالة خاصة هذه الفرتة واليت متيزت 
باالاستقرار نتيجة اإلصالحات والتعديالت اهليكلية إضافة إىل حالة االنتعاش يف ظل سياسة التوسع يف 
النفقات يف اآلونة األخرية بغية متويل املشاريع التنموية نتيجة توفر املوارد املالية بسبب ارتفاع أسعار النفط مع 

أن تساهم يف زيادة العاملية، واليت من شأهنا أيضا مطلع األلفية، وذلك من أجل مواكبة التطورات االقتصادية 
يف  لرفع من معدالت النمو االقتصاديتفعيلها لو  خاصة يف األجل الطويل، اإلنتاج اإلمجايلورفع حجم 

  .اجلزائر

 على يشجع املستدام النمو االقتصاديحتقيق يف اإلنفاق احلكومي ودورها  التطرق ألثرومنه فإن         
 االقتصاد مسريةتعيق  اليت، وهذا للحد من اآلثار السلبية القياسية وباألساليب والتحليل، صفللو  إخضاعها

 . االقتصادي لنمول الرفع وحتقيق معدالت مقبولة سبيل يف معاجلتهاالوطين، وحماولة 

 أهداف البحث  .5

 :راسة إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى الد

هو أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل حماولة اإلجابة عن التساؤل املطروح و  .1
الفرتة حمل الدراسة التأكيد على أمهية الدور الذي تلعبه الدولة يف حتسني النشاط االقتصادي عن 
طريق اإلنفاق العام، وعليه سنحاول إبراز انعكاسات ذلك التوسع يف النفقات على النمو 

 االقتصادي؛
اجلوانب النظرية لسياسة اإلنفاق العام من أجل فهمه أكثر بداية من أهم األسباب حماولة اإلملام ب .2

وأمهيتها كوهنا األداة اليت تتدخل هبا الدولة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه، وإبراز الدور الكبري 
 .لرتشيد اإلنفاق العام



 المقدمة العامة 

 

6 
 

ت النمو ومعرفة العالقات الوقوف على واقع اإلنفاق احلكومي وأثر املخططات التنموية لزيادة معدال .3
 .اليت تربط بعض املتغريات االقتصادية بالنمو واإلنفاق يف اجلزائر

إبراز الدور الذي يلعبه النمو االقتصادي كونه املؤشر الذي يعكس أداء اقتصاد الدولة والوقوف على  .4
 واقع املخططات التنموية اهلادفة للرفع من معدالت النمو؛

إىل الدراسات السابقة يف هذا امليدان، خاصة يف ظل اعتماد اجلزائر على حماولة إضافة شيء جديد  .5
مورد ناضب واخنفاض أسعاره يف اآلونة األخرية ما أدى بالدولة إىل إتباع سياسة ترشيد النفقات 

 .وإجياد آليات فعالة لتسيريها
املالية التوسعية ممثلة سياسة فعالية البرامج اإلصالحات االقتصادية املتبعة يف اجلزائر، إضافة إىل تقييم  .6

حتقيق يف السنوات األخرية بغية  الضخمة املنفقة واملشاريع الربامجيف إطار  يف التوسع يف النفقات
رفع معدالت النمو، التقليل من البطالة، وحتقيق اإلنعاش االقتصادي خاصة االستقرار االقتصادي و 

 .يف ظل اخنفاض أسعار البرتول
نموذج القياسي على تفسري العالقة االقتصادية بني اإلنفاق العام والنمو اختبار مدى قدرة ال .7

 .االقتصادي ومعرفة أهم النفقات اليت تؤثر وحتفز النمو االقتصادي

على النمو ممثلة يف اإلنفاق احلكومي املالية  السياسةوما مييز هذه الدراسة بأهنا سوف تدرس أثر       
يف ظل سلسلة من ، ة للمؤشرات االقتصادية اجلزائريةباستخدام السالسل الزمني االقتصادي املستدام يف اجلزائر

 بعني االعتبار طبيعة وآليات تفعيلحبيث تأخذ اإلصالحات االقتصادية املتبعة، واالنتعاش الذي عرفته الدولة 
 .  االقتصادي اجلزائري

 المتبع منهج ال. 8

  النمو االقتصادي سياسة اإلنفاق احلكومي على أثروسة حول نظرا لطبيعة الظاهرة االقتصادية املدر        
وملعاجلة هذا املوضوع يتم إتباع املنهج الوصفي من أجل  يف ظل اخنفاض أسعار البرتول، املستدام يف اجلزائر

توظيف املعارف ومجيع املعلومات والنظريات اليت تتعلق بالنمو االقتصادي، ووصف خمتلف املفاهيم املتعلقة 
نفاق احلكومي من حيث املستوى النظري وتبيان املراحل اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة حمل باإل

واملنهج التحليلي حيث يتم حتليل سياسة  الدراسة، والبحث يف واقعنا ميدانيا أثناء دراسة حالة اجلزائر،
 كما الل إحصائيات ومنحنيات،اإلنفاق احلكومي املطبقة ووضعية النمو االقتصادي يف اجلزائر من خ

 من أجل يف اجلانب التطبيقي القياسي االقتصاد أساليب باستخدام القياسي املنهج استخدامسوف يتم 

أساليب اختيار منهجية  أحد إتباع طريق عن وذلك اجلزائري االقتصادإسقاط الدراسة النظرية على واقع 
النموذج القياسي من جهة أخرى، وسوف يتم  التقدير هو خصائص السالسل الزمنية من جهة وتقدير
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االعتماد على طريقة املربعات الصغرى العادية ومناذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ لتقدير النماذج 
 .القياسية املقرتحة

 ومصادر البيانات  حدود الدراسة.7
ع االقتصادية ختتلف من دولة ذلك ألن األوضا  اجلزائر بلدنا على للدراسة املكاين اإلطار اقتصر لقد       

دول أخرى، ومنه ال ميكننا تقدمي دراسة واحدة صاحلة لعدة  على ينطبق ال قد اجلزائر علي انطبق وماألخرى، 
 توجه تعرفأنظمة اقتصادية، هذا هو السبب الرئيسي يف اقتصار دراستنا على دولة واحدة وهي اجلزائر واليت 

 هذه أثر ملعرفة وذلك احلكومي، اإلنفاق أداة باستخدام األخرية تالسنوا يف توسعية مالية سياسة حنو
 .املهمة االقتصادية املؤشرات أهم من الذي يعترب النمو معدل على السياسة
وهي فرتة  7162 إىل 6891 من املمتدة الفرتة اختيار مت فقد الزماين اإلطار حيث من أما       

فت وضعا اقتصاديا واجتماعيا جد صعب،  مث فرتة االنتعاش بداية اإلصالحات االقتصادية كما أن اجلزائر عر 
بسبب السياسة االنفاقية التوسعية يف ظل ارتفاع أسعار البرتول، وبداية تطبيق الدولة يف  7111من سنة 

نتيجة االخنفاض املفاجئ ألسعار النفط وانعكاسه على االقتصاد  7162سياسة التقشف مع مطلع سنة 
 إىل باإلضافة القياسية و اإلحصائية الطرق الستخدام مناسب و كاف يعترباجملال  هذا الوطين، كما أن

 .الفرتة هذه خالل املستخدمة باملتغريات اخلاصة املعطيات توفر
وسيتّم مجع البيانات عن جمموعة املراجع من الكتب والدراسات واألحباث العلمية، تقارير ملنظمات        

 الديوان الوطين لإلحصائيات معطيات على ا خيص اإلحصائيات االقتصادية سنعتمددولية ووطنية، أما فيم
معطيات البنك املركزي وكذا االعتماد على البيانات الرقمية الصادرة عن إلحصائيات الوطن، الرمسية املستغلة 

 .دوق النقد الدويلوصن البنك العامليكإىل بعض اإلحصائيات من اهليئات العاملية   فةباإلضاالوزارة املالية، 

 :أسباب اختيار البحث.6
العديد من الدوافع اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي، وتتمثل هناك 

 :هذه األسباب يف

 األسباب الذاتية: 

اجلزائر بطبيعة حتليلية الرغبة الشخصية وامليول ملعاجلة موضوع  تزايد اإلنفاق احلكومي وآثاره االقتصادية يف -
 .قياسية
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، واستكماال لنفس (حتليل اقتصادي وتقنيات كمية)توافق املوضوع مع طبيعة االختصاص الذي سلكناه -
 1021-1002أثر اإلنفاق احلكومي يف إطار الربنامج االقتصادي )املوضوع الذي اخرتناه يف مذكرة التخرج 

 (على النمو االقتصادي يف اجلزائر

  الموضوعيةاألسباب: 
 فهو األداة اليت تتدخل هبا لتحريك النشاط  أمهية اإلنفاق احلكومي يف الرفع من معدل النمو

 االقتصادي وحتقيق األهداف التنموية املرجوة منه؛ 
  اعتماد االقتصاد اجلزائري على مصدر وحيد للدخل ما انعكس على السياسة االنفاقية املطبقة خاصة

 األخرية ما أثر على معدالت النمو؛ أثناء اخنفاضه يف اآلونة
  توفر اجلزائر على إمكانيات مالية وموارد متكنها من اخلروج من االقتصاد الريعي والذي بات مصدر

 قلق للسلطات الرتباط ايراداته بتمويل النفقات وزيادهتا؛
  عن طريق التوجه االقتصادي احلايل وسعي اجلزائر للرفع من معدالت النمو هبدف حتقيق اإلنعاش

بعد الظروف الصعبة اليت عاشتها بداية التسعينات  2222إتباع سياسة توسعية بداية من سنة 
وإتباعها سلسلة من اإلصالحات واملرحلة االنتقالية اليت عرفتها بعد االنتهاء من تطبيق برامج صندوق 

 .النقد الدويل
 صادي بالرغم من السياسة اإلنفاقية حماولة معرفة األسباب اليت حالت دون الوصول إىل النمو االقت

الضخمة املطبقة يف اآلونة األخرية،إضافة إىل امتالكها مقومات متكنها لاللتحاق بركب الدول 
 املتقدمة؛

 حماولة معرفة انعكاس سياسة اإلنفاق على النمو االقتصادي خالل الفرتة حمل الدراسة؛ 
 والت متالحقةامليل إىل اخلوض يف املواضيع اليت تعرف تطورات وحت. 

 صعوبات البحث. 1

وقد واجهتنا يف إعداد هذه الدراسة مجلة من الصعوبات والعوائق نظرا الختالف اإلحصائيات من مصدر     
إحصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات، وزارة املالية، اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  بنك )آلخر 
 (.اجلزائر

 الدراسات السابقة.90

، أطروحة دراسة حالة الجزائر: تأثير النفقات العمومية على النمو االقتصاديطاوش قندوسي،  – 6 
 :، واليت طرحت اإلشكالية التالية1023/1021دكتوراه، جامعة تلمسان، 

 على النمو يف اجلزائر؟( النفقات العمومية)ما مدى تأثري حجم اإلنفاق احلكومي -
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ومت االعتماد على  2420/1021دراسة حالة اجلزائر للفرتة املمتدة بني  ومت استخدام املنهج التجرييب مع-
والذي يعترب النموذج املرجعي ملعرفة تأثري القطاع العام على القطاع اخلاص، وخلصت  2426منوذج رام 

 :الدراسة إىل النتائج التالية

 ايب وله داللة إحصائية،تأثري احلد اخلارجي إلنتاج القطاع احلكومي على إنتاج القطاع اخلاص إجي-

بينت الدراسة أن نفقات التجهيز هلا أثر سليب على الناتج الداخلي اخلام احلقيقي، أما نفقات التسيري فلها -
 .تأثري إجيايب، ما يؤكد أن نفقات التسيري تؤثر يف النمو يف اجلزائر

تأثري رغم حجم النفقات  قطاع احملروقات هو املسبب الرئيسي للنمو، أما باقي القطاعات فليس هلا-
املخصصة هلم، كما توصلت الدراسة إىل أن اجلزائر مل حتقق النمو املطلوب بالرغم مما متتلكه من ثروات، ورغم 

 .االستثمارات الضخمة اليت سخرهتا

 ،(1091-9161)أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر ضيف أمحد، -7
 :، واليت طرحت اإلشكالية التالية1021/1025، 3جامعة اجلزائر  أطروحة دكتوراه،

ما مدى تأثري السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر؟ وكيف ميكن تفعيل هذه السياسة من أجل -
 حتقيق منو اقتصادي مستدمي؟

لبياين والرياضي، كما مت ومت استخدام املنهج االستنباطي من خالل التحليل الوصفي، إضافة إىل التحليل ا-
استخدام املنهج االستقرائي يف حتليل وتفسري البيانات اإلحصائية املتعلقة بتطورات مكونات املالية العامة 
للدولة والنمو االقتصادي، ومت استخدام بعض النماذج االقتصادية ملعرفة تأثري كل من النفقات اهلامة والضرائب 

 :لدراسة إىل النتائج التاليةعلى النمو االقتصادي، وتوصلت ا

تعترب السياسة املالية أهم السياسات االقتصادية املعتمدة يف التأثري على النشاط االقتصادي لسهولة استعمال -
أدواهتا واملتمثلة يف اإليرادات والنفقات بغية حتقيق األهداف ومن أمهها حتفيز النمو والتأثري عليه يف األجل 

ف، أما يف األجل الطويل فيكون عن طريق سياسة اإلنفاق احلكومي ومدى تأثريها القصري من خالل املضاع
على حمددات النمو عن طريق االستثمار يف رأس املال البشري من خالل اإلنفاق على التعليم والصحة، 

 حفز القطاع اإلنفاق على البحث والتطوير، واإلنفاق على االستثمار يف البنية التحتية واليت هلا تأثري إجيايب يف
 .اخلاص والنمو

 2426تطور معدل النمو متذبذب وغري مستدمي بسبب تغريات أسعار احملروقات وهذا ما تبني بعد أزمة -

مت إتباع سياسة توسعية، كما أن  1000وتطبيق اجلزائر سياسة مالية تقشفية، وبارتفاع أسعار النفط سنة 
 فضة، مسامهة القطاع اخلاص يف اإلنتاج اإلمجايل منخ
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أثبتت الدراسة القياسية وجود عالقة طردية بني نفقات التجهيز والناتج احمللي، أما نفقات التسيري فلم تكن -
هلا معنوية وبالتايل فهي ال تؤثر على النمو االقتصادي، واثبت النموذج الثاين وجود عالقة طردية بني نفقات 

التعليم فكانت العالقة عكسية ما يتعارض مع النظرية البنية التحتية والناتج احمللي، أما نفقات الصحة و 
 .االقتصادية وفسر ذلك بأن أثر هذه النفقات يكون على املدى الطويل

 دراسة :الجزائر في االقتصادي والنمو الحكومي اإلنفاق بين السببية ، العالقةأمحد سالمي -3
، جوان 22 العدد دارية،اإلو  صاديةاقت حباثمقالة منشورة يف جملة األ، 9170/1093للفترة  تطبيقية
  :اإلشكالية التاليةمت طرح و ، 1025

هل توجد عالقة مستقرة طويلة األجل بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر يف ظل التوجهات -
 احلالية للسياسة املالية التوسعية، وإن وجدت فما هو اجتاه العالقة السببية؟

كالية مت إتباع املنهج الوصفي لإلطار النظري للعالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو لإلجابة عن هذه اإلش-
االقتصادي، واملنهج التحليلي لتحليل متغريات الدراسة إحصائيا واقتصاديا، واملنهج القياسي الختبار استقرارية 

 :ىل النتائج التاليةتوصلت الدراسة إ، و 1023-2420السالسل الزمنية واختبار التكامل املشرتك للفرتة 

وجود عالقة توازنية يف املدى الطويل بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي اجلزائري، وأن تدخل الدولة  -
اة لتشجيع وحتفيز النمو أثرت على معدالت النمو بشكل حمدود،  عن طريق التوسع يف اإلنفاق احلكومي كأد

يرادات العامة للدولة من خالل اجلباية البرتولية أي أن حتسن أسعار احملروقات تؤثر مباشرة على اإلكما أن 
أسعار  األسعار يؤدي إىل زيادة اإلنفاق احلكومي وتراجع النفقات يتعلق بصدمات خارجية ممثلة يف اخنفاض

و اإلنفاق احلكومي هو نتيجة حتسن معدل النمو املرتبط بتحسن أسعار النفط أي النمو هاحملروقات، وأن 
 د حجم اإلنفاق احلكومي؛الذي حيد

 .وجود أثر للسببية يف كال االجتاهني ما يدعم قانون فاجنر وفرضية كينز-

العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائر،دراسة قياسية للفترة  ،ليلية غضابنة-2
، وكانت 1025، 2 لعددا ،1 اجمللة األردنية للعلوم اإلقتصادية، اجمللد، مقالة منشورة ب(9110-1091)

مشكلة الدراسة حتاول إلقاء الضوء يف حتديد طبيعة العالقة بني متغريي اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف 
اجلزائر، واختبار قدرة النماذج يف تفسري العالقة االقتصادية بني املتغريين، إضافة إىل تقصي إنتاجية اإلنفاق 

 .احلكومي

وصفي لإلملام باجلوانب النظرية لإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي، إضافة إىل املنهج مت استخدام املنهج ال-
 .القياسي عن طريق اختبار البيانات من حيث السكون والتكامل املشرتك وتقدير املعادالت
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 :ومت استخالص النتائج التالية 

 .زائروجود عالقة طويلة األجل بني اإلنفاق احلكومي والناتج احمللي يف اجل-

 مما يدعم الفرضية وجود عالقة سببية ذات اجتاه واحد من اإلنفاق احلكومي حنو الناتج احمللي اإلمجايل-
 .اإلنفاق احلكومي يسبب النمو االقتصاديالكينزية بأن 

ضرورة زيادة اإلنفاق احلكومي على األنشطة اليت حتفز النمو االقتصادي،كاإلنفاق على القوة العاملة لزيادة -
وبناء قاعدة إنتاجية بالرتكيز على الصناعات البرتولية من خالل إقامة صناعات تكرير النفط لبناء  نتاجيتها،إ

 .اقتصاد قوي

وإشراك القطاع اخلاص يف العملية التنموية  اإلنفاق على املشاريع ولبىن التحتية لتنويع مصادر إيرادات الدولة،-
 .مارات احملليةبسبب هشاشة االقتصاد الوطين ونقص االستث

، تحليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي في الجزائرالعمرية لعجال، حممد يعقويب، -5
، واستهدفت هذه الدراسة 1026، ديسمرب 05مقالة منشورة يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 

يف اجلزائر من خالل تطور حجم وهيكل النفقات  حتليل وحتديد أثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي
 :، وتوصلت الدراسة إىل1021-2445العامة، وقياس العالقة بني النفقات العامة والناتج احمللي خالل الفرتة 

 وجود عالقة طردية بني الناتج احمللي اخلام والنفقات العامة يف األجل الطويل؛-

 .مجايل ونفقات التسيري والتجهيز على املدى الطويلتوجد عالقة طردية بني الناتج احمللي اإل-

دراسة : أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينيةعمر حممود أبو عيدة، -1
، مقالة منشورة يف جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث (1093-9115)قياسية تطبيقية خالل الفترة 

يف اختبار اإلشكالية  متحورتحيث ، 1025، جوان 03دية، اجمللد األول، العدد والدراسات اإلدارية واالقتصا
العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي، وكذلك اختبار أثر اإلنفاق احلكومي على النمو 

اتج احمللي االقتصادي، ومت استخدام املنهج اإلحصائي الوصفي لتحليل تطور اإلنفاق احلكومي الفلسطيين والن
اإلمجايل، ومت اعتماد املنهج التحليلي القياسي من خالل بناء منوذج قياسي ألثر اإلنفاق احلكومي على النمو 

باألسعار  1023-2445االقتصادي واستخدمت البيانات الرمسية اخلاصة باالقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة 
 :الثابتة، وتوصلت الدراسة إىل

بة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي إىل اإلنفاق احلكومي بأنواعه اإلمجالية واجلارية وجود عالقة سببية موج-
واالستثمارية، ما يتفق مع قانون فاجنر والذي ينص على أن زيادة معدل النمو تؤدي إىل زيادة الطلب الكلي 

 والذي يؤدي بدوره إىل زيادة احلاجة إىل اإلنفاق احلكومي؛
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اسية أيضا وجود عالقة إجيابية تتجه من اإلنفاق احلكومي بشقيه اإلمجايل واجلاري إىل أثبتت النتائج القي-
الناتج احمللي، وهذا ما يتوافق مع النموذج الكينزي ما يبني أن اإلنفاق احلكومي أداة مهمة يف حتفيز النشاط 

 االقتصادي، حيث أن زيادة اإلنفاق تؤدي إىل ارتفاع معدل النمو؛

لإلنفاق احلكومي اإلمجايل واجلاري على الناتج احمللي، ومل % 6جبة عند مستوى معنوية وجود عالقة مو -
تثبت معنوية النفقات احلكومية االستثمارية يف عالقتها مع الناتج احمللي، ويرجع ذلك إىل قصور اإلنفاق 

 .احلكومي االستثماري سواء يف احلجم أو النوعية

، مقالة (1094-9110)الجزائر على النمو االقتصادي في  أثر اإلنفاق الحكوميبن عزة هناء، -1
طرح اإلشكالية  مت حيث، 1022، جوان 01منشورة يف جملة البحوث االقتصادية واملالية، اجمللد الرابع، العدد 

 :التالية

 ما مدى تأثري اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر؟-

إلجياد تفسري منطقي وقياسي للعالقة املمكنة بني اإلنفاق احلكومي  واستخدمت هذه الدراسة املنهج الكمي-
والنمو االقتصادي آخذة الوضع األمين خالل الفرتة حمل الدراسة، إضافة جملموعة من املتغريات خالل الفرتة 

 :وصلت الدراسة إىلوت، 2440-1025

ماري على النمو االقتصادي، أي أن وجود عالقة متوسطة نسبيا بني اإلنفاق احلكومي االستهالكي واالستث-
اإلنفاق احلكومي يعترب أداة فعالة نسبيا يف التأثري على النمو االقتصادي يف اجلزائر وهذا راجع إىل املخططات 

 .1021-2440التنموية العديدة اليت بادرت هبا اجلزائر خالل الفرتة 

في  في تحقيق االستقرار االقتصاديي اإلنفاق الحكوم دوربتول مطر اجلبوري، دعاء حممد الزاملي، -2
، العدد 26، مقالة منشورة يف جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد (1091-1003)العراق للمدة 

متحورت اإلشكالية يف أنه بالرغم من تزايد معدالت النمو يف اإلنفاق احلكومي يف  حيث، 1021، فيفري 02
 هدفه يف حتقيق االستقرار االقتصادي؛ العراق إال أنه مل يصل إىل

لدراسة ظواهر البطالة والتضخم واإلنفاق احلكومي، مث ( النظري)واستندت الدراسة إىل املنهج االستداليل -
 :املنهج االستقرائي املبين على استنباط النتائج من خالل حتليل بيانات متغريات الدراسة؛ وتوصلت الدراسة إىل

س جمرد رقم نقدي تضمه املوازنة العامة للدولة، ولكن هو حصيلة تفاعل جمموعة من اإلنفاق احلكومي لي-
 العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واليت تؤثر بشكل كبري على مستوى اإلنفاق احلكومي؛
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ل حتقيق االستقرار االقتصادي يكون عن طريق حتقيق النمو االقتصادي املتوازن لكافة القطاعات من خال-
توجيه االستثمارات حسب احلاجة القطاعية مع الرتكيز على القطاعات احليوية السيما الصناعة والزراعة، 

 .ويتحقق ذلك عن طريق هتيئة بيئة استثمارية تعتمد على بنية حتتية متكاملة لتسريع عملية التنمية

 هيكل البحث -11
أربعة  إىل البحث هذا تقسيم ارتأينا الفرعية، األسئلةو  الرئيسية املطروحة اإلشكاليةى عل اإلجابة أجل من       

 :فصول رئيسية

حول  األساسية املفاهيم لتوضيحتطرقنا  فقد باملوضوع، الصلة ذات النظري باجلانب إلملاما: الفصل األوليف 
كسياسة   تطور املالية العامة وتدخل الدولة عرب خمتلف املذاهب، كما مت التطرق إىل مفهوم السياسة املالية

اقتصادية وآثارها على النشاط االقتصادي، ليختتم بالتفصيل التطرق إىل أداة اإلنفاق احلكومي من خالل 
تعريفها، تقسيماته، وأسباب تزايدها واآلثار االقتصادية هلا، إضافة إىل القواعد اليت ختص ترشيد اإلنفاق 

 احلكومي، 

تصادي وطرق قياسه، إضافة إىل أهم النظريات الكالسيكية  سنتناول مفهوم النمو االق الفصل الثانيأما يف 
واحلديثة للنمو االقتصادي، مث عرض أهم النماذج الكالسيكية واحلديثة، وأخريا تأثري اإلنفاق احلكومي على 

 النمو االقتصادي يف املدى القصري والطويل؛

صادي يف اجلزائر، حيث سنتطرق إىل سنتطرق حتليل واقع اإلنفاق احلكومي والنمو االقت لفصل الثالثأما ا
 1022-2426حتليل الوضعية وبرامج اإلصالحات املطبقة يف اجلزائر، مث حتليل اإلنفاق احلكومي خالل الفرتة 

من حيث مكوناته، وهيكل نفقاته، وعالقته باإليرادات العامة، لنختتم مبدى استجابة النمو االقتصادي لربامج 
عن طريق حتليل النمو االقتصادي وأهم القطاعات املكونة له،  1022-1000ة اإلنفاق احلكومي خالل الفرت 

وانعكاس سياسة اإلنفاق احلكومي على أهم املؤشرات االقتصادية من خالل التطرق ملعدل التضخم، البطالة، 
 .املديونية، ميزان املدفوعات

ي يف اجلانب التطبيقي من أجل واألخري فخصصناه الستخدام تقنيات االقتصاد القياس الفصل الرابعأما 
أساليب اختيار منهجية التقدير هو  أحد إتباع طريق عنإسقاط الدراسة النظرية على واقع االقتصاد اجلزائري 

خصائص السالسل الزمنية من جهة وتقدير النموذج القياسي من جهة أخرى، وسوف يتم االعتماد على 
 .مل املشرتك وتصحيح اخلطأ لتقدير النماذج القياسية املقرتحةطريقة املربعات الصغرى العادية ومناذج التكا

 .فقد تضمنت خالصة للبحث مدعمة ببعض النتائج والتوصيات الخاتمةأما 
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 تمهيد
، فبعد خل الدولة يف النشاط االقتصاديمتثل املالية العامة أحد فروع االقتصاد والذي يرتبط حبجم تد

واليت متيزت ، "الدولة احلارسة"أن كان دورها حياديا أصبح تدخل الدولة يتزايد مع الزمن، فقد تطور من مفهوم 
األمن، احلماية،  الوظائف التقليدية ممثلة يف بسياسة حرية األفراد دون تدخل الدولة، واقتصر دور الدولة على

نتيجة ضخامة ميزانية الدولة  واليت أثبتت فشل ذلك النظام 1929ولكن بعد أزمة الكساد سنة العدالة والدفاع 
النظرية الكينزية عن طريق  وظهرت آنذاك "الدولة املتدخلة"نتج عنه ظهور شكل جديد وهو  بسبب احلروب،

، التعليم، الصحة، استغالل املوارد شاريعإقامة مليشمل مجيع امليادين ك تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي
وهذا بغية حتقيق إىل جنب الوظائف التقليدية، زادت وظائف الدولة  وبالتايل املتاحة وتنمية ثروة الدولة،

وبعد املشاكل االقتصادية اليت صاحبت تبين ذلك الفكر أدى إىل ظهور فكر  ،األهداف االقتصادية املرجوة 
 وسيادة امللكية لوسائل االنتاج وعلى مجيع املوارد ،"الدولة منتجة"لتصبح  االقتصادآخر يعظم دور الدولة يف 

إىل جنب أهنا متدخلة يف النشاط  حيث أصبحت الدولة تنتج ،وعلى النشاط االقتصادي واالجتماعي
اسة ويكون تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية من خالل األدوات اليت متلكها ممثلة يف السي .االقتصادي

لقد برز دور السياسة املالية كأداة إقتصادية نظرا ألمهيتها يف  .املالية كأحد مكونات السياسة االقتصادية
تدخلها سواء إلهناء حالة الكساد أو معاجلة إحداث التوازن االجتماعي، املايل واالقتصادي من خالل 

مالة الكاملة، تسريع النمو، فالسياسة املالية التضخم، كما هتدف إىل إعادة توزيع الدخل، حتقيق االستقرار، الع
 هي جمموع األسس والقواعد اليت تنتهجها احلكومة لتحقيق مجلة من األهداف املسطرة خالل فرتة معينة

 .وتشتمل على جمموعة من األدوات واملتمثلة يف الضرائب واإلنفاق احلكومي
 اف أفراد اجملتمع وإشباع احلاجات العمومية،لتحقيق أهد تعترب النفقات إحدى أدوات السياسة املالية

ألنه يعرب عن واجباهتا وأولوياهتا وبراجمها وأهدافها يف  دور الدولة يف النشاط االقتصاديفعالية واليت تعكس 
من موازنة الدولة لتسديد حاجة عامة  الدولةأو تنفقها شكل نقدي، حيث تعرف على أهنا املبالغ اليت تصرفها 

إىل معرفة األثر الذي تولده يف حياة املواطنني هتدف دراسة النفقات العامة  اجة أفراد اجملتمع، كمابغية تلبية ح
االقتصادية واالجتماعية واالسرتشاد هبذا األثر يف وضع قواعد عامة تسري عليها سياسة اإلنفاق العام على 

ذا الفصل التطرق إىل مفهوم املالية سنحاول يف هومنه  النحو الذي حيقق أهداف السياسة االقتصادية للدولة
مبفاهيم عن النفقات العامة ومكوناهتا وأهم أهدافها، كما سنربز أدوات السياسة املالية واهدافها، لتختتم 

 :ومنه مت تقسيم هذا الفصل إىل اهتا وآثارها على اإلقتصادالعامة وتقسيم
 .يف الفكر االقتصاديلدولة ملالية العامة وتطور تدخل اا -
 .سياسة اقتصاديةكأداة من أدوات ال  السياسة املالية-
 .اإلطار النظري لسياسة اإلنفاق احلكومي-
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I - المالية العامة وتطور تدخل الدولة في الفكر االقتصادي 

من خالل املالية العامة انطالقا من  م26منذ القرن  لقد تزايد دور تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية     
وإذا تتبعنا هذا التطور وأهداف الدولة فما بغية إشباع احلاجات العامة، رسة، املتدخلة مث املنتجة، الدولة احلا

فاملالية العامة هي دراسة للتطور اليت كانت سائدة خالل كل فرتة،  االقتصاديةهو إال تطبيقا فعليا للنظريات 
كما أهنا تبحث يف نشاط الدولة لتحقيق ،  ةواالجتماعي االقتصادية التارخيي لنشاط الدولة وانعكاس لفلسفتها

عالقة تطور  أهداف أفراد اجملتمع باستخدام الوسائل املالية اليت متلكها بنوعيها اإليرادية واإلنفاقية، وبالتايل فإن
الدولة واملالية العامة جتسد حالة من التزاوج نظرا الرتباطهما الوثيق حيث تسعى لتحقيق األهداف االقتصادية 

 .لة باستخدام أدوات ماليةللدو 

I .9- في المذاهب االقتصادية الدولة والمالية العامة مفهوم 

تقوم الدولة بوظائف متعددة ذات الطابع التقليدي متمثلة يف الدفاع الوطين وتوفري األمن الداخلي  
كما   االقتصاديو لتحقيق النم واالجتماعي االقتصاديوالتمثيل الديبلوماسي، إضافة إىل املهام ذات الطابع 

ولتحقيق غايتها تقوم الدولة بإجناز املنشآت الالزمة، وتدفع رواتب  االجتماعيةتعمل على التقليل من الفوارق 
 :النظريات واملدارسسنعرض أهم هذه  وفيما يلي املستخدمني ما جيعلها تتطلب إنفاقا واسعا،

I        .9.9-المالية العامة في الفكر التجاري والطبيعي  
القدمية اليت ركزت على تدخل الدولة يف النشاط  االقتصاديةبظهور املذاهب  ملالية العامةارتبطت ا 

ذهب ) املتمثلة يف املعادن النفيسة اليت متتلكها الدولة االقتصاديةبصفة واضحة بغية حتقيق القوى  االقتصادي
 م وحىت منتصف القرن16 ربتغال خالل القرنال إسبانيا، فرنسا، واليت كانت سائدة يف كل من اجنلرتا، ،(وفضة

 على لالستيالءالقوة العسكرية  استعمالذلك إىل  اضطر ولو ،(التجارية) الماركلتيليةم تطبيقا للسياسة 18
 .فحسبهم الغاية تربر الوسيلة حىت خارج حدودها السياسية املعادن النفيسةأكرب قدر من 

وقد انتقدت هذه املدرسة نتيجة التدخل املباشر للدولة والقيود املفروضة على سلوك األفراد  
 المدرسة الطبيعيةليظهر فكر جديد يف فرنسا يطلق عليه شت أفكارهم تدرجييا يف اجنلرتا،وتال واملشروعات،

 :والسياسية لتحقيق األهداف وأهم مبادئها االقتصاديةاليت تركز على احلرية 

إال يف حدود محاية األفراد وصيانة حقوق امللكية اخلاصة أي مهام  االقتصاديعدم تدخل الدولة يف النشاط -
مع بعضها البعض وال مع الدولة تتمثل يف األمن، العدالة، الدفاع، املرافق العامة، وعدم تعارض مصاحل األفراد 

 .ر ما يسمى بالثمن العادليسمح ذلك بظهور املنافسة احلرة يف األسواق،وظهو و  اجلماعة،
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ضرورة فرض الدولة لضريبة وحيدة على ناتج األراضي الزراعية كوهنا املصدر الوحيد للثروة حسب رأيهم -
 .1وباقي األنشطة عقيمة

بسبب الثورة الصناعية وظهور فكر جديد يطلق علية الفكر الرأمسايل بقيادة  تدرجيياأ لتتالشى أفكار هذا املبد
 .م 1776 آدم مسيث عام

I        .1.9-المدرسة الكالسيكية المالية العامة في  

، ومن أهم أفكاره "ثروة األمم" كانت بداية النظرية الكالسيكية بكتابة آدم مسيث يف كتابه املشهور 
املنافسة تمثلة يف امل" اليد اخلفية"لى آلية كما ركز ع،  بكفاءة االقتصادأن احلرية االقتصادية هي سبيل حتقيق 

أين يكون الفرد أو املنشأة حريص على مصلحته الشخصية دون أن يدرك أن هناك يد خفية تقوده حنو خدمة 
 :2الصاحل العام مؤدية إىل خلق الثروة االجتماعية وعليه أهم خصائص النظرية الكالسيكية تتمثل يف

 ذلك من خالل التنافس والسعي  ينادي الكالسيك بعدم تدخل الدولة فاجملتمع نظامي ويتجلى
 ؛خلدمة الذات الذي خيدم املصلحة العامة

  أي ال يستطيع املنتجني وال املشرتين التأثري يف سعر سيادة احلرية االقتصادية واملنافسة التامة يف السوق
 ؛السلعة، حيث تعترب هذه األخرية متجانسة أي ال ميكن التفريق بني إنتاج املنشأة من غريها

  ة تقاس باملوارد احلقيقية من السلع واخلدمات واملوارد البشرية وغري البشرية وتقنيات اإلنتاجالثرو. 
  بصورة تلقائية،  االقتصاديف  واالجتماعياالقتصادي  التوازنمرونة األسعار واألجور وبالتايل يتحقق

تج احلقيقي ال يتأثر وحيادية النقود فهي وسيط لتسهيل عملية التبادل السلعي واخلدمي فقط، وأن النا
 ن النقود؛بالكمية املعروضة م

  ،إمهال الكالسيك جانب الطلب والرتكيز على العرض واليت انعكست من خالل قانون ساي للمنافذ
، فحسبهم التشغيل الكامل تلقائي ومستمر، وإذا "العرض خيلق أو يسبق الطلب عليه"ويركز على أن 

ساد أو تضخم فيعترب مشكلة مؤقتة وتؤديقوى العرض ظريف يف االقتصاد نتيجة ك اختاللحدث 
 ؛ إىل الرجوع للتوازن الذي يعترب حالة سائدة لديهم( قوى السوق) والطلب

 دون أن هتدف ، لتغطية النفقات العامة الالزمة مهمة املالية العامة تنحصر يف احلصول على إيرادات
 ؛3السياسة املالية إىل إعادة توزيع الدخل القومي

                                                           
1

 .10-22. ، ص1002، بريوت، لبنان، الدار الجامعية، (مدخل حتليلي معاصر)، املالية العامة عثمان سعيد عبد العزيز -

2
ص . ، ص1025، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 1، االقتصاد الكلي، طعبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إسماعيل السيفو -

206-202. 
3

 .23 .، ص1022، اجلزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، أسس علم االقتصاد، ضياء مجيد الموسوي-
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 أما القروض فيتم اللجوء إليها يف حاالت احلروب والكوارث  قات ضعيفة حملدودية وظائف الدولة،النف
 ؛1ألنه يعترب ضريبة مؤجلة

العلم الذي يضمن تغطية نفقات الدولة والوسائل املستخدمة "هو  لعلم املالية فاملفهوم الكالسيكي 
 :2نتج من التعريف اخلصائص التالية، نست"بتوزيع النفقات العامة بصورة متساوية بني األفراد

أي إجياد املوارد واملصادر الالزمة للحصول على الدخل كفرض  :علم تغطية النفقات العامة علم املالية-
الضرائب والرسوم وبيع املمتلكات، وأحيانا اللجوء إىل القروض لتغطية النفقات، ويصبح عمل امليزانية هو 

قعه الدولة للحصول على سطتها تبيان مقدار النفقات ومقدار ما تتو وضع القواعد واألسس اليت يتم بوا
 ؛اإليرادات

ي توزيع هذه النفقات بني األفراد بصورة عادلة، وقد تضطر الدولة أ: علم تقسيم النفقات العامة علم املالية -
تعترب الضريبة  ث يهبدف احلصول على اإليرادات، ح دماهتاخو أإىل توزيع النفقات عن طريق بيع ممتلكاهتا 

، كأسلوب لتوزيع النفقات العامة، أما دور امليزانية فيكمن يف حتديد حجم اإلنفاق الواجب توزيعه على األفراد
،ومنع الدولة من إجراء أي تعديل (والنفقات اإليرادات)أما دور احملاسبة فهو ضمان التطبيق احلر للموازنة العامة

 ؛توزيع النفقاتيرادات هي رسم طرق أما هدف اإل. فيها
كونه خمتلف   نظرا لصعوبة مبدأ املساواة يف الواقع العملي: املالية العامة ومبدأ املساواة يف النفقات العامة -

، لذلك حسب الكالسيك وجب ان تكون التضحية املفروضة على كل فرد مساوية لتضحيات األفراد ومتغري
 .اآلخرين

 ألزمةعجزت املدرسة الكالسيكية عن إجياد حلول  19291933 جعل إعادة  ما أزمة الكساد الكبري وهي
 .النظر يف مبادئها

I        .3.9- لمدرسة الكينزيةالمالية العامة في  
إىل االقتصادي الربيطاين املعروف جون مينارد كينز، أين اهتم أتباع هذه ترجع تسمية هذه املدرسة  

البطالة ومعاجلة األوضاع االقتصادية كظاهرة التضخم والكساد وكيفية  ، حل مشاكلالتنميةاملدرسة مبشاكل 
 3.، وتشمل أيضا مشاكل النقود والسياسات النقدية واملاليةمعاجلتها

 :4حيث ركز كينز على الفرضيات التالية     

 الكلي حيدد العرض الكلي يف السوق؛الطلب -
                                                           

1
 .13. ص، 1001، اجلزائر، والتوزيعدار أسامة للنشر ، -األسس النظرية: اجلزء األول-، التحليل االقتصادي الكلي مد فرحيمح-

2
  .12-10ص . ، ص1023، األردن، الرضوان للنشر والتوزيع، 1، اقتصاديات املالية العامة، طفتحي أحمد ذياب عواد-

3
، دار وائل للنشر والتوزيع، 1، ط-التحليل االقتصادي الكلي واجلزئي-، مفاهيم ونظم اقتصاديةأسماعيل عبد الرحمن، حربي عريقات-

 .30. ، ص1001عمان، األردن، 
4

 .12. ، ص1025، بريوت، لبنان، منشورات زين الحقوقية، 1، املالية العامة، طسمير صالح الدين حمدي-
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 .ل الكاملال يتحدد الطلب الفعلي تلقائيا عند مستوى التشغي-

 :1على املبادئ التالية مدرسته قامتكما 

  الكامل ليست حالة دائمة، وأن الوضع التوازين للتشغيل الكامل يكون حالة  االستخدامحالة
 ؛العام االقتصاداستثنائية من حاالت توازن 

  ورة به يؤدي إىل تسرب يف اإلنفاق وبالتايل التأثري على الد االقتصادواالحتفاظدور النقود يف
 ؛االقتصادية

  والتشغيل يؤدي إىل رفع مستوى الطلب  االستخداممن أسباب الكساد قلة اإلنفاق وبالتايل زيادة
 ؛واإلنتاج االستثمارعلى السلع واخلدمات املنتجة وبالتايل زيادة 

  هبدف توفري الشغل وحتفيز اإلنفاق وتنشيط اإلنتاج االقتصاديةتدخل الدولة يف احلياة. 

 :2ما يليدور املالية العامة يف الفكر الكينزي يرتبط بتحقيق ومنه فإن  

خاصة العمل على زيادة الطلب الكلي الفعال ملعاجلة الكساد من خالل زيادة اإلنفاق العام، والتوسع فيه-
سياسة األشغال العامة اليت تؤدي إىل زيادة دخول األفراد واجلهات املختلفة يف اجملتمع تؤدي إىل زيادة يف 

الطاقات اإلنتاجية واستخدام املوارد عموما، هذا ما يبني أمهية دور الدولة  استخدامطلب وبالتايل الزيادة يف ال
 االقتصاد خاصة حالة الكساد منها؛ من خالل املالية العامة يف عالج مشكلة

التايل مل تعد تقتصر التوسع يف اإلنفاق العام ملعاجلة الكساد يتطلب التوسع والتنويع يف اإليرادات العامة وب-
بل وجب على الدولة اللجوء إىل مصادر أخرى كالقروض وحىت اإلصدار النقدي اجلديد على الضرائب فقط، 

 الدولة يف النشاط االقتصادي ذلك؛ تدخل اقتضىإذا 
والعرض التوازن يف امليزانية العامة الذي يرافق التوازن االقتصادي العام يتحدد من خالل املساواة بني الطلب -

الكامل يف االقتصاد ليست إال حالة من بني حاالت أخرى للتوازن، وقد  االستخدامالكلي اليت يتحقق عندها 
 .تكون احلالة األكثر ندرة يف التحقق

 :وعليه فإن دور املالية العامة يربز يف الواقع عن طريق القيام مبايلي     

أين يكون االقتصاد يف حالة دون املستوى للدخل : كسادملعاجلة حالة ال الدور التوسعي للمالية العامة-
الكامل ما يتطلب زيادة الطلب الكلي الفعال عن طريق زيادة الدخول اليت تتحقق  لالستخداموالناتج احملقق 

                                                           
1

 .11. ، صابقالسرجع الم، -األسس النظرية: اجلزء األول-، التحليل االقتصادي الكلي فرحي محمد-
2

عمان، األردن، ، 1طللكتاب العاملي للنشر والتوزيع،  جدارا إربدللنشر والتوزيع،  الكتب الحديث، علم فليح حسن خلف، المالية العامة-
 .33-31. ص. ، ص1002
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، ما يساهم (إحداث عجز يف امليزانية)من خالل زيادة اإلنفاق على األشغال العامة وتقليل اإليرادات العامة 
 .املوارد العاطلة الغري مستخدمة يف تشغيل

أين يكون االقتصاد يف حالة ما بعد املستوى للدخل : للمالية العامة ملعاجلة حالة التضخم االنكماشيالدور -
الكامل ما يتطلب خفض الطلب الكلي الفعال من خالل تقليل اإلنفاق على  لالستخداموالناتج احملقق 

 (.إحداث فائض يف امليزانية)عامة األشغال العامة وزيادة اإليرادات ال

I        .4.9- فكر المالي االشتراكيالمالية العامة في ال  

، (الكالسيك والنيوكالسيك)  لقد نادى املذهب الرأمسايل بعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 
 :1ن تعريفه كمايليميك االشرتاكييليه املذهب الكينزي الذي دعا إىل ضرورة تدخل الدولة، أما املفهوم 

كمنتج وحيد، ويف توجيه النفقات حنو إشباع   لالقتصادسلوك هيئة التخطيط يف اإلدارة الشاملة " 
وعليه فاملالية العامة ، "وتوفري املوارد الالزمة لذلك واالجتماعيةالسياسية  االلتزاماتالضرورات االقتصادية وسد 

 .االقتصاديللتخطيط  انعكاسوموازنة الدولة ما هي إال  حسب هذا النظام يغلب عليها الطابع االقتصادي

يف حتقيق التوازن االقتصادي يف األجلني الطويل والقصري، وبعد  التخطيط املايل حيتل أمهية كبرية أصبح 
له دور كبري يف وضعها، وأصبح  ركزية أصبحأداة يف تنفيذ اخلطة اليت تضعها السلطة امل أن كان املشروع جمرد

 .2العام يكاد يسيطر سيطرة تامة على االقتصاد القوميالقطاع 

وإلغاء امللكية يقوم على امللكية اجلماعية باستخدام الدولة لعوامل اإلنتاج  االشرتاكياملذهب ف وعليه 
، وهدف الدولة حتقيق الرفاهية العامة واستخدام قصد إشباع احلاجات املادية والثقافيةالفردية لوسائل اإلنتاج 

منظمة وتوزيع عادل للدخل بني أبناء اجملتمع، وبالتايل  استثماريةلموارد وحتقيق العمالة وفق برامج رشيد ل
أصبحت مهمة املالية العامة حتقيق أهداف الدولة عن طريق التدخل واملسامهة يف حتقيق التوازن يف االقتصاد 

اليت  ملنتجة مسؤوليتها اإلنتاج والتوزيعالقومي ومستوى عايل من الدخل والعمالة، أي ظهور ما يسمى بالدولة ا
واألخذ واالجتماعيةحتددها اخلطة االقتصادية، أين أصبح دور النظام املايل تنفيذ اخلطة القومية االقتصادية 

 .3جزء من اخلطة القومية العامة باخلطة املالية اليت تتوىل الدولة متويلها، فأصبحت املوازنة
وتوزيع   هي السيطرة على مجيع وسائل اإلنتاج، االشرتاكيالعامة يف الفكر  املالية إنوعليه ميكن القول  

سواء على املدى  واالستهالكاملختلفة لتحقيق التوازن بني كل من اإلنتاج  االستخداماتكافة املوارد على كافة 

                                                           
1

 .13. ، ص1025عمان، األردن،  دار المسيرة للنشر والتوزيع،، 3الية العامة، ط، مبادئ املمحمود حسين الوادي-
2

 .50. ، صبقالسارجع الم، اقتصاديات املالية العامة، فتحي أحمد ذياب عواد-
3

، عمان، لطباعةدار المسيرة للنشر والتوزيع وا، 1، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، طمحمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام-
 .30. ، ص1000األردن، 
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، وأصبح مفهوم القصري أو البعيد من خالل خطة قومية شاملة حتدد أهدافها الدولة يف ضوء اإلمكانات املتاحة
توزيع الدخل يعين توزيع الدخل القومي كله بني القطاعات اإلنتاجية املختلفة لتوفري مستلزماهتا يف العملية 

أما إعادة توزيع الدخل . االستهالكيةاإلنتاجية، وتوزيعها فيما بني األفراد حلصول كل منهم على مستلزماهتم 
النقدية من أجل قطاع اخلدمات باعتبارها من الوحدات الغري يعين جتنيب جزء من الدخل القومي يف صورته 

 .1من هذه املوارد احتياجاهتا، بغرض منحها منتجة يف الدخل القومي
I        .5.9- لفكر المالي المعاصرالمالية العامة في ا  

حد أفبعد أن كانت املالية العامة ذات طابع إداري وحسايب بالدرجة األوىل، أصبحت مع التطور  
 املختلفة املالية الوسائل استخدامأو علم  القطاع العام اقتصادياتبدراسة الذي يعنىاالقتصاد فروع علم 

 االقتصادي، وتطور دور الدولة من منظم للنشاط االقتصاديللرقابة على النشاط  (قروض ضرائب، موازنة،)
، لذلك فإن اجلهود 2دت املالية الوظيفيةحيث سا االقتصاديواملايل العام إىل مرحلة تدخل الدولة يف النشاط 

لتطوير أسس السياسات املالية يف الفكر املعاصر ينبغي أن تتجه حنو إعادة صياغة املالية الوظيفية بأسلوب 
أكثر عقا وعلى أسس علمية سليمة حبيث توجه كافة أدوات السياسة املالية اليت ميكنها إحداث اآلثار 

ياسية املرغوبة، ومسرتشدة بتشخيص علمي دقيق للتأثري على متغريات كل من والس االجتماعية، االقتصادية
املعاصرة يف كل دولة على  االقتصاديةمنحىن الطلب الكلي والعرض الكلي اليت هلا عالقة مباشرة باملشاكل 

 .3حدة

 .لذلك تعددت التعاريف حول مفهوم املالية العامة من النظرية التقليدية إىل املفهوم احلديث 
أنه العلم الذي يهتم بدراسة النشاط املايل للدولة من إيرادات :"التقليديميكن تعريف املالية العامة يف الفكر 

 .4"ونفقات وموازنة فقط
العلم الذي يبحث يف دراسة األسس اليت ينبين عليها فرض الضرائب واحلصول ":كما ميكن تعريفها 

 .5"ات العامة ويبحث كيفية املوازنة بني إيرادات الدولة ونفقاهتاعلى اإليرادات العامة الالزمة لتأدية اخلدم

                                                           
1

، اإلسكندرية، مصر، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، 1املفاهيم والتحليل االقتصادي والتطبيق، ط-، املالية العامةأحمد عبد السميع عالم-
 .12-16ص . ، ص1021

2
 .16-15. ، ص2424، دمشق، سوريا، النشردار طالس للدراسات والترجمة و ، 1، اقتصاديات املالية العامة، طقحطان السيوفي-

3
 .55. ، ص1001، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، 3، السياسات املالية، طحامد عبد المجيد دراز-

4
 .26. ، ص1023، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، املالية العامة، علي خليل، سليمان اللوزي-

5
، اإلسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر، (السياسات املالية للنظام الرأمسايل-نظرية مالية الدولة)اد املايل ، االقتصمجدي محمود شهاب-

 .24. ، ص2444
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تغطية دور اإليرادات العامةعلى  اقتصارهو  وعليه نستنتج أن هدف املالية العامة يف املفهوم التقليدي 
الفقه الكالسيكي أن  اشرتطفقد  املالية العامةبسبب حمدودية وظائف الدولة، أما خصائص  العامةالنفقات 

 :1ونتك

، ونظام السوق ن والعدالةمدمات العامة الالزمة كالدفاع واألى توفري اخللأي دور الدولة يقتصر ع: حمايدة-
يف اجملتمع من خالل التفاعل احلر  االقتصاديواالجتماعيالذي تتوافر فيه شروط املنافسة التامة حيقق التوازن 

، وأن املتاحة االقتصاديةاألمثل للموارد  االستخدامي لقوى العرض والطلب الذي حيقق أفضل النتائج املمكنة أ
القومي حنو  لالقتصادالتلقائي  االجتاههدفه احملافظة على  االقتصاديةمنع الدولة من التدخل يف النشاطات 

 ؛التوازن

يرتك له وبالتايل ال بد أن  االقتصاديةأنصار هذه املدرسة أن الفرد أكفأ من الدولة يف استخدام املوارد  اعتقد-
 ؛عبء الضريبة له إىل احلد األدىن أكرب قدر ممكن من تلك املوارد من خالل ختفيض

يف املوازنة العامة،  رفض الفائض أو العجز أي أن تتعادل اإليرادات العامة مع النفقات العامة أي :متوازنة-
 :وكان تربيرهم لذلك على النحو التايل

أفراد اجملتمع من خالل فرض ضرائب مرتفعة، واقتطاع جزء كبري من الفائض يعين زيادة العبء املايل على -
 .ثروات أفراد القطاع اخلاص

، وأن االستهالكي لالستخدام املوارد املالية استخداموجود فائض يف املوازنة يدفع احلكومة إىل التبذير يف -
 .الدولة ال تسهم يف العملية اإلنتاجية وأن ذلك مرتوك للقطاع اخلاص

 .وهذا إهدارا للمدخرات القومية االقرتاضعجز املوازنة العامة يتم تغطيته من خالل أما -

ويرجع ذلك إىل أن اإليرادات العامة يف الفكر الكالسيكي  تشمل النفقات اإليرادية فقطن أي: غري منتجة-
دات العامة بسبب التسليم ، أين ميكن للدولة زيادة اإليراقابلة للتغري نظرا للسلطة السيادية للدولة على األفراد

مبرونة اإليراد العام الذي يؤدي إىل امتداد الوسائل التمويلية املتاحة لتشمل عالوة على فرض الضرائب والرسوم، 
 .اإلجباري وصور متويلية غري عادية واالقرتاضاإلصدار النقدي 

أبرزت حمدودية  1929 مل سنةوأزمة الكساد اليت عرفها العا االشرتاكيةاإليديولوجية  انتشاربسبب أما  
واألسباب اليت  املبادرة اخلاصة ونادت إىل تدخل الدولة وحتطيم النظريات اليت كانت تنادي حبيادية الدولة

                                                           
1

 .24-22ص . ، صالسابقرجع الم، مبادئ املالية العامة، محمود حسين الوادي-
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أين  من أجل إعادة توزيع الدخل القومي ورفع اإلنفاق العمومي دعمت لتدخلها لتعويض القطاع اخلاص
 .1هوم جديدظهرت املالية العامة مبف

بني حتليل كل من برامج النفقات العامة إجياد التكامل "فهو  العامة الحديث للماليةأما التعريف  
يف حتصيل الضرائب، ويف برامج اإلنفاق  االقتصاديةوذلك من أجل رفع الكفاءة  االقتصاديةوالضرائب والنظرية 

الكلية وإجياد  االقتصاديةسلوك الفردي وعلى املتغريات العام، واستخدام السياسات املالية العامة للتأثري على ال
 .2"السياسة املالية املثلى مبا حيقق أهداف اجملتمع

العام، أي العلم الذي يهتم بدراسة املبادئ  االقتصادالعلم الذي يدرس نشاط " كما ميكن تعريفها 
، وعليه "القومي االقتصادنشاط على اليت حتكم نشاط الدولة ووسائلها إلشباع احلاجات العامة وآثار هذا ال

 :3ما يلييفهم من التعريف 

أي ما يسمى مبعامل املوارد بني السلع اخلاصة والعامة  استعمالاليت تقسم فيها  االجتماعيةتوفري السلع -
 ؛ختصيص املوارد

 ؛يع العادل ملكافآت عناصر اإلنتاجالعدالة يف توزيع الدخل والثروة من خالل التوز -

م املوازنة لتحقيق أكرب قدر من العمالة، درجة معقولة من ثبات املستوى العام لألسعار، معدل سليم إستخدا-
 ؛القومي االقتصاديعلى املستوى  االستقرارالقومي من خالل معامل  االقتصاديللنمو 

إىل زيادة الطلب  من خالل سياسة التمويل بالعجز لتمويل الزيادة يف النفقات العامة، ما يؤدي: مرونة املوازنة-
 ؛العرض الكلي للقضاء على البطالة الكلي عن

أما يف حالة التضخم عن طريق احلد من اإلنفاق بزيادة الضرائب وبالتايل يقل الطلب الكلي حىت يساوي -
 ؛لالقتصادالعرض الكلي ويعود التوازن 

القانون، الدفاع، )يف شىت اجملاالت ضرورة تنمية القطاع العام عن طريق تدخل احلكومة لرتعى التنمية الشاملة-
 .ليعود على اجملتمع باملنافع الكبرية( إخل...التعليم،

 :4تتمثل يف التقليدية املالية على عكس املالية احلديثةخصائص  ومنه نستنتج أن     

                                                           
1

 .12. ص ،1000، اإلسكندرية، مصر، شردار الجامعة الجديدة للن، الوجيز يف املالية العامة، سوزي عدلي ناشد-

2
 .02. ، ص1000، بريوت، لبنان، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مبادئ االقتصاد العام النفقات والقروض العامة، المرسى سيد الحجازي-

3
 .15. ، ص1002األردن،  ، عمان،1، طدار المسيرة للنشر والتوزيع، مبادئ املالية العامة، محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام-

4
 .112-116. ص ،1004عمان، األردن،  دار زهران للنشر،، مبادئ االقتصاد واملالية العامة، عبد الغفور ابراهيم محمد-
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العام أوال  التخلي عن احلياد املايل وإحالل املالية الوظيفة حمله أين يقر ضرورة حتديد اإلنفاق أي :متدخلة-
حالة  خصوصا بعداالقتصادتؤثر يف  حيث أصبحت الدولة والذي حيقق أهداف أكثر من اهلدف املايل فقط

تعمل على إنعاش  حيث االقتصاديالعاملي وظهور النظرية الكينزية املدعمة لتدخل الدولة يف النشاط  الكساد
 االزدهار، أما يف حالة االقتصاديرئيسي للنشاط باعتبارها احملرك ال بتخفيض الضرائب ورفع النفقات االقتصاد

 ؛خالل ختفيض النفقات ورفع اجلبايةمن  االقتصادحتاول هتدئة 

بإقامة بعض املشروعات اليت حترك  االقتصاديواالجتماعيضرورة تدخل الدولة يف النشاط  أصبح :منتجة-
من  االقتصادإىل متويل  الستثماريةاحيث ترمي النفقات  من الركود الذي حيصل يف أوقات معينة االقتصاد

، إضافة إىل الوظائف التقليدية املكلفة خالل خلق مناصب شغل وارتفاع اإلنتاج الوطين وبالتايل الدخل الوطين
 ؛يديةاية والعدالة وإقامة املرافق التقلمهبا مثل األمن واحل

من خالل  واالقتصاديواالجتماعين املايل التواز أصبح هدف النظام املايل إحداث : ميزانية غري متوازنة أحيانا-
اليت  االقتصاديةأصبح توازن امليزانية يتوقف على األوضاع و  أو معاجلة التضخم االنكماشالتدخل إلهناء حالة 

صبح من املمكن حدوث عجز يف وبالتايل أ وال مانع أن يتحدد إنفاق أكرب من اإليرادات تعيشها الدولة
 .ن تستطيع متويله بالقروض أو غريهااملوازنة العامة للدولة أي

I.8.9-والخاصة تحديد نطاق الحاجات العامة: 
هتدف املالية العامة من خالل تعبئة املوارد من أجل اإلنفاق إىل الوفاء حباجات عامة يعجز السوق  

قد تبىن  عن توفريها إما بسبب طبيعة السلعة أو اخلدمة، لذلك جند أن الفكر التقليدي الذي ساد يف أوروبا
سياسة احلاجيات العامة يف أدىن مستوياهتا، وبالتايل كانت موازنتها دائما متوازنة، أما الفكر احلديث الذي 

 اقتصاديةهبدف إقامة تنمية  االقتصاديةواالجتماعيةتوسع يف مفهوم احلاجات العامة، أين وضع املتطلبات 
فاضطر إىل زيادة النفقات ومن مث التخلي عن مبدأ ما يتطلب التوسع يف مفهوم احلاجات العامة واجتماعية 

 .1التوازن
 فما هي أنواع حاجات اإلنسان؟وما اهلدف منها؟

حيتاج اإلنسان إىل إشباع حاجاته املختلفة كاملأكل والسكن والعدالة واألمن، وعليه تنقسم احلاجات  
ها وحاجات عامة تكون من صاحل إىل حاجات خاصة يتوىل األفراد أو اهليئات أو اجلماعات اخلاصة إشباع

الدولة وهيئاهتا العامة، أي األساس الوحيد للتمييز بني هذين النوعني مرتبط بوظيفة اهليئة اليت تتوىل إشباع 

                                                           
1

، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1، ط(دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي والوضعي)، توازن املوازنة العامة حمدي بن محمد بن صالح-
 .301. ، ص1023ان، األردن، عم
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من بلد آلخر وفقا للفلسفة اليت تقوم عليها كون إشباع احلاجات خيتلف   وليس املعيار املوضوعي احلاجات
 .1لكل منهما واالجتماعيةالسياسة االقتصادية 

حاجات فردية أو خاصة يستطع الفرد أن يتوىل أمر إشباعها  أي أن حاجات اإلنسان تنقسم إىل  
وبالتايل ترتك له حرية التصرف  اجتاهها يف الظروف العادية يف جل اجملتمعات، كحاجته إىل التغذية لإلبقاء 

الطقوس الدينية إذ أهنا أمور مستمدة من احلياة  على حياته، امللبس لوقاية جسمه، احلاجة إىل تأدية الشعائر أو
بالنسبة لسائر أفراد  يتطلب إشباعها بصورة مجاعية( مجاعية)املادية والروحية لإلنسان، كما توجد حاجات عامة

وال تركز على قدرة األفراد على  اجملتمع وحيتاجون إليها بصورة مجاعية وتتميز غالبيتها بعدم قابليتها للتجزئة،
أي أن إشباع هذه احلاجات يتم عن طريق قيام الدولة خبدمات تنفع اجملتمع ككل وليس أحد أفراده  عالدف

، وعليها أن توفرها للمجتمع وملن ال ميلكون وسواء ساهم فيها أم مل يساهم، كخدمات الدفاع واألمن والعدالة
 .2هذه القدرة من خالل اإلنفاق العام

قتصر على األشياء الضرورية كاألكل واملشرب وحىت األشياء املادية ان احلاجة يف االقتصاد ال تحيث  
النشاط االقتصادي وميكن  واملعنوية منها سواء أكانت نافعة أم ضارة وهي ال حتصى وال تعد وبالتايل فإهنا حمور

 :3تصنيفها إىل

ري العادات ضرورية وتتغري بتغأن احلاجات متعددة من كمالية إىل  أي :احلاجات القابلة للتعدد 
 .واجملتمعات

أي عملية إشباع احلاجة حمدودة إما بالنسبة للحاجة نفسها او األشياء : احلاجات القابلة لإلشباع 
 .املستعملة يف إشباعها، أي أن احلاجة تتجدد بني فرتة وأخرى واحلصول على اإلشباع يكون لفرتة زمنية معينة

احلاجة حباجة أخرى قريبة منها وتعطي نفس اإلشباع والغرض،  استبدالأي ميكن : لالستبدالاحلاجات القابلة 
 .وهذه الصفة هلا أمهية كربى يف االقتصاد
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 .5. ، ص1005، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، املالية العامة، على زغدود-
2

، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، -مدخل لدراسة أساسيات املالية العامة -، أصول الفن املايل لالقتصاد العامعادل أحمد حشيش-
 .2-6 ص. ، ص1002مصر، 

3
 .20-4ص .، ص1022، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، االقتصاد السياسي، طة حروشرفيق-



 سياسة اقتصاديةوعالقته بالاإلنفاق العام                                                      الفصل األول

 

26 
 

I      .1- مكونات المالية العامة  

 وهي املوازنة العامة للدولة والعنصر الثاين ثالث عناصر أساسية من تتكون أدوات املالية العامة 
 :ها فيما يليللعامة وسنقوم بتفصيالنفقات اأخريا اإليرادات العامة و 

I        .9.1- الموازنة العامة وأساسياتها  

تعد املوازنة العامة خطة تتضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداهتا خالل فرتة الحقة عادة ما تكون سنة،  
امليزانية على  ، حيث يقوم قانونويتم هذا التقدير يف ضوء األهداف اليت تسعى السلطة السياسية إىل حتقيقها

مبادئ ثابتة وهي تكمل بعضها البعض وهتدف إىل جعل الرتخيص الربملاين فعال حمدد يف السنة املدنية وهو ما 
يعرف مببدأ السنوية، كما يوجد مبادئ تعاجل شكل امليزانية ملبدأ الوحدة والشمولية، وهناك مبادئ ختص حمتوى 

 أدرج قانون سادس ومبدأ توازن امليزانية، إال أن املشرع الفرنسيامليزانية كمبدأ التخصيص على مبالغ اإلنفاق 
 .1يهتم حبسابات امليزانية واملتمثل يف مبدأ صدق  امليزانية 2001 أوت 01

يف هنا أداة من أدوات السياسة املالية اليت ترمي إىل حتقيق األهداف خاصة بعد تدخل الدولة إذ إ 
من حيث  دولةكل وفلسفة  تعددت التعاريف احملددة هلا حسب منظور ومفهوم  النشاط االقتصادي، لذلك

خيتلف حسب طبيعة كل نظام الذي اآلثار، اإلطار القانوين الذي يشكلها و  الوظائف اليت متارسها، األهداف،
 :وميكن تعريفها كمايلي وعالقته بالنظام االقتصادي السائد

I                  .9.9.1- تعريف الموازنة العامة  
ال ميكن إجياد تعريف دقيق وموحد، إال أن جل التعاريف التقليدية تتفق على مفهوم واحد ال جدل فيه      

 :2ما يلينذكر منها 
  لعامةاإهنا البيان الذي يتضمن تقديرا وإجازة ملصروفات وإيرادات الدولة. 
  إنفاقه وما ينتظر أن جتبيه من املال خالل مدة معينة من الزمنهي بيان تقديري ملا جيوز للحكومة. 
 الربنامج الذي ختمن فيه نفقات الدولة وإيراداهتا ضمن مدة حمددة آنية ويؤذن هبا. 
 هي توقع وإجازة للنفقات العامة واإليرادات العامة عن مدة مستقبلية غالبا ما تكون سنة. 
 راداهتا ملدة حمددة غالبا سنة ويتم تقديرها على أساس األهداف وثيقة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وإي

 .اليت ترمي إليها فلسفة احلكم
، تركز على نتائج من خالل التعاريف السابقة يتضح ان املوازنة حسبهم ما هي إال وظيفة حماسبة 

 .ازنةواملالية املرجوة من تطبيق املو  واالجتماعيةاملوازنة ونقصد هبا األهداف االقتصادية 
                                                           

1
 .231. ، ص1025، اإلسكندرية، مصر، دار التعليم الجامعي للنشر، 1، دور الدولة يف ضبط النشاط االقتصادي، طإدريس خبابة-
 .505. ، ص1002، عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1ييب، ط، املالية لعامة والتشريع املايل الضر عادل فيلح العلي-2
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I                  .1.9.1- القواعد األساسية للموازنة 
 :1قواعد أساسية كمايلي أربعةميكن تلخيص الفكر املايل للموازنة العامة على      

مينع إعداد موازنات مستقلة من ي وتقضي إدراج كافة النفقات واإليرادات يف وثيقة واحدة أ :وحدة املوازنة-
ى عل ملن يريد اإلطالعلتسهيل عرض املوازنة  أن تكون شاملة ختص كل مرافق الدولة، و ملرافق العامةطرف ا

وكيفية توزيع احلكومة للموارد العامة على  عرفة توازهنا واملوقف اإلمجايل للمرافق احلكوميةاملركز املايل للدولة وم
 واإليرادات العامة لنفقاتخمتلف اخلدمات أي وجوب عرض أرقام املوازنة بصورة واضحة ومتناسقة إلمجايل ا

واهلدف منه  .الوضع املايل الفعلي للحكومة ومدى توازن امليزانية وتسهيل اآلخر ملعرفة وطرح الناتج من العامة
 .هو منع التشتت املايل للموازنة الوارد يف عدة وثائق

الدورية عملية الرقابة  وازنة ملدة سنة لتسهيلوتلزم هذه القاعدة أن تكون فرتة إعداد امل: قاعدة السنوية-
وتقدير إيرادات الدولة بسبب تغري العوامل االقتصادية اليت تؤثر يف الدخل القومي ، لإلنفاق احلكومي واملنتظمة

أي مبدأ سنوية املوازنة ال جيرب أن تتوافق السنة املالية مع .وبالتايل يف حتصيل الضرائب واإليرادات بصورة عامة
بداية وهناية السنة املالية بعدة عوامل كالتقاليد اإلدارية والربملانية، الظروف االقتصادية السنة الشمسية، وارتباط 

بإنتاج حمصول أساسي يكون  اقتصادهايركز ففي الدول اليت  السائد يف كل دولة، االقتصاداليت حتكم نشاط 
اإليرادات العامة على هذا األساس،  حتضري املوازنة هبا وبداية السنة املالية هلا تاريخ بيع احملصول وتقدير حجم

 .هذا املبدأ الذي يضمن حتضري املوازنة على تقديرات حمددة احرتاموعليه ركز الفكر التقليدي على 

ومقدارها ومجيع األموال  أي ذكر إيرادات ونفقات الدولة أيا كان مصدرها ونوعها، :املوازنةعمومية أو مشولية -
ما كان نوعها ومقدارها والغاية من إنفاقها، دون إجراء أية مقاصة بني اليت تنفق من حساب اخلزينة مه

  فهناك نفقات تبذل يف سبيل اجلباية، "الشاملة املوازنة"عليه يطلق لوزارة أو مصلحة ما و  اإليرادات والنفقات
، فقاعدة من جراء بيع منتجاهتاالدولة  مصانع صل عليهاحتإخل، وإيرادات ...كرواتب املوظفني، أجور النقل

 :2الشمول تؤكد على

 يرادات باختالف أنواعها ومصادرها؛إدراج مجيع النفقات واإل-

حتصيل بعض  يتطلبهاأن تقيد يف الوازنة مجيع اإليرادات اليت تنجم عن بعض النفقات، ومجيع النفقات اليت -
 اإليرادات؛

                                                           
، 1025، عمان، األردن، دار األيام للنشر والتوزيع، مدخل إىل املالية العامة، الطبعة العربية، خالد أحمد المشهداني، نبيل إبراهيم الطائي-1

 .210-224 ص.ص
2

-223ص. ، ص1002، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1امة، ط، اقتصاديات املالية العمحمد طاقة، هدى العزاوي-

222. 
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 دات والنفقات؛ال جيوز إجراء أية مقاصة بني اإليرا-

 :هذا األسلوب فقد مت األخذ به وتطبيقه يف معظم الدول ملا له من مميزات نذكر منهاونظرا ألمهية  

إلظهار  استثناءأي تقييد اإليرادات والنفقات يف املوازنة على حقيقتها بدون إغفال أو : الوضوح والصدق-
 ة املوازنة اإلمجالية؛طبيقا لطريقللدولة، ويكفل ثقة مراقبة السلطة التشريعية وهذا تحقيقة األوضاع املالية 

 ه اجلهاز املخول له هذه الصالحية؛كون  يف اإلذن باجلباية واإلنفاق وموافقته احملافظة على حق الربملان-

كل اإليرادات احملصل عليها تدرج يف اخلزينة العامة وال جيوز ختصيصها لتمول خمتلف األنشطة حسب -
 .أولويات اإلنفاق العام

 :1ال تتبع أسلوب الشمول نذكر منها ثنائيةاستإال أن هناك حاالت  

قوم بعمليات مالية لتغطية نشاطات، هتدف وهي امليزانية اليت متنح لصاحل الدولة اليت ت: امليزانيات امللحقة-
 .خدمات تتحصل من خالهلا عن دفع الثمن ميكن أن تكون هلا ميزانيات ملحقةإلنتاج أشياء أو تقدمي أساسا 

 :وهي حسابات مؤقتة لصندوق اخلزينة وال يعترب نفقات وال إيرادات حقيقية وهي: اخلزينةاحلسابات اخلاصة ب-

احلسابات التجارية اليت ختصص لتسوية العملية التجارية للمصاحل العمومية، وحسابات التخصيص اخلاص 
 .وتستحدث مبوجب قانون املالية ومتول بإيرادات خاصة

املمنوحة من طرف الدولة يف حدود االعتمادات املمنوحة هلذا ويدرج فيها القروض : حسابات القروض-
 .الغرض، وحسابات التسوية مع احلكومات األجنبية

اإلجراءات احملاسبية ضمن امليزانية العامة اليت تسري على األموال املخصصة للمسامهات واستعادة -
 .االعتمادات

 :وميكن تلخيصه كمايلي يدي واآلخر حديثحدمها تقلهلذا املبدأ مفهومان أ :مبدأ توازن املوازنة-

 يعين أن تتساوى النفقات مع اإليرادات املتأتية من املصادر : املفهوم التقليدي ملبدأ توازن املوازنة
واملشروعات اخلاصة نفس  واألفرادالعادية دون زيادة أو نقصان، أين كانت تطبق على موازنة الدولة 

كان العجز رة عن وثيقة حسابية لنفقات وإيرادات الدولة فقط، و باعتبارهم أن املوازنة عبا املبادئ
يتم تغطيته عن طريق اإلصدار النقدي، أما الفائض يؤدي  ، أما التضخماالقرتاضيغطى عن طريق 

                                                           
 .231-233ص . ص ،السابقمرجع ال، 1، دور الدولة يف ضبط النشاط اإلقتصادي، طإدريس خبابة-1
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ته جلفحسب هذا املفهوم يعترب العجز يف امليزانية أخطر من الفائض وتتم معا. إىل اإلسراف والتبذير
 :1من طرف الدولة عن طريق

وبالتايل حدوث زيادة هدف النظرية االقتصادية التقليدية هو العمالة الكاملة: تغطية العجز باإلصدار النقدي-
التضخم وتدهور  الذي يسببدون مقابل هلا يف السلع واخلدمات يؤدي إىل ارتفاع األسعار  يف وسائل الدفع

ادة األسعار واهنيار قيمة جديدة تؤدي إىل زي ةباحلكومة إىل إصدار أوراق نقدي يضطرالقيمة احلقيقية للنقود 
 النقود؛

يقابله  لالستثماريؤدي هذا العامل إىل نقص األموال لدى األفراد املوجهة : االقرتاضتغطية العجز عن طريق -
 .نقص رؤوس األموال اإلنتاجية يف االقتصاد يؤدي ذلك إىل تناقص فرص العمل يف اجملتمع وزيادة البطالة

ة ض جديدو قر  ممثلة يف ك زيادة حجم الدين العام سببه جلوء الدولة إىل اإليرادات الغري العاديةضف إىل ذل
 .جملاهبة أعباء النفقات يف سنة معينة اليت تتحملها املوازنة العامة ويتعارض هذا املبدأ مع قاعدة سنوية املوازنة

 عى من خالله الدولة إىل برناجما حكوميا تسحسبهم املوازنة العامة : املفهوم احلديث ملبدأ توازن املوازنة
االجتماعية، وبدأ التخلي تدرجييا عن مبدأ توازن املوازنة لتحقيق و االقتصادية  اجملتمع هدافحتقيق أ

 االنكماش، أين أصبح العجز والفائض أحد السياسات ملعاجلة وختفيض مستوى العجز التوازن العام
 :2املعاجلة يف حالتنيوالتضخم وحتقيق هدف االستقرار، وتتم 

أين يكون مستوى تشغيل االقتصاد القومي عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل،  :يف حالة الكساد-
فتقوم الدولة بإحداث العجز يف املوازنة املقصود عن طريق قيامها بزيادة اإلنفاق احلكومي عن اإليرادات على 

األفراد واملشروعات ما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي الفعال خمتلف الربامج احلكومية وختفيض الضرائب على 
مستوى أكرب أو )والوصول إىل مستوى التشغيل والعمالة الكاملة، أي عودة االقتصاد القومي إىل وضع التوازن

 لة؛وبالتايل حتقيق التوازن يف املوازنة العامة للدو  ،(أقل من مستوى التشغيل الكامل

أي خلق فائض يف املوازنة ملعاجلة التضخم عن طريق خفض اإلنفاق احلكومي : ميف حالة الرواج والتضخ-
وزيادة الضرائب يؤدي إىل ختفيض الطلب الكلي بدوره يساهم يف ختفيض التضخم  االستهالكيخاصة 

 .النقدي وبالتايل يتحقق التوازن يف االقتصاد

 :االستنتاجاتى مجلة من املفهوم املايل احلديث لتوازن املوازنة عل ارتكزوعليه      

                                                           
1

، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، امليزانية العامة-اإليرادات العامة  -، الوجيز يف املالية العامة النفقات العامةسوزي عدلي ناشد-
 .303-301ص .، ص1000

 .621-622ص . ، صالمرجع السابقمدخل حتليلي معاصر، -، املالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان-2
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حلل مشكل الكساد أو التضخم يكون مؤقتا ريثما يرجع االقتصاد إىل  خلق الفائض أو العجز يف املوازنة-
 .التوازن وبالتايل إمهال التوازن املايل السنوي للموازنة بغية حتقيق أهداف اجملتمع والتوازن العام

حتقيق االستقرار يف  وال يرجى منها وية وإمنا لعدد من األعوامفكرة توازن املوازنة يف الفكر احلديث ليست سن-
ما ارتفاع املستوى العام ومستوى تشغيل االقتصاد دائما، أو أن العجز يضمن دائ املستوى العام لألسعار

 .حيث ميثل توازن املوازنة ضمانا لسوء تسيري بعض احلكومات الستخدام األموال العامةلألسعار، 

اليت يتصف  بني الدول النامية ملعاجلة الكساد والبطالة سياسة العجز املقصودة يف املوازنةختتلف فاعلية -
جهازها اإلنتاجي باملرونة املنخفضة وبالتايل أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي ومن مث الطلب الفعال يؤدي إىل 

، (زيادة ضئيلة يف الناتج الكلي) ، وليس احلقيقي(زيادة املستوى العام لألسعار) زيادة الدخل القومي النقدي
أين يتميز جهازها اإلنتاجي باملرونة ووجود طاقات إنتاجية غري مستغلة اليت تؤدي إىل  ملتقدمةعكس الدول ا
 .الكساد والبطالة

I        .1.1- االيرادات العامة وأنواعها  

عينية، أم نقدية منتظمة، كل ما حتصل عليه الدولة من موارد، سواء أكانت "على أهنا  ميكن تعريفها 
 .1"منتظمة، ومبقابل أم بدون مقابل غري أم

وأخرى خارجية إيرادات حملية ونقصد هبا اإليرادات الضريبية  تنقسم اإليرادات العامة إىل نوعنيكما  
 :على الشكل التايل

I        .1.1-9-ن مقابل وبصفة نقدي يدفعه األفراد جربا للدولة دو  اقتطاع"أهنا  حيث تعرف :الضرائب
وحسب هذا التعريف  ،"لفية وذلك لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعيةهنائية وفقا ملقدرة األفراد التك

مصاحل الدولة ومرافقها العامة، وليس فالضريبة فريضة من املال جتيبها الدولة من مواطنيها هبدف االنفاق على 
قدارها أو وقت دفعها وكيفيته، بل هم ملزمون بدفعها، حسب ما لألفراد احلرية يف أداء الضريبة أو حتديد م

 .2ينص عليه القانون الضرييب لكل دولة

مايل يف شكل مسامهة نقدية إجبارية من األفراد يف أعباء اخلدمات العامة، تبعا ملقدرهتم كما أهنا اقتطاع -
ت وتستخدم حصيلتها يف حتقيق على الدفع ودون النظر إىل حتقيق نفع خاص يعود عليهم من هذه اخلدما

أهم إيرادات الدولة العامة أي أهنا ها، وتقوم الدولة بتحصيلها لذلك، مالية وغري ، اجتماعية، اقتصاديةأهداف 
أما  سة العامة للدولة،وتنفيذ السيا تغطية جانب كبري من اإلنفاق العاميف  وتستخدمهاالعادية تتميز بالتكرار، 

                                                           
1

 .242. ، ص1026، اجلزائر، كتابك للنشر والتوزيع، 1االقتصاد اإلسالمي مبادئ وأسس، ط محمد بن صالح حمدي،-
، عمان، األردن، دار األيام للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، (دراسة مقارنة)، الضرائب يف النظام املايل اإلسالمي م محمد خريسإبراهي-2

 .14. ، ص1025
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ت، املرونة، ب توفرها يف أي نظام ضرييب حديث هي وفرة احلصيلة، العدالة، الثباالقواعد الرئيسية اليت جي
جربا  الضريبة تدفعمايل للدولة من ثروة اآلخرين،  اقتطاع تتمثل يفعناصر الضريبة  كما أن  املالءمة، واالقتصاد،

تخدم يف تغطية تسة وعدم وجود مقابل من جراء دفعها، عمومية الضريبونقدا أي وجود عنصر اإللزام، 
ويتم  سنويا الضرائب اليت تفرض وهي ضرائب مباشرة إىل تنقسمحيث  ،1"النفقات العامة لتحقيق نفع عام

ملوظفني وتدعى من رواتب ا اقتطاعهامباشرة من الفرد أو من مصدر الدخل كالضريبة اليت يتم  اقتطاعها
رض على السلع واخلدمات اليت يستهلكها الضرائب اليت تفوهي  ضرائب غري مباشرةالضريبة على الدخل، و 

اليت ستعود هذه الضرائب يف  واإلنتاج والضريبة على املبيعات االستهالكاألفراد بطريقة غري مباشرة، كضرائب 
 .2األخري بالنفع إىل الدولة

I        .1.12.-دولة تجها الإحدى إيرادات الدولة العادية، وهي مثن املنتجات العامة اليت تن :األثمان العامة
وتتميز بالدورية واالنتظام وهي من اإليرادات ( الدومني اخلاص)من سلع وخدمات زمن أمالك الدولة اخلاصة 

االختيارية فاألفراد أحرار يف اقتناء أو شراء منتجات الدولة وخاصة اليت تكون يف جمال سوق املنافسة 
 .3إىل حتقيق الربح كخدمات اهلاتف وغريها وال هتدف االحتكارية وتتميز باملنافسة يف اقتصاد السوق

I        .1.13.-مبالغ نقدية تقرتضها الدولة أو اهليئات العامة من األفراد " على أهنا تعرف :القروض العامة
برد املبالغ املقرتضة  االلتزامأو اهليئات اخلاصة أو اهليئات العامة الوطنية أو األجنبية أو املؤسسات الدواية مع 

، وتنقسم القروض إىل داخلية واليت تصدر داخل البلد، أما اخلارجية "املتفق عليه دها طبقا لشروط القرضوفوائ
فتكون خارج البلد وقد تكون من مؤسسات دولية أين تؤثر على سعر الصرف وميزان املدفوعات كما قد 

جأ إليها عادة ملربرات مالية لعجز يؤدي إىل تدخل الدولة األجنبية يف شؤون تلك الدولة املقرتضة اقتصاديا، ويل
املوارد العادية للدولة عن كفاية مصارفها، كما قد تلجأ إليها ألسباب تتعلق بالسياسة االقتصادية مثال، ففي 

، وقد تكون إجبارية ال يرتك للناس حرية االكتتاب، حىت التضخم متتص جزء من السيولة اليت هي يف يد األفراد
 .4وجب ضرائب على األجيال املقبلةرب ضريبة مستقبلية ألهنا تسدد مبوإن كانت اختيارية تعت

I        .1.14.-من املال يقوم الفرد بدفعه إىل الدولة نظري بعض اخلدمات  عبارة عن مبلغ :الرسوم العامة
سم العامة اليت تقدمها احلكومة ألفراد اجملتمع، وتتصف هذه اخلدمات أهنا خدمات عامة تعود على دافع الر 

                                                           
1

 ،1003، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2، ط-حتليل كلي-، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القوميعبد المطلب عبد الحميد-
 .  62-66ص . ص

، 1005، عمان، األردن، دار وائل للنشر، 2، مبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق، طخالد واصف الوزني، أحمد حسين الرفاعي-2
 .311-313. ص

 .42. ، صبقاسالمرجع ال، 2، املالية العامة، طسمير صالح الدين حمدي-3
 .242. ص ،بقاسالمرجع الالعامة والنظام املايل يف اإلسالم، ، املالية حسين الوادي، زكريا أحمد عزام -4
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مبنفعة خاصة وعلى اجملتمع مبنفعة عامة، ومنها خدمات التسجيل يف الشهر العقاري، خدمات 
إخل، ويعترب أحد مصادر اإليرادات العامة اليت تعتمد عليها الدولة ويتم الرتكيز عليها يف كافة الدول ....القضاء،

إحدى إيرادات الدولة العادية تتميز وهي  مبختلف اجتاهاهتا السياسية واالقتصادية لتمويل نفقاهتا العامة
، أي يوجد فيها عنصر راد خبدمة عامة وخاصة يف آن واحداألف انتفاعبالتكرار والدورية وتفرض جربا مقابل 

 .1إجبار قانوين ومعنوي

I        .1.15.-قوانني هي املبالغ النقدية اليت جتبيها الدولة وهيئاهتا العامة من األفراد املخالفني لل :الغرامات
للدولة يف متويل اخلزانة العامة بسبب قلة املردود  والتشريعات يف ذك البلد، وال يعترب من أهم املصادر الرئيسية

املايل اليت حتققه هذه الغرامات من جهة، كما أن اهلدف الرئيسي من فرض الغرامات هو هدف تربوي يهدف 
هم ملخالفتها، إال أن الغرامات ال خترج عن اإلطار املايل  إىل حث املواطنني على االلتزام بتطبيق القواين وردع

 .2كوهنا أحد املصادر املالية للخزينة العامة

I        .1.16.-يقصد به مبلغ نقدي تقتضيه الدولة أو إحدى اهليئات احمللية جربا من  :مقابل التحسين
ل انشاء شارع جديد أو حديقة أصحاب العقارات اليت ارتفعت قيمتها نتيجة تنفيذ مشروع عام معني مث

وعادة ما يتناسب مع النفع الذي يعود على الغقار، أي أنه يتم مقابل خدمة خاصة تعود على دافعه، ويدفع 
 .3مرة واحدة

I        .1.17.-لتمويل نفقاهتا إستثنائيا تلجأ إليه الدولة يف الوقت احلاضر : اإلصدار النقدي الجديد
، ويطلق عليها بالتمويل التضخم، ويتم ذلك عن طريق زيادة وسائل الدفع باالصدار العامة واالستثمارية منها

النقدي اجلديد أو عن طريق التوسع يف االئتمان املصريف، وتلجأ إليه الدولة إال يف حالة عجز إيراداهتا العامة 
قدي يف خلق كمية إضافية العادية كالضرائب والرسوم والقروض على تغطية نفقاهتا العامة، ويتمثل اإلصدار الن

من النقد الورقي تستخدمها الدولة يف متويل نفقاهتا العامة إذا كانت هي من تتوىل عملية اإلصدار أو إذا كان 
أو إذا كان نظام اصدار النقود يسمح بتغطية أي إصدار جديد  فيها مؤمما،( البنك املركزي)بنك اإلصدار 

ذه املمارسة أمهية خاصة يف البلدان النامية بسبب اإلخفاق يف وتعطي ه، 4بواسطة سندات تصدرها الدولة

                                                           
1

، 1022، اإلسكندرية، مصر، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، املالية العامة، محمد السيد راضي، مصطفى حسنى السيد-
 .22. ص

، عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2لعامة، ط، اقتصاديات املالية انوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي-2
 .22. ، ص1006

 .12، ص 1005، عنابة، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 5، املالية العامة، طحسين مصطفى حسين-3
 .150-114ص . ، ص1021 ، عمان، األردن،دار زهران للنشر والتوزيع، 2، مالية الدولة، طعادل فليح العلي-4
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أو إدارهتا بصورة فعالة، أو االفتقار إىل أسواق مالية منظمة وكفؤة قادرة على توفري  تفعيل برامج الضرائب
 .1متطلبات االقرتاض احلكومي عن طريق استيعاب أدوات الدين العام

I        .1.18.-صل عليه الدولة من حني آلخر من بعض اهلدايا والتربعات من ما حت :والهدايا الهبات
مواطنيها بغية املساعدة يف متويل النفقات، أو من اخلارج يف حاالت استثنائية، وتتميز بضآلة احلصيلة وعدم 

ب  ضمان دوريتها وبالتايل ال ميكن اعتبارها من املصادر األصلية يف متويل النفقات، إال أهنا قامت بتغطية جان
 .2اخلاصة باملستشفيات ودور التعليم يف إجنلرتا يف أوائل اخلمسينات كبري من النفقات

I        .1.19.-عبارة عن مبالغ مالية حتصل عليها الدولة داخل قطرها بقوانني عامة نتيجة  :لتعويضاتا
عويضات العدوان أفعال أضرت هبا، أو بقوانني دولية يف حالة حصول الدولة عليها من اخلارج كت ارتكاب

 .العسكري أو احلروب، وال تعتمد عليها الدولة كثريا

I        .1.110.-إسالمية، يعترب أحد املوارد اهلامة اليت تعتمد عليها العديد من الدول الغري  :اليانصيب
نات وألعاب ويعترب أقل عبء على أفراد اجملتمع، ويقدم عليه بعض األفراد الذين مييلون إىل االشرتاك يف املراه

اليانصيب طواعية دون إكراه أو إجبار وقد حقق موردا ضخما يف العديد من الدول كأسرتاليا والواليات 
 .3املتحدة، وال جيوز ألي دولة إسالمية اللجوء إليه لتمويل نفقاهتا مهما حقق من إيرادات

I        .1.111.-اليت متتلكها الدولة سواء ملكية عامة  ويقصد هبا األموال العقارية واملنقولة: أموال الدومين
األموال اليت متتلكها الدولة وختصص للنفع العام مع إمكانية فرض وهي  الدومين العامأو خاصة، وينقسم إىل

مصدر من مصادر اإليرادات العامة أي األموال اليت فهو  الدومين الخاصأما  رسوم رمزية لإلنتفاع هبا كاملوانئ
خاصة وختضعها ألحكام القانون اخلاص، وينقسم إىل الدومني العقاري وهو ما متلكه متلكها الدولة ملكية 

يف شكل أسهم وسندات الشركات، أما الدومني  الدومني املايلو الدولة من األراضي الزراعية وأراضي البناء
 .4الصناعي والتجاري فهو كل ما متلكه الدولة من منشآت صناعية وجتارية

توجد إيرادات عادية وأخرى غري عادية يلجأ إليها يف متنوعة و  اإليراداتذلك أن  منونستنتج  
خالل فرتة احلاالت اخلاصة الغري املتوقعة، وإيرادات إجبارية تقتطع من األفراد هبدف تغطية النفقات العامة 

ل عليها وإيرادات حتص .تكون مبقابل تقوم به الدولة اختياريةوال يرجى من جرائها أي هدف، وأخرى معينة 

                                                           
، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التوسع املايل واجتاهات السياسة املالية، الطبعة العربية، محمد غالي راهي الحسيني-1

 .21. ، ص1026
 .206-205  ص.، ص1000، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، مبادئ املالية العامة، حامد عبد المجيد دراز-2
 .26. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، ضي، مصطفى حسنى السيدمحمد السيد را-3
 .114. ، ص1006، اإلسكندرية، مصر،  الدار الجامعية، -حتليل جزئي وكلي-، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد-4
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وميكن تلخيص مصادر اإليرادات العامة ة وأخرى خارجية كالقروض اخلارجية، الدولة من مصادر داخلي
 :يلي وتنوعها اليت تغذي اخلزينة العامة كما

 مصادر اإليرادات العامة (:I.9) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21. ص بق،اسالمرجع ال، 1ت املالية العامة، ط، اقتصاديانوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي: المصدر
I        .3.1- النفقات العامة  

هي املدفوعات اليت تدفعها احلكومة للحصول على السلع واخلدمات الالزمة هلا وهي متثل تدخل  
 :1إجيايب ومباشر وهو نوعان

نقل واملواصالت والتعليم مثل نفقات الدولة على ال االستهالكيةمشرتيات حكومية من السلع واخلدمات -
وهناك مشرتيات حكومية من السلع ، (احلكومي االستهالكيفاق أي اإلن) والصحة والدفاع واألمن والقضاء

                                                           
1

 .224-222 ص.، ص1025، عمان، األردن، دار أمجد للنشر والتوزيع، 1، االقتصاد الكلي، طمنى يونس حسين-

 مصادر اإليرادات العامة

 مصادر إيرادات غري عادية مصادر إيرادات عادية

اإلصدار النقدي  القروض العامة إيرادات سيادية إيرادات اقتصادية
 الدومني اجلديد

 الدومني العقاري

 الدومني الزراعي

 الدومني االستخراجي

 الدومني الصناعي والتجاري

 الدومني املايل

 الغرامات

 الرسوم

 املنح واهلبات

 الضرائب
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 االستثمارياإلنفاق )اإلنتاجية طويلة األجل تستخدم إلنتاج سلع أخرى مثل اآلالت واملعدات واملنشآت
 (.احلكومي

املصروفات احلكومية دون مقابل  كل أي املدفوعات التحويليةوهي وتنقسم بدورها على شقني : املدفوعات -
من السلع واخلدمات مثل الضمان االجتماعي ضد البطالة واملرض والعجز والشيخوخة ومبالغ دعم أسعار 
السلع األساسية ونقصد هبا اإلعانات بكافة أنواعها اليت متثل املدفوعات اليت تدفعها احلكومة دون احلصول 

تطوير بل وهو تدخل غري مباشر وإجيايب، قصد حتقيق التوازن االجتماعي أو أهداف التنمية والعلى مقا
 .مدفوعات الفوائد املرتتبة على الدين العام أو غريها مثل التعويضاتالصناعي أو الزراعي وغريها، و 

I      .3- أهداف المالية العامة  

توى اإليرادات العامة والنفقات العامة وتساهم يف حل هتدف املالية العامة إىل حتقيق التوازن بني مس 
الذي  اإلمنائية املستهدفة، ومتثل أحد أدوات التخطيط املايلاملشكالت االقتصادية، واإلسراع يف تنفيذ املشاريع 

خاصة والتخطيط االقتصادي عامة، حيث ختتلف أهدافها باختالف النظم االقتصادية  حيكم حياة اجملتمع
 :كمايلي  االشرتاكيةلف األهداف بني الدول الرأمسالية والدول للبلد وختت

يف الدول الرأمسالية هتدف املالية العامة إىل احملافظة على النظام الرأمسايل وتطوره خاصة يف ظل الصراعات -
من خالل أدوات املالية  حتقيق النمو االقتصادي اليت تصادفه، كما هتدف إىل احملافظة على االجتماعية

والثروة ويقصد به تدخل الدولة من  العدالة يف توزيع الدخل ،1التوزيع األمثل للموارد حتقيقلنقدية مع بعض، وا
اجملتمع من خالل تكافؤ الفرص للجميع والذي يرتبط بالرفاهية  طبقاتبني وتقليل الفوارق أجل حتقيق العدالة 

والذي يقصد به منع التقلبات  تقرار االقتصادياالس أما حتقيق،السلع واخلدمات استهالكاالقتصادية ومستوى 
يف مستويات اإلنتاج واألسعار، وحتقيق معدالت تنمية عالية، حتقيق مستوى عال من العمالة باإلضافة على 
املسامهة يف استقرار مستويات أسعار السلع واخلدمات وحتقيق توازن يف ميزان املدفوعات هبدف حتقيق التوازن 

 .2نظام السوق عن حتقيقهز االقتصادي الذي عج
فتهدف املالية العامة إىل إشباع احلاجات االجتماعية وإجناز اخلطط العامة لتنمية  االشرتاكيةأما يف الدول -

وإجناز املشاريع أما يف البلدان النامية فهدفه األساسي هو اخلروج من دائرة التخلف والتبعية ، االقتصاد الوطين
 :4إىل املالية العامة كما هتدف،  3ت ممكنواملهام الكربى يف أقل وق
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 .45-25 ص. ، صبقاسالمرجع ال، مدخل إىل املالية العامة، الطبعة العربية، خالد أحمد المشهداني، نبيل إبراهيم الطائي-
 .32. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام-2
 .46. ، ص بقاسالمرجع ال ،، مدخل إىل املالية العامة، الطبعة العربيةيم الطائيخالد أحمد المشهداني، نبيل إبراه-3
، 1025، عمان، األردن، دار البداية ناشرون وموزعون، 1، املالية العامة بني النظرية والتطبيق، طميثم صاحب عجام، علي محمد مسعود-4

 .215-211ص . ص
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عن طريق التأثري يف بنية أو هيكل السوق بواسطة قرارات واختاذ  :التأثري على سلوك املتعاملني يف السوق-
عن طريق فرض ضرائب عالية على أرباحه لتنخفض، وبالتايل يزيد من الكمية  االحتكاراتتدابري قانونية ملنع 

و القيام مبشاريع عامة ومنافسة بيع ليصل إىل التوازن أي سوق املنافسة الكاملة، أاملعروضة وخيفض سعر ال
 .اخلاصة لالحتكارات

نظرا الختالف املنشآت اإلنتاجية حسب نوع امللكية، احلجم ومدى تشاهبها  :التأثري على هيكل املنشآت-
ملنشآت الصغرية أو الكبرية أو عرقلة عن طريق السياسات املالية ميكن تشجيع ا، وصفتها القانونية، فوترابطها

هداف املرجوة إما عن طريق خفض الضرائب على منوها وتطورها بفرض ضرائب تصاعدية والوصول إىل األ
الشركات الفردية أو اجلماعية التضامنية الصغرية بغية زيادة عددها أو زيادة الضرائب على الشركات الكبرية 

واحملافظة على عنصر  االحتكاروإبعادها عن  ت التقليدية واحملالت التجاريةحلماية املشاريع الفردية والصناعا
 .أو ليقل عددها املنافسة

ميكن عن طريق السياسات املالية تشجيع أو عرقلة األفراد يف احلصول على بعض : التأثري على بنية الطلب-
تفع األسعار ويقل الطلب السلع أو منع بعض املنتجني من إنتاج بعض السلع عن طريق فرض ضرائب فرت 

 .عليها أو العكس
 :1كما يوجد بعض األهداف الثانوية واليت ميكن تلخيصها فيمايلي 
هتدف املالية العامة إىل حتقيق أهدافها التقليدية املتمثلة يف الدفاع اخلارجي واألمن الداخلي وحتقيق  

الل عالج كافة األمراض االقتصادية كعالج االقتصادية من خاملتمثلة يف القضاء، وحتقيق األهداف  العدالة 
 اقتصاديالتضخم والكساد إما عن طريق السياسة املالية أو النقدية، أما األهداف االجتماعية لكن ذو طابع 

فتتمثل يف عالج البطالة أي وصول الناتج القومي إىل حالة التشغيل الكامل وحتقيق طاقة إنتاجية جديدة 
إىل حتقيق  ثل يف إجياد فرص العمل للبطالني وتضييق فجوة الفقر، إضافةمم اجتماعيومتجددة، وهدف 

املصلحة العليا للمجتمع بتوفري كل املرافق العامة كالتعليم والصحة والسكن وتوفري الكهرباء واملواصالت والسلع 
عة من األدوات بز والوقود وغريها، أي املالية العامة هي مالية الدولة وتتضمن جممو الضرورية املدعمة كاخل

 .يت هتدف إىل حتقيق أهداف اجملتمعاالقتصادية الكلية ال
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .23-22ص . ، صبقاسالمرجع الهيم والتحليل االقتصادي والتطبيق، املفا-أحمد عبد السميع عالم، المالية العامة-
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II-   السياسة االقتصاديةأداة من أدوات السياسة المالية  

بطرق متنوعة كاإلنفاق والضرائب والرسوم العامة ما يطلق  االقتصاديإن تدخل الدولة يف النشاط  
لذلك  املرجوة كتشجيع النمو على املدى الطويل، االقتصاديةألهدافالية يكون بغاية حتقيق اعليه بالسياسة امل

 .تعددت التعاريف احملددة للسياسة املالية

II     .9- السياسة المالية وأهدافها مفهوم 
لقد تطور مفهوم السياسة املالية بتطور دور الدولة وتدخلها يف احلياة االقتصادية لتحقيق أهداف أفراد  

وعليه فقد إعادة توزيع الدخل، و ة يف حتقيق النمو، التوظف الكامل، استقرار مستوى األسعار، واملتمثلالدولة، 
ومنه فإن دور الدولة يف النشاط االقتصادي وتطوره يف إطار عالقته باملالية ، 1اتسع مفهومها وزادت وظائفها

سوى  والذي هو هذا األخريقي لتطور العامة، ألزم إرتباط هذا األخري بالسياسة املالية، وملعرفة املفهوم احلقي
دراسة تطور الدولة يف احلياة االقتصادية ابتداءا من الدولة احلارسة وصوال للدولة املنتجة ومرورا بالدولة املتدخلة 

 .أين مت التطرق إليها يف املبحث األول من هذا الفصل

تلجأ إليها الدولة للقيام مبختلف  السياسة املالية إحدى أهم أدوات السياسة االقتصادية، واليتتعترب  
، وترتبط هبا ارتباطا وثيقا، وتكمل دورها يف إجياد التوازن االقتصادي من خالل التغيريات اليت ميكن النشاطات

 ،2إجراؤها على إدارة كل من النفقات العامة، اإليرادات العامة، وإدارة املدفوعات التحويلية النامجة عن ذلك
املسطرة، أين تستخدم أدوات متعددة تؤثر يف اإلنفاق بنوعيه االستهالكي واالستثماري  بغية حتقيق األهداف

 .مفهومها، أهدافها، أدواهتا وفعاليتها على نحاول التعرفومنه س
II        .9.9- السياسة المالية مفهوم 

 يأيت مصطلح السياسة املالية من الكلمة الفرنسية  fisc حيث يتضمن  ،فة النقود أو اخلزانةوتعين حا
معناها كل من املالية العامة وميزانية الدولة، فقد استهدف اجملتمع قدميا إشباع احلاجات العامة ومتويلها من 

، كما موارد املوازنة العامة، ومن مث ركز االقتصاديون جل اهتمامهم على مبادئ املوازنة العامة وضمان توازهنا
اة تستعملها الدولة للتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية أدعلى أهنا  عرفوها

واالجتماعية مبعىن استخدام احلكومة لربامج االنفاق وااليرادات العامة اليت تنتظم يف املوازنة العامة الحداث 

                                                           
1
 .231. ، ص1026، عمان، األردن، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد، طعارف حمو وآخرون - 

2
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2ة، طدراسة حتليلية مقارن: ، متويل عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالميكردودي صبرينة - 

 .56-55 ص .، ص1002اجلزائر، 
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يفات للسياسة املالية ونذكر وعليه يوجد العديد من التعر  ،1آثار مرغوبة على التنمية ومعاجلة مشاكل االقتصاد
 :منها مايلي

القواعد اليت جيب على  جمموعة": التقليديةيف ظل النظرية  للسياسة املالية الكالسيكي غاستون جييزتعريف -
احلكومات واهليئات العامة أن تطبقها يف حتديد النفقات العامة وتأمني املوارد الالزمة لسد هذه النفقات من 

 ؛ 2ا بني األفرادخالل توزيع أعبائه

عن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي، وتنشيط  واالستخدامأهنا ترفع مستوى اإلنتاج :"كما تعرف السياسة املالية-
، ومن مث رفع مستوى اإلنفاق اخلاص، اإلنتاج، ومستوى اإلنفاق اخلاص عن طريق ختفيض معدالت الضرائب

 ؛3"االستخدام

العام من قبل احلكومة  واالقرتاضالضرائب واإلنفاق احلكومي  استخدامكيفية :"كما ميكن تعريفها على أهنا-
 ؛4"االقتصاديةأو التنمية  االستقراراالقتصاديلتحقيق 

السياسة اليت مبوجبها تستعمل احلكومة برامج نفقاهتا وإدارهتا لتحقيق آثار مرغوبة وجتنب آثار :" وأيضا تعرف
 ؛5"يةاالقتصادأخرى غري مرغوبة يف بعض اجلوانب 

هي تلك القرارات اليت هتدف إىل ختصيص املوارد املالية الضرورية لتحقيق األهداف : "وبتعريف آخر-
 ؛6"وذلك ضمن القيود املالية اليت تفرضها الوضعية املالية واإلمكانات املالية املتوفرة للمؤسسة االسرتاتيجية

تلففك التففدخالت املاليففة " :بأهنففاحففدة السياسففة املاليففة تعريففف إدارة الشففؤون االقتصففادية واالجتماعيففة بففاألمم املتو -
فتعتفرب احلكومفة علفى أهنفا الوسفيط املفايل العظفيم . اليت هي يف طبيعتهفا ليسفت قطاعيفة بفل هفي ذات اقتصفاد كلفي

يف أي اقتصفففاد، بقفففدر مفففا تسفففتطيع أن تسفففتوعب مفففن خفففالل ففففرض الضفففرائب وجفففزء مفففن اإليفففرادات املاليفففة، ومفففن 
، الفففذي حيففول جففزء منففه إىل الكيانفففات الففيت حتتففاج إىل أمفففوال (ففففورات القطففاع اخلففاصسففحب و )خففالل اإلقففراض 

ألعراض استثمارية ومن خالل هذه الوسائل تستطيع احلكومة أن تضفمن حتقيفق معفدالت الوففورات املنشفودة يف 
 .7"اجملال املايل وتوزيع هذه الوفورات بالطريقة املرجوة

                                                           
1

 .261-263ص . ، ص1023، اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر، سعد اهلل داود-
 .14. ص ،1020، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2الية، ط، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املعباس كاظم الدعمي-2
 .11. ، ص1004، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، -التحليل االقتصادي الكلي-، النظرية االقتصادية الكلية ضياء مجيد الموسوي-3
 .115. ، ص1002، األردن، ل للنشردار وائ، 2، التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، طمدحت القريشي-4
 .22. ، ص1021، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، تطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، خبابة عبد اهلل-5
 .251. ص ،1002، األردن، دار أسامة للنشر، 2، اإلدارة املالية العامة، طمصطفى الفار-6
 .20. ، ص1002نيويورك،  ،ENDESA، اإلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية برنامج األمم المتحدة ، السياسات املالية،تشاندر اسكهار-7
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، وهتفدف اقتصفاديةقنفوات التفأثري املاليفة مفن أجفل حتقيفق أهفداف  اماستخدأي يفهم من السياسة املالية   
اإلمجفففايل بواسفففطة اإلنفاقفففات احلكوميفففة املناسفففبة حنفففو املسفففتوى الفففذي يتفففيح درجفففة  االقتصفففاديإىل توجيفففه الطلفففب 

 يف إطفار التفدخل املفايل وقفرارات السياسفة االقتصفادية اإلجفراءات جمموعفةكما يقصفد منهفا أهنفا  ؛1تشغيل مرتفعة
الفففيت تفففرتبط بكفففل الصففففقات احلكوميفففة وتشفففمل اإليفففرادات الفففيت تضفففم الضفففرائب و ، 2للدولفففة عفففن طريفففق ميزانيتهفففا

إذن فالسياسفففة املاليفففة مفففن أهفففم الوسفففائل الفففيت تتفففدخل هبفففا الدولفففة يف ؛ 3والرسفففوم والفففدين العفففام والنفقفففات العامفففة
وغفري املباشفرة، وحتصفيلها إليفرادات يففتم  وتتمثفل يف دور احلكومفة يف ففرض الضفرائب املباشفرة االقتصفاديالنشفاط 

وبالتفايل  االجتمفاعيإنفاقها يف جمال اخلدمات العامة لألففراد وخاصفة اإلنففاق احلكفومي علفى جمفاالت رأس املفال 
 .4االجتماعيةوالعدالة  االقتصاديةوحتقيق الرفاهية  االقتصاديةالتأثري يف التنمية 

II        .1.1-أهداف السياسة المالية  
كون أدواهتا تؤثر على باقي   االقتصاديةتساهم السياسة املالية يف حتقيق األهداف العامة للسياسات  

وحاجات  االقتصاديةواألنظمةوختتلف األهداف املرجوة من ذلك باختالف اجملتمعات  االقتصاديةاملتغريات 
أن جل األهداف تتمحور حول إال  اجلوانباالجتماعيةواالقتصاديةاحلاصلة يف خمتلف  والتطوراتاجملتمع 

وتتبع يف هذا اجملال  والتنميةاالقتصاديوأهداف النمو  االقتصاديةاملايل ومواجهة التغريات والتقلبات  االستقرار
 :يليمما سبق ميكن تلخيص األهداف الرئيسية للسياسة املالية فيما و  ،سياسة اإلنفاق احلكومي والضرائب

II          .9.1.9- االقتصاديةموارد األمثل لل االستخدام 
توزيع املوارد املادية والبشرية بني  ويقصد بتخصيص املوارد هبدف الوصول إىل احلجم األمثل لإلنتاج 

األغراض أو احلاجات املختلفة بغرض حتقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع، وتشمل ختصيص 
ع اإلنتاج واالستهالك، وختصيص املوارد بني االستهالك العام املوارد بني القطاعني العام وخلاص، وبني سل

واخلاص، وبني اخلدمات العامة واخلاصة، وعليه يأيت تدخل الدولة عن طريق السياسة املالية للعمل على زيادة 
الكفاءة االقتصادية عن طريق تقدمي إعانات للوحدات اإلنتاجية  للسلع املطلوبة يف حالة عجز السوق عن 

، أو تفرض ضرائب على السلع الكمالية، كما تعمل على حسن توجيه ه املوارد إلنتاج هذه السلعتوجي
وختصيص املوارد يف احلاالت اليت يالحظ فيها قصور لألفراد والوحدات، وبالتايل تلعب دورا إجيابيا يف ختصيص 

 .5املوارد أي يف تغيري أمناط اإلنتاج

                                                           
 .154. ، ص1002العربية السعودية،  ، اململكةالعبيكان للنشر، 2، االقتصاد اليوم كيف يعمل؟، طهاني صالح-1

2
 -  Alexis Jacquemin et autre, «Fondements de l’Economie», edition pages bleues internationales, 

Algerie, 2006, p. 106. 
 .102-102 ص.، ص1022، لبنان،المؤسسة الحديثة للكتاب، 2، املدخل إىل االقتصاد النقدي، طوديع طوروس-3
 .44. ص، 1001، بن عكنون، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، بلعزوز بن علي-4
 .44-42ص . ، ص1026، عمان، األردن، دار أمجد للنشر والتوزيع، 2، التخطيط املايل للتنمية االقتصادية، طعماد السخن-5



 سياسة اقتصاديةوعالقته بالاإلنفاق العام                                                      الفصل األول

 

40 
 

II          .1.1.9- ى التوظيف التام قدر المستطاعالوصول إلى مستو 
أي حتقيق االستقرار االقتصادي خاصة وقت الكساد والرواج ملا هلا من تأثري على مستوى التشغيل  

ومستوى األسعار ومستوى الدخل الوطين، وحتقيق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة وتفادي 
، مبعدل منو حقيقي متناسب مح حجم الناتج القومي حتفاظاالالتغريات احلادة يف املستوى العام لألسعار مع 

الطلب الكلي يف حيث تعمل السياسة املالية على حتقيق االستقرار الذي سببه ظهور عجز أو زيادة يف 
هتدد قواعد املنافسة هبدف انفرادها بتحديد األسعار واألجور يف  احتكارية، أو وجود قوى االقتصاد الوطين

بعض عوامل اإلنتاج من خالل تأثريها على الطلب الكلي باستخدام السياسة الضريبية  مرونة اخنفاضظل 
 .1 إلنفاقيهاو 
هتدف السياسة املالية إىل حتقيق حيث زاد االهتمام هبا خاصة بعد أزمة الكساد يف الثالثينات، أين  

ة اإلنفاق احلكومي أو ختفيض التوظف الكامل للطاقات اإلنتاجية املتوفرة يف اجملتمع، فتقوم احلكومة بزياد
كالبطالة، أو تقوم بتخفيض أسعار الفائدة قصرية األجل   اقتصاديةالضرائب أو كالمها معا ملعاجلة مشكلة 

ما يزيد يف الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إىل زيادة العمالة وبالتايل رفع مستوى  االئتمانوتسهيل شروط 
 .2الدخل القومي احلقيقي

 االقتصاديةحتقيق التشغيل الكامل للطاقات اإلنتاجية واملوارد  ياسة املالية أيضا إىلكما هتدف الس 
املتاحة، وجتنب التغريات املفاجئة يف املستوى العام لألسعار، مع احملافظة على معدل منو حقيقي متناسب يف 

ق فرص العمل املنتجة واحلد أي التشغيل الكامل يعين التقليل النسيب من معدالت البطالة، وخل. الناتج القومي
 .3من التغريات النسبية الكبرية واملفاجئة يف أسعار السلع واخلدمات

II          .3.1.9-  مقبول اقتصاديمو نو في األسعار  االستقرارتحقيق 
ما لتحقيق النمو االقتصادي وجب على الدولة التدخل للتوسع يف إمكاناهتا اإلنتاجية من خالل أ 

على سياسات مالية مثلى بالرغم من تعدد أهدافها واملشاكل اليت  باالعتمادتويات اإلنتاجية النهوض باملس
تواجهها لتنمية املوارد البشرية واملادية وحتقيق زيادة مستمرة يف الطاقات اإلنتاجية، فعند ارتفاع مستوى النمو 

أن يؤدي إىل التضخم وجلب االقتصادي يؤدي ذلك إىل حتسني مستويات املعيشة وخلق فرص العمل ميكن 
 انسجام، وهذا ميكن أن يفرز بعض املشاكل للسياسة املالية خصوصا عند عدم االستريادمستوى معني من 

 .4تلك األهداف وتناسقها فيما بعضها

                                                           
 .265. ، صبقاسالمرجع ال، األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر، سعد اهلل داود-1
 .221.، ص1001، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيعلتطبيقات، ، مقدمة يف االقتصاد الكلي مع امحمدي فوزي أبو السعود-2
 .251-253 ص. ، ص1023، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2، أساسيات االقتصاد الكلي، طإياد عبد الفتاح النسور-3
 .334-332. ، ص1025، عمان، األردن، عدار الحامد للنشر والتوزي، 2، مبادئ العلوم االقتصادية، طمصطفى يوسف كافي-4
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االقتصاد يقصد بتحقيق االستقرار احلد من التقلبات يف مستويات األسعار اليت يتعرض هلا كما  
عن طريق خفض اإلنفاق احلكومي وخصوصا  االنكماشيةالضغوط  الحتواءسياسة املالية القومي، أين هتدف ال

كتقليص حجم   لالقتصادمنه مع عدم املساس بأوجه اإلنفاق اخلاصة بزيادة الطاقة اإلنتاجية  االستهالكي
عامة للدولة اإلنفاق العام على القطاعات اخلدمية عند الضرورة، كما تعمل على إحداث فائض يف امليزانية ال

، حيث تعمل على تكييف السياسة املالية للتأمني االستقرار يف املستوى لإليرادات الضريبية استعماهلاعن طريق 
أما معاجلة الضغوط التضخمية فتلجأ إليها الدولة يف حاالت قليلة ملا يرتتب عن التضخم من . العام لألسعار

 ..1اخنفاضهايف األسعار عن  االرتفاعلسهولة معاجلة  واجتماعية وسياسية سيئة، ونظرا اقتصاديةآثار 
السياسة املالية تعمل أين  من خالل سياسة اإلنفاق والضرائب العمل على ضبط التضخمكذلك  

النقدي، فعند وجود ضخ متزايد للقوة الشرائية الذي يؤدي إىل زيادة الطلب  على مواجهة مشكلة التضخم
األسواق، فإن  اكتمالمرونة العرض الناجم عن اجلمود النسيب وعدم  على السلع واخلدمات، ويف ظل عدم

وتعترب الضرائب . ، وهذه تعمل على تعزيز طلبات رفع األجور يف القطاع املنظماالرتفاعاألسعار متيل إىل 
 .2رائب على السلع إحدى الوسائل الفعالة ملواجهة الضغوط التضخميةاملباشرة والتصاعدية املعززة بض

II          .4.1.9-العمل على إعادة توزيع الدخل 
يف  مجتمعللرفاهية أعلى ، وحتقيقاالستثماروالتوسع يف  االدخاربشكل عادل بصورة ال ختفض  

، وبالتايل هدف االجتماعيأي حتقيق التوازن  االجتماعيةحدود اإلمكانيات املتوفرة وما تتطلبه العدالة 
فقط وإمنا حتسني طرق توزيع املنتجات على األفراد الذي يؤدي إىل زيادة السياسة املالية ليس زيادة اإلنتاج 

املنافع للمجتمع من مقدار معني من املنتجات بواسطة إعادة توزيعها على األفراد توزيعا عادال وبالتايل وجب 
 .3تدخل احلكومة عن طريق أدوات السياسة املالية إلعادة توزيع الدخل القومي

II          .5.1.9-تحقيق االستقرار االقتصادي 
هر من فجوات تضخمية وتعترب من أهم وظائف املوازنة العامة ألهنا تستطيع أن تستطيع معاجلة ما يظ 

 استقرار، أي أن األهداف االقتصادية العامة كتحقيق التوظف الكامل غري التضخمي، وحتقيق انكماشيةأم 
منو مقبول، اليت ال ميكن أن تتحقق تلقائيا يف ظل نظام األسعار وحتقيق سالمة ميزان املدفوعات ومعدل 

وهذه ميكن حتقيقها عن . السوق بسبب تعاقب حدوث الدورات االقتصادية الناجتة عن تقلبات الطلب الكلي

                                                           
، الطبعة -اإلطار العام وأثرها يف السوق املايل ومتغريات االقتصاد الكلي-، السياسات االقتصاديةنزار كاظم الخيكاني، حيدر يونس الموسوي-1

 .14-12ص . ص ،1025، عمان، األردن، دار اليازوري للنشر والتوزيعالعربية الثانية، 
2

 .112-112ص . ، صبقاسالمرجع ال، 2، ط-نظريات وسياسات وموضوعات-، التنمية االقتصاديةيمدحت القريش-
، القاهرة، مصر، مجموعة النيل العربية للنشر، 2، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي، طعبد المطلب عبد الحميد-3

 .15. ، ص1003
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باختاذ اإلجراءات  انتقائيةذاتية للسياسة، أو كسياسة  استجاباتطريق السياسة املالية سواء كانت نتيجة 
 .1بة لكل من اإلنفاق احلكومي والضرائباملناسبة بالنس

II        .3.9- أدوات السياسة المالية  

، اللذان يؤثران يف مستوى بأنواعها تتمثل أدوات السياسة املالية يف اإلنفاق احلكومي والضرائب 
الية العامة أين تستخدم الدولة أدوات امل الطلب الكلي يف اجملتمع، وبالتايل التأثري على النشاط االقتصادي،

 :يفوتتمثل كتحقيق االستقرار االقتصادي، حتقيق النمو، توزيع الدخولبغية حتقيق األهداف االقتصادية  

II          .9.3.9-األدوات التلقائية 
أي تعمل بصفة آلية ولوحدها بدون تدخل الدولة عن طريق خططها وسياساهتا، وال تستطيع أن متنع  

 :2ما يليوتشمل قليل وهتدئة االقتصاد، التضخم أو الكساد إمنا الت
تايل فهي وبال اخنفاضهوهي الضرائب اليت تزيد مع زيادة الدخل وتنخفض مع : نظام الضرائب التصاعدية-

 .ترتاجع يف حاالت الركود وتتزايد يف حاالت الرواج

التجارة اخلارجية، وتعد  الضرائب على الدخول واألرباح، والضريبة العامة على املبيعات، والضرائب على"وأمهها
هذه الضرائب من بني األدوات اليت هتدف إىل زيادة أو تقليل اإلنفاق الكلي يف االقتصاد مبعىن أي زيادة يف 

مستوى الدخل القومي والعكس  اخنفاضاإلنفاق الكلي وبالتايل  اخنفاضمعدالت الضرائب تؤدي إىل 
 .3"صحيح

حلكومة إىل القطاع العائلي يف شكل إعانات ومساعدات ما يساهم أي حتويالت من ا: املدفوعات التحويلية-
 .يف إعادة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع

دخوهلم بسبب تأثر املوسم الزراعي  اخنفاضأي مساعدة القطاع الفالحي خصوصا عند : سياسة الدعم-
 .بعوامل غري متوقعة

لقها احلكومة ملعاجلة مشكل البطالة إىل غاية أي عبارة عن مناصب مؤقتة خت: مشروعات التوظيف العامة-
 .إجياد فرص عمل دائمة

 

                                                           
، 1004، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، 2، ط"التحليل اجلمعي"، أسس علم االقتصاد نعمة اهلل نجيب إبراهيم-1

 .222.ص
2

 .54. ، ص1002األردن، ، عمان،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2، اإلدارة املالية النظرية والتطبيق، طعدنان تايه النعيمي وآخرون-
 .311. ، ص1021، عمان، األردن، لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار ا، 1، مبادئ االقتصاد الكلي، طحسام علي داوود-3
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II          .1.3.9-األدوات المقصودة 
ألهنا تتطلب تدخال مباشرا وفاعال من الدولة عن طريق التأثري املباشر يف نشاطات  االسمومسيت هبذا  

، أي مراقبة حالة االقتصاد عار، أو النمومعينة لتحقيق أهداف السياسة املالية سواء يف جمال التوظيف، األس
أو زيادة أو ختفيض إلجياد اإلجراءات والسبل عن طريق إعادة النظر إما يف هيكل الضرائب أو اإلنفاق احلكومي

 :يلي كن تلخيصها كماومي .الضرائب

مية القرى أين كمشاريع إنارة الطرق أو مد املياه أو تن: (سياسة النفقات العامة): برامج األشغال العامة-
حتتاج إىل اليد العاملة لتحقيق وتوفري خدمات عامة وبالتايل خلق فرص عمل ومكافحة الركود، وحتريك 

على زيادة النفقات العامة يف أوقات الكساد الذي يزيد  أي تعمل الدولة، 1مستوى الطلب الكلي يف االقتصاد
واالستثمار ن أجل خلق حلقة توسعية يف اإلنتاج من الدخل وبالتايل زيادة الطلب الذي يكون مرغوبا فيه م

أما يف حالة التضخم تلجأ الدولة إىل تقليص حجم النفقات إىل حدودها الدنيا الذي يؤدي إىل خفض و 
 .2مستوى الدخل املتاح لإلنفاق وبالتايل يقل الطلب يصاحبه التقليل من األسعار

معدالت الضرائب يؤدي إىل زيادة الدخول  أي ختفيض: (سياسة الضرائب): تغيري معدالت الضرائب-
، وتعترب هذه األداة من الوسائل وبالتايل إنعاش االقتصاد، وتستخدم غالبا يف حالة ما يعاين االقتصاد من كساد

الفورية لألفراد مع تغري دخوهلم، األمر الذي يؤدي  االستجابةالناجعة إلعادة االستقرار بشكل سريع بسبب 
 .3عجلة االقتصاد القومي عن طريق حفز الطلب الكليإىل حتريك وتفعيل 

ويصبح نفقة عندما يستحق األداء ويكون على  االقرتاضإيراد حتصل عليه الدولة من  :سياسة الدين العام-
تقوم الدولة بزيادة الدين العام يف حالة  شكل سندات أو أذونات اخلزينة اليت يتم بيعها للقطاع اخلاص حيث

وتعاجل هذه األدوات احلالة اليت يعاين منها ، 4حالة الكساد فتقوم بتخفيضه إىل أدىن احلدودالتضخم، أما يف 
 .واليت سنتطرق إليها الحقا أو فجوة تضخمية ركوديهاالقتصاد يف حالة فجوة 

 

 

 

 
                                                           

 103. ، ص1000، عمان، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،2، أسس ومبادئ االقتصاد الكلي، طهيثم الزغبي، حسن أبو الزيت-1
2

 .113. ، ص1020عمان، األردن، ، دار البداية ناشرون وموزعون، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الحكيم رشيد-
 .243-241 ص .ص ،1000، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الناصر العبادي وآخرون-3
 .111-102ص . ، صبقاسالمرجع ال، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الحكيم رشيد-4
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II  .4.9- اتجاهات وفعالية السياسة المالية 
 :يلي وميكن تلخيصها فيما انكماشياآلخر ميكن التمييز بني نوعان للسياسة املالية أحدمها توسعي و  

II          .9.4.9-(التوسعي االتجاه) في حالة السياسة المالية التوسعية 
طريق تغيري حجم إنفاقها وإيراداهتا، حيث العام عن  االقتصاديميكن للحكومة أن تؤثر يف املسار  

من حالة ركود وبطالة، وذلك عن  االقتصاد ميكنها يف فرتة الكساد أن تتبع سياسة مالية توسعية أين يعاين
طريق زيادة إنفاقها مع إبقاء حصيلتها الضريبية ثابتة أو ختفيض الضرائب مع ثبات حجم اإلنفاق أو اإلثنني 

أو عن طريق زيادة  .معا وهذا يف حالة إتباع سياسة امليزانية غري املتوازنة ألن ذلك سيخلف عجزا يف امليزانية
 .1ذلك عن طريق زيادة مساوية يف الضرائب وهذا يف حالة إتباع سياسة امليزانية املتوازنةإنفاقها ومتويل 

ويتساوى مع  تعمل الدولة على يف حالة الركود إىل أتباع سياسة مالية توسعية لزيادة الطلب الكلي وعليه
زيادة معدل النمو    ج والدخل  زيادة اإلنتا         زيادة التوظيف      زيادة التشغيل          العرض الكلي

أي تعمل الدولة على إحداث عجز بامليزانية ميول عن طريق ص التشغيل والبطالة يف اجملتمع، نق معاجلةوبالتايل 
اإلقرتاض من اجلمهور أو اجلهاز املصريف أو البنك املركزي من خالل التوسع يف اإلصدار النقدي لغرض متويل 

 :ويتم من خالل. 2زيادة عرض النقود وبالتايل زيادة معدل التضخم عجز امليزانية الذي يصاحبه

 رفع اإلنفاق احلكومي. 
 ختفيض الضرائب. 
 املزج بني األداتني معا. 

وفيما يلي سيتم توضيح آلية استخدام السياسة التوسعية باستخدام اإلنفاق احلكومي كأداة هلا من خالل 
 :الشكل البياين التايل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .133. ، ص2422، اإلسكندرية، مصر، ة شباب الجامعة للنشرمؤسس، أسس علم االقتصاد، نعمة اهلل نجيب إبراهيم-1
، 1021، اإلسكندرية، مصر، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، 1، مبادئ االقتصاد الكلي، طعلى عبد الوهاب نجا، محمد فوزي أبو السعود-2

 .102. ص
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 السياسة المالية التوسعية(:I.1) الشكل                                          

 

، دار "االختيار العام واخلاص: االقتصاد الكلي"جليمس جوارتيىن، رجيارداسرتوب،(رمجةت):عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظيم محمد: مصدر
 .321.ص، 1111، الرياض، السعودية ،المريخ للنشر

الشكل أعاله يوضح وجود فجوة انكماشية ما يفسر وجود ركود يف بعض قطاعات االقتصاد الذي  
يعمل هنا بأقل طاقته، حيث يقطع منحىن الطلب الكلي منحىن العرض الكلي عند نقطة أقل من مستوى 

بقاء )ة اإلنفاق احلكومي مع التوظيف الكامل أو ما يعرف باإلنتاج الكامن، وبناءا على ذلك تقوم الدولة بزياد
لتشغيل املوارد العاطلة، فنالحظ أن منحىن الطلب انزاح إىل األعلى ما أدى إىل انتقال نقطة ( الضرائب ثابتة

التوازن إىل أعلى عند مستوى التوظيف الكامل، فإن زيادة الطلب الكلي سوف يزيد من اإلنتاج حىت يصل 
وهكذا يتم معاجلة ، 2Yإىل 1Yما ينتج عنه زيادة الدخل الكلي مناالقتصاد إىل مستوى التوظيف الكامل، 

الفجوة االنكماشية واليت حتسب بالفرق بني منحىن الطلب الكلي ومنحىن العرض الكلي عند مستوى 
 .التوظيف الكامل واملستوى التوظيف الفعلي

أخرى ملعاجلة الفجوة االنكماشية أال وهي أداة الضرائب، فتقوم  ميكن أيضا للدولة استخدام أداة 
بتخفيض قيمتها لتحفيز الطلب الكلي ومواجهة ظروف الركود والكساد كبديل ألسلوب زيادة اإلنفاق 

فقد يرى صناع القرار أن املستهلكني أفضل من احلكومة يف حتديد أفضل السلع اليت ميكن إنتاجها . احلكومي
دة اإلنتاج، وحينئذ يكون ختفيض الضرائب على الدخول هو الوسيلة املناسبة لعالج البطالة اليت يف حالة زيا

يعاين منها االقتصاد ودفعه لتحقيق التوظيف الكامل ملوارده املتاحة، وذلك أن ختفيض الضرائب على الدخل 
ريبة يعترب حمدد أساسي سوف يزيد من الدخل املمكن التصرف فيه لدى األفراد، فالدخل بعد استقطاع الض

 

 العرض الكلي

ا 

1Y
 

 

 الدخل الكلي

 الطلب الكلي 

1Y  2Y

 

 الطلب الكلي الفعلي 

 الفجوة االنكماشية

2GIC مستوى التوظيف الكامل  د    الطلب الكلي الجدي  
1GIC  الطلب الكلي األولي            
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وهام لالستهالك فإن الزيادة يف الدخل املمكن التصرف فيه سوف تغري األفراد على زيادة إنفاقهم 
 .1االستهالكي وبالتايل زيادة الطلب الكلي

II          .1.4.9- (االتجاهاالنكماشي)االنكماشيةفي حالة السياسة المالية 
ملنع التضخم، وذلك عن طريق ختفيض إنفاقها أو زيادة  انكماشيةالية فتتبع سياسة م أما يف حالة الرواج-

، أو عن طريق ختفيض إنفاقها وحصيلتها الضريبية حصيلتها الضريبية أو اإلثنني معا خللق فائض يف امليزانية
ألسعار ارتفاع املستوى العام ل) تعمل الدولة يف حالة الرواج وعليه، بنفس املقدار يف حالة توازن امليزانية

بسبب زيادة الطلب الكلي إىل مستوى أعلى من الناتج عند  انكماشيةإتباع سياسة مالية على ( والتضخم
إلزالة فائض يف الطلب الكلي وعليه تتدخل احلكومة االرتفاعمستوىل التوظف الكامل أين تتجه األسعار حنو 

ويتم من ،  2يف املستوى العام لألسعار راراالستقحتقيق و ي وبالتايل احلد من التضخم تعادل مع العرض الكللي
 :خالل

 ختفيض اإلنفاق احلكومي. 
 زيادة الضرائب. 
 املزج بني األداتني معا. 

وفيما يلي ، أي تعمل الدولة على إجياد فائض يف امليزانية يستخدم يف تغطية عجز السنوات الفارطة 
حلكومي كأداة هلا من خالل الشكل البياين سنوّضح آلية استخدام السياسة االنكماشية باستخدام اإلنفاق ا

 :التايل
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .301.، صبقاسالمرجع الم واخلاص، االختيار العا: االقتصاد الكلي عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظيم محمد، -
، 1020، اإلسكندرية، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، 2مبادئ االقتصاد الكلي، ط محمد أحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا،-2

 .133. ص
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  السياسة المالية اإلنكماشية (:I.3) الشكل

  
 .322.، صقباسال رجعالم، االختيار العام واخلاص: االقتصاد الكلي عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظيم محمد،: مصدرال

فجوة تضخمية ما يفسر أن االقتصاد يعمل عند نقطة أعلى من طاقته  الشكل أعاله يوضح وجود 
، 1الكاملة، فهنا تكون القيمة النقدية املوجودة يف قطاعات االقتصاد تفوق القيمة احلقيقية لإلنتاج الكامن

واملالحظ يف الشكل أن منحىن الطلب الكلي يقطع منحىن العرض الكلي عند نقطة أعلى من مستوى 
كامل أو ما يعرف باإلنتاج الكامن، وبناءا على ذلك تقوم الدولة خبفض اإلنفاق احلكومي مع التوظيف ال

وسحبه من أجل إحداث تطابق بني الدخل الفعلي والدخل املمكن عند مستوى ( بقاء الضرائب ثابتة)
ل نقطة التوظيف الكامل، فنالحظ من خالل الشكل أن منحىن الطلب انزاح إىل األسفل ما أدى إىل انتقا

كذا وه، 2Yإىل 1Yالتوازن إىل األسفل ورجوعها ملستوى التوظيف الكامل، أي اخنفاض الدخل الكلي من
ومن األدوات املستخدمة أيضا يف هذه احلالة زيادة الضرائب حيث أن زيادهتا يتم معاجلة الفجوة التضخمية، 

ها يزيد من االستهالك، فإن زيادة الضرائب أو إضافة ضرائب جديدة ختفض من ختفض االستهالك وختفيض
مستوى الدخل املمكن التصرف فيه وينعكس هذا على ختفيض القوة الشرائية لدى املستهلكني وبالتايل 

 .2ختفيض االستهالك

 

 
                                                           

 .201. ، صبقاسالمرجع الأسس ومبادئ االقتصاد الكلي،  ، حسن أبو الزيت،هيثم الزعبي -1
 .221. ، ص1002، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية، مبادئ االقتصاد الكلي كراجة وآخرون،عبد الحليم   -2
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 الطلب الكلي 

2Y  1Y  

 مستوى التوظيف الكامل

التضخميةالفجوة   

 
1GIC  الفعلي الطلب الكلي  
2GIC  الجديد الطلب الكلي    



 سياسة اقتصاديةوعالقته بالاإلنفاق العام                                                      الفصل األول

 

48 
 

II          .3.4.9-السياسة المالية فعالية 
جماالت تأثريها خاصة يف الدول النامية، لذا ميكن عن طريق  تتميز السياسة املالية باتباع وتنوع 

 :السياسة املالية التأثري على
يف السلع الرأمسالية بصورة خاصة وذلك عن طريق زيادة اإلنفاق  واالستثماربصورة عامة  االستثمارحجم -

 ؛ينةيف جماالت مع لالستثماراتالضريبية اليت متنح  االمتيازاتاحلكومي واإلعفاءات أو 

وبالتايل فإهنا تلعب  مدى وفرة وكفاءة املؤسسات اخلدمية اليت تزود املواطنني مبا حيتاجونه من خدمات خمتلفة-
 ؛يف الدولة واالجتماعيدورا هاما يف حتديد مستوى الرفاه االقتصادي 

 ؛ناسبلدخل حيقق هلم مستوى معيشي ممدى وفرة فرص العمل للمواطنني وتأمني حصوهلم على حد أدىن ل-

على  االعتمادالفوائض املالية املتحققة وعدم  استثمارالتأثري على تنويع مصادر الدخل القومي بتنويع جماالت -
 .1مصدر واحد كأساس للدخل القومي مثل الدول اليت تعتمد على النفط

افية لتعديل اليت حتول دون توفر املرونة الك تتعرض السياسة املالية جملموعة من الصعوبات والقيودحيث  
وأمهها تعدد املراحل واخلطوات احلكومية  االقتصاديةنظرا لتغري الظروف واملعطيات  بعض أبواب املوازنة العامة

القرار وتنفيذه وبالتايل زيادة الفرتة الزمنية بني التعرف على اإلجراء املناسب وتنفيذه الذي  الختاذالرمسية الالزمة 
إجراءات السياسة املالية ختص سنة مالية كاملة، كما أن . قرار من أجلهايتغري حسب الظروف الذي أختذ ال

وتكون متكاملة مع بعضها البعض مما يتطلب تعديل بعضها وإعادة النظر يف بقية اإلجراءات األخرى املتعلقة 
دارية احلكومية، وتتوقف األمهية النسبية للسياسة املالية على مدى تطور األجهزة اإل .للموازنةباألبواب املختلفة 

وعلى مدى الوعي واإلدراك الكامل الصحيح للوضع االقتصادي، وأهم املشكالت اليت تعرتض االقتصاد، 
 .2السياسية باالعتباراتإضافة إىل تأثر القرارات املالية احلكومية 

نه، إال وبالرغم من أن السياسة املالية قد ال تكون دقيقة من حيث حجم التأثري املطلوب وبداية سريا 
السياسات املالية خاصة يف فرتات الفجوات  استخداميعتقدون بأمهية املبادرة إىل  االقتصادينيان الكثري من 

العميقة والطويلة، وذلك ملساعدة آلية التكيف الكلي الذاتية يف إرجاع االقتصاد إىل وضع قريب  االنكماشية
 .3على األقل من وضع التشغيل الكامل العادي

 
                                                           

1
 .240-224ص . ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام- 
، عمان، دار وائل للنشر، 2، ط-التحليل االقتصادي الكلي واجلزئي-ونظم اقتصادية ، مفاهيمأسماعيل عبد الرحمن، حربي عريقات-2

 .243. ص، 1001األردن، 
 .130 .، ص1001، عمان، األردن، معهد الدراسات المصرفية للنشر، مدخل إىل االقتصاد الكلي، طالب محمد عوض-3
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II        .5.9- موقف المدرسة النقدية 
يف بداية السبعينات دخلت املدرسة الكينزية يف أزمة متمثلة يف عدم قدرهتا على تقدمي تفسري علمي  

لظاهرة الركود التضخمي واليت يقصد هبا تزامن البطالة مع التضخم يف إطار الركود االقتصادي، ويظهر 
الكلي بعد وصول االقتصاد إىل مرحلة التوظف الكامل، ونظرا التضخم عندما تطرأ زيادة حمسوسة على الطلب 

ظهر تيار جديد بقيادة األمريكي ملتون فريدمان  لعدم فعالية هذه النظرية يف حتقيق االستقرار االقتصادي
هاجم التيار الكينزي وعرف بالتيار النقدي كونه يعطي أمهية للنقود وللسياسة النقدية، فقد عارض سياسة 

طلب ومؤيدا النظرة القائلة بأن االقتصاد احلر مستقر نوعا ما حول مستوى العمالة الكاملة وأن تقلبات إدارة ال
النشاط االقتصادي تعود إىل سوء إدارة وتدخل احلكومة خاصة يف اجملال النقدي، وأن القطاع اخلاص يتسم 

 منحىن استقرارة يف عدم لو ترك دون تدخل احلكومة، فتقلبات الطلب اخلاص ممثل باالستقرارأساسا  IS 
سيكون هلا تأثري ضئيل على اإلنتاج يف حالة ثبات الرصيد النقدي نظرا الخنفاض مرونة منحىن  LM  بالنسبة

يرى  لسعر الفائدة، لكن يف نظرهم أن آلية عمل االقتصاد ال تتيح الفرصة للتنبؤ مبثل هذه التقلبات، وهلذا
عدم إىل مزيد من  إال يؤدي نفريدمان أن تدخل الدولة ملعاجلة هذا االحنراف عن طريق سياسة االستقرار ل

 .1االستقرار
منطلق خاطئ ألن ( دعم الطلب)فالنقديون اختلفوا عن الكينزيني واقتنعوا بأن املنطلق الكينزي  

ول إىل ارتفاع يف مستوى األسعار يف األجل يتحقق يف األجل القصري ما يلبث أن يندثر ويتح ح الذيالنجا 
دون  إنتاجهماملتوسط، حني ينر أصحاب املداخيل إىل القوة الشرائية لدخوهلم، ويكتشف املنتجون زيادة يف 

مربر، واألجراء زيادة يف قوة عملهم دون زيادة يف األسعار احلقيقية، فالتضخم حسب رأيهم ظاهرة نقدية 
، كما ينتقدون الكينزيني عدم تصورهم السلع واخلدمات كما اعتقد الكينزينيوليس حقيقية مرتبطة بسوق 

لوضع الكساد التضخمي ويعتربونه خطأ يف املفهوم الكينزي الذين يرون أن البطالة والتضخم ظاهرتني 
 .2متعاكستني، إال أن النقديني يؤكدون أن السياسة الكينزية هي اليت ستؤدي إىل هذا الوضع

II   .1- أسلوب لتدخل الدولة ياسة االقتصاديةالس  
وعة من األهداف والغايات كالنمو االقتصادي والتنمية مإن السياسة االقتصادية هتدف إىل حتقيق جم 

واالستقرار، فهي بذلك متتلك جمموعة من األدوات والوسائل النقدية واملالية واجلبائية لتحقيق غاية وخدمة 
 .لسياساهتا االقتصادية الكلية

 

                                                           
 .201. ص ،المرجع السابق، 2دراسة حتليلية مقارنة، ط: اد اإلسالمي، متويل عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصكردودي صبرينة-1
2

 .231، ص1006، عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2، النقد والسياسة النقدية يف إطار الفكرين اإلسالمي والغريب، طرحيم حسين-
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II        .9.1- مفهوم السياسة االقتصادية  

يقصد بالسياسة االقتصادية كل اإلجراءات اليت حتكم سلوك عمل السلطات العامة وهي بصدد  
للتدخل  التدخل يف احلياة االقتصادية، أما معناها الضيق فينحصر يف جانب واحد من اجلوانب الثالث

فهي بذلك تقوم بالرقابة ( من خالل القيود، والرتخيص املباشر السياسة املالية، السياسة النقدية، التدخل)
والصادرات والواردات  واالدخار واالستثمارواالستهالكالوطين مثل اإلنتاج  لالقتصاداملباشرة للتغريات األساسية 
املالية وعليه السياسة االقتصادية باملعىن الواسع ميكن أن تضم السياسة النقدية و  والصرف األجنيب واألجور،

والسياسة التجارية اليت تعترب جزء منها واليت تتخصص بأمور الصادرات والواردات واإلعانات والصرف 
 1.األجنيب

فالسياسة االقتصادية هي كل القرارات اليت تتحقق من خالل التنمية والنمو االقتصادي وتتغري  
ري الظروف وأهداف الدولة أو اجملتمع ومع تغ جياإليديولو السياسة االقتصادية مع مرور الزمن ومع تغري املفهوم 

ما تتطلب القرارات الالزمة هلا وقد تعمل على ختفيض الضرائب وزيادة الدعم أو كاالجتماعية والسياسية،  
 .2والسياسية السائدة يف البلد واالجتماعيةبقاءه على وضعه تبعا للظروف االقتصادية 

ل السبل أو الوسائل اليت ميكن أن تعتمدها السلطات العامة دراسة أفض:"كما ميكن تعريفها على أهنا 
بغية حتقيق هدف معني أو غاية معينة، وهلذا تتسم السياسة العامة بأهنا غائية أي يعين دراسة أحسن الطرق 

إما عن طريق ترك احلياة االقتصادية حرة من دون تدخل احلكومة، أو قيام احلكومة  معينةلتحقيق أهداف 
تحقيق أكرب قسط من إشباع احلاجات األساسية ومن مث الوصول إىل درجة معينة من الرفاهية بالتدخل ل
 .3"االقتصادية

 :وتشتمل السياسة االقتصادية على العناصر التالية

II          .9.9.1-حديد الهدفت 
الظروف اليت عند وضع لسياسة االقتصادية ال بد من حتديد املشكلة مسبقا عن طريق تفهم األحوال و      

 .حتيط بتلك املشكلة كمحاربة التضخم مثال

                                                           
 .316. بق، صاسالرجع امل، مبادئ العلوم االقتصادية، مصطفى يوسف كافي-1
2

، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1، ط-التحليل اجلزئي والكلي-، مدخل إىل علم االقتصادخالد توفيق الشمري، طاهر فاضل البياتي-
 .53. ، ص1022األردن، 

 .36. ، ص1021، عمان، األردن، دار حامد للنشر والتوزيع، 1، تاريخ األفكار االقتصادية، طعبد علي كاظم المعموري-3
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II          .1.9.1-حتديد مجيع اإلمكانات أو الطرق املمكنة من أجل حتقيق  تحديد السياسات البديلة
األهداف كاتباع سياسة ضريبية أو تقليص اإلنفاق احلكومي أو جتميد زيادة الرواتب واألجور أو إنقاص عرض 

 .1قييد اإلقراض املصريفالنقد عن طريق ت
II          .3.9.1-تحليل دقيق للسياسات البديلة 

وحتديد اآلثار الناجتة عنها، أي خيتار من بني احللول املقرتحة احلل  أي دراسة كل سياسة مقرتحة بعناية     
 .األفضل

II          .4.9.1-مقارنة الحل المختار مبدئيا مع الماضي 
ما يساعده على تبين أفضل  تطبيق تلك السياسة يف املاضي من أجل تقييم توقعاته فعاليةأي دراسة      

 .2مالئمة للواقع االقتصاديسياسة 

II        .1.1-أنواع السياسات االقتصادية  

دية بني الدول حسب احلالة االقتصادية واالجتماعية ودرجة التقدم، إذ ختتلف السياسات االقتصا 
أنواع ميكننا حتديد ، وعليه نتهجة عامليااسة أو أكثر من خالل السياسات االقتصادية املميكن هلا أن تنتهج سي

خمتلفة للسياسة االقتصادية حسب املدة، فهناك ظرفية واليت هتدف إىل اسرتجاع التوازنات االقتصادية قصرية 
يل، وعموما ميكن ملدى الطو املدى، وهيكلية أين هتدف إىل تغيري جذري وهيكلي لبنية االقتصاد على ا

 : كمايليهذه السياسات   أهمتلخيص 

II          .9.1.1- السياسات االقتصادية الظرفية 
هتدف إىل إرجاع االستقرار والتوازن االقتصادي على املدى البعيد، وميكن التمييز بني جمموعة من  

 :3السياسات الظرفية تنتهجها الدولة لتحقيق ذلك اهلدف ونذكر أمهها

II          .9.1.1.9-حتقيق اهلادفة إىل احملافظةعلى النظام االقتصادي و هي جمموع الطرق  :سياسة الضبط
 استقرارالتقليص من التضخم، توازن ميزان املدفوعات،  عدة آليات كالعمل على التوازن الكلي من خالل

على السياسة االقتصادية  أي حتاول هذه السياسة احملافظة ،التوظيف الكاملوحماولة الوصول إىل العملة، 
 .القائمة، وختفيف خمتلف الضغوطات خاصة االجتماعية، ووضع السياسات املثلى واملضادة لألزمة

                                                           
 21، ص1004، اجلزائر، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي مع متارين ومسائل حملولة، طصالح تومي-1
 . 34. ، ص1006، عمان، األردن، دار وائل للنشروالتوزيع، 2، ط-التحليل الكلي-، مبادئ االقتصادحربي محمد موسى عريقات-2

3
، 1006 ، اجلزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ط-دراسة حتليلية تقييمية-إىل السياسات االقتصادية الكلية ، املدخلعبد المجيد قدي-

 .31-32ص .ص
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II          .1.1.1.9-تسهيالت االستثمارتعين إعادة إنعاش االقتصاد عن طريق حتفيز  :سياسة اإلنعاش ،
يف جممل آلياته، ( ركود)كان يعاين من شبه توقف، وهي هتدف إىل حتريك النشاط االقتصادي بعد ما  القروض

 وعلى هذا األساس فهي تستخدم بعض اآلليات مثل عجز امليزانية أي متويل التنمية بالعجز، حتفيز االستثمار 

 

الداخلي واخلارجي، زيادة األجور للتأثري على االستهالك وبالتايل تقوية الطلب على السلع أو العكس وذلك 
 .1ن زيادة األجور، وبالتايل تقليص االستهالك للحفاظ على مستوى التضخمباللجوء للحد م

 اإلنعاش مخطط توضيحي لسياسة (:I.4)الشكل 

 

 

 

 

 
 

، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي، وليد عبد الحميد عايب: املصدر
 .24. ص ،1020بريوت، لبنان، 

II          .3.1.1.9-تعمل على تكييف اجلهاز الصناعي مع : سياسة إعادة هيكلة الجهاز الصناعي
 للقطاعات املصدرة، تفضيل التوازن اخلارجي وتشجيع لطلب العاملي، وتتميز بإعطاء األولويةالعام لتطور ال

ي عن السياسة احلمائية لقطاعاهتا ، أي التخلكعامل حمفز للنشاط االقتصادي والتشغيل  وامتصاص البطالة
 .املنتجة

II          .4.1.1.9- هتدف إىل تقليص النشاط االقتصادي من خالل جتميد األجور،  :االنكماشسياسة
 .الضريبية اإلجبارية من الدخل االقتطاعاتمراقبة الكتلة النقدية، 

إىل خفض الطلب  ويلحسب صندوق النقد الد هتدف السياسة االنكماشية قصرية املدى"كما  
من جهة، واملنتج من السلع  (جانب الطلب)املتنامي والعمل على احتوائه بغية املوازنة بني االستيعاب احمللي 

                                                           
1

، جملة دورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث مجلة دراسات اقتصاديةالعوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب،  عبد الرحمن تومي،-
 .12. ، ص1001، 6، اجلزائر، العدد دار الخلدونية للنشر والتوزيع والدراسات اإلنسانية،

 اإلنعاش

 عر الفائدةختفيض س

 زيادة الطلب

 زيادة النمو

 زيادة التشغيل

 زيادة اإلنفاق احلكومي رفع األجور
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من جهة أخرى، وذلك من أجل حتقيق مجلة من األهداف يف مقدمتها رفع ( جانب العرض)واخلدمات 
ى توازن املوازنة العامة وميزان املدفوعات، معدالت النمو االقتصادي، وخفض معدالت التضخم، والعمل عل

 .1"ويقتضي استخدام هذه السياسة يف املدى القصري لعدم التمكن من زيادة العرض يف هذه احلالة
 مخطط توضيحي لسياسة االنكماش (:I.5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيعي، ، اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكوموليد عبد الحميد عايب: المصدر
 .20. ص ،1020بريوت، لبنان، 

II          .5.1.1.9-واالنكماشتتميز بالتناوب املتسلسل لسياسيت اإلنعاش : سياسة التوقف ثم الذهاب 
 .يف بريطانيا اعتمادهابآلية كالسيكية تعكس بنية اجلهاز اإلنتاجي ومت 

 ياسة التوقف ثم الذهابمسار س (:I.8)الشكل 
 

 
 

 

                                                           
1

، مجلة بحوث اقتصادية عربية، داوود سليمان سلطان، متضمنات برامج اإلصالح االقتصادي والفقر يف البلدان النامية، سالم توفيق النجفي-
 .31. ، ص1004، 12وحدة العربية، مصر، لبنان، العدد جملة فصلية تصدر عن اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية ومركز دراسات ال

 االنكماش

 اإلنفاقختفيض  رفع سعر الزيادة يف هامش األجورختفيض 

 الزيادة يف مكافحة كبح الطلب ارتفاع مستوى

زيادة تنافسية السلع  زيادة الصادرات النمو زيادة يف
 الوطنية

 ختفيض

 هتديد العملة

 ارتفاع االنتاج GOسياسة اإلنعاش ارتفاع البطالة

 حفر الواردات عجز جتاري
 (االنتاج/مرونة مرتفعة للواردات)

 سياسة استقرار

 تقليص النشاط االقتصادي
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 .33. ، صالمرجع السابقاملدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية،  عبد الجيد قدي،: المصدر

II          .1.1.1-السياسة االقتصادية الهيكلي 
مع تغريات احمليط الدويل، وتشمل كل القطاعات االقتصادية، واهلدف منها تكييف االقتصاد الوطني      

الدولة قبليا من خالل تأطري آلية السوق، اخلوصصة، سيادة قانون املنافسة، كما ميكنها أن تتدخل  وتتدخل
بعديا يف األسواق من خالل دعم البحوث والتنمية ودعم التكوين، وتعترب أهم احملاور يف الدول املتقدمة، أما 

املالية والنقدية والدولية، وعليه فإن  الدول النامية فتتمثل جلها يف برامج اإلصالح االقتصادي مع املؤسسات
السياسات االقتصادية انقسمت إىل سياسات التثبيت وسياسات التصحيح اهليكلي، واملالحظ أن هذه 
السياسات تعارض سياسات اإلنعاش اليت تقوم على أساس التدخل الواسع للدولة يف النشاط االقتصادي 

 .1وزيادة اإلنفاق احلكومي

II        .3.1- أدوات السياسة االقتصادية  

اآلليات والوسائل واألساليب الالزمة اليت تؤثر يف النشاط االقتصادي وتتمثل أمهها  اختيارتتمثل يف  
يف السياسة املالية عن طريق اإلنفاق احلكومي والضرائب، والسياسة النقدية عن طريق عمليات السوق 

 :، وسنلخصها فيمايليقانوين، والسياسات التجاريةال واالحتياطياملفتوحة، معدل سعر إعادة الصرف 

II          .9.3.1-السياسة المالية 
إحدى الوسائل اهلامة للدولة يف التدخل يف النشاط االقتصادي، لذا فالدولة تستطيع من خالهلا  

 االقتصاديةفاهية العامة والتأثري يف التنمية االقتصادية وحتقيق الر  واإلجراءاتتكييف مستويات اإلنفاق العام 
والعدالة االجتماعية، إذن فالسياسة املالية تتمثل يف دور احلكومة يف فرض الضرائب املباشرة وغري املباشرة 

وخاصة اإلنفاق احلكومي على جماالت رأس  لألفرادوحتصيلها إليرادات يتم إنفاقها يف جمال اخلدمات العامة 
 واالستهالكدف إىل حتقيق املستويات املرغوبة واملناسبة من األسعار املال االجتماعي، ومنه فالسياسة املالية هت

والتوظيف املوارد اإلنتاجية وعدالة توزيع الدخل، والعمل على حتقيق االستقرار االقتصادي ومكافحة التضخم 
 .2ومعاجلة حالة الكساد

                                                           
1

 .22. ، صالمرجع السابقاآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي،  وليد عبد الحميد عايب، -

2
 .200-44ص . ، صبقاسالمرجع ال، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، بلعزوز بن علي-
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امليزانية العامة للدولة عن النقد الدويل يف هذا الشأن متثل يف احلد من عجز كما أن أهم توصيات صندوق 
طريق ختفيض مستويات النفقات العامة وحتسني النظام الضرييب ورفع أسعار املنتجات واخلدمات العامة وإزالة 

 .1الدعم السلعي
II          .1.3.1-السياسة النقدية 

قيق أهداف البنك املركزي يف كمية النقود ومعدالت أسعار الفائدة بغرض حت وحتكم يقصد هبا سيطرة 
، ورفع االنكماشالسياسة االقتصادية، حيث تعمل على زيادة كمية النقود وختفيض أسعار الفائدة يف فرتات 
، ومنه االقتصاديأسعار الفائدة وختفيض كمية النقود يف فرتات التوسع هبدف احملافظة على االستقرار والتوازن 

إلجراءات والوسائل املباشرة وغري املباشرة اهلادفة إىل ميكن ان نستنتج أن السياسة النقدية هي جمموعة من ا
 .2التأثري يف كمية العرض النقدي لتحقيق األهداف االقتصادية خالل فرتة زمنية حمددة

وعليه فهدف السياسة النقدية هو محاية قيمة العملة من التعرض للتقلبات أين تعمل البنوك املركزية  
مع الطلب على النقود ومنه حتقيق االستقرار النقدي ودعم  تتالءملعلى التحكم يف عرض وسائل الدفع 

 .3السياسة االقتصادية ومساندهتا لتحقيق أهدافها

فهي تستعمل الوسائل واإلجراءات اليت تطبقها  االقتصاديةومبا أن السياسة النقدية جزء من السياسة  
 .والسياسي واالجتماعياط االقتصادي السلطات النقدية للتأثري على كمية النقود لتحقيق أغراض النش

II          .3.3.1-ة التجاريةالسياس 
اليت تضعها الدولة بغرض التأثري على حجم ونوعية التجارة اخلارجية،   اإلجراءاتهي تلك القوانني أو  

رات كما يقصد هبا تلك السياسات اليت تتبعها الدولة يف جمال التجارة اخلارجية بغرض التأثري على الصاد
وعادة ما تلجأ احلكومات إىل وضع السياسات التجارية هبدف معاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات  والواردات، 

كون السياسات التجارية هي جزء من السياسات والتوجهات االقتصادية للمجتمع، واهلدف املباشر للسياسة 
اخلارجي بغية الوصول إىل األهداف العامة التجارية هو التأثري على حجم ونوعية التبادل التجاري مع العامل 

، وتتكون من التعريفة اجلمركية 4اليت حتاول الدول حتقيقها من خالل سياستها ورؤيتها ملسار االقتصاد القومي
                                                           

، جملة مجلة دراسات اقتصادية، (حالة اجلزائر) يةإلصالح االقتصادي يف البالد العر سات االجتماعية لربامج ا، اإلنعكاعبد الحق بوعتروس-1
 .10. ، ص1002، 22، اجلزائر، العدد دار الخلدونية للنشر والتوزيعدورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات القانونية، 

، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2، ط(قياسية-حتليلية-نظرية)النقدية يف االستقرار والتنمية االقتصادية  ، دور السياسةمحمد ضيف اهلل القطابري-2
 .22. ، ص1021عمان، األردن، 

، 1022، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2دراسة حتليلية للمؤسسات والنظريات، ط-، االقتصاد النقدي واملصريفمحب خلة توفيق-3
 .356.ص

4
 .321-322ص . ، ص1020، مطبعة العشري، نظريات وسياسات التجارة الدولية، وت قابلمحمد صف-
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ويؤثر التأثري يف الواردات والصادرات،  ونظام احلصص وإعانات الصادرات وغريها من األدوات اليت هتدف
 .1لكلي وبالتايل التأثري يف النشاط االقتصاديبدوره يف مستوى الطلب ا

II        .4.1-  االقتصاديةأهداف السياسة: 
تؤثر السياسات االقتصادية الكلية يف كثري من املتغريات االقتصادية كالناتج احمللي اإلمجايل ومستوى  

ادية من أجل حتقيق التوظف وسعر الفائدة واملستوى العام لألسعار وغريها، وتستخدم السياسات االقتص
، وتعد السياسات املالية والسياسات النقدية وسياسة التجارة االختاللأهداف االقتصاد القومي ومعاجلة أوجه 

اخلارجية من أهم السياسات االقتصادية الكلية املستخدمة، أين يعترب اإلنفاق احلكومي أهم أدوات السياسة 
، أين تتوىل ككل  االقتصادي مستوى الناتج والتوظف والنشاط املالية يف التأثري على الطلب الكلي ومن مث

احلكومة إدارة السياسة املالية من خالل املوازنة العامة للدولة، أما البنك املركزي يتوىل إدارة السياسة النقدية من 
 تتفقمن بلد آلخر ولكن ختتلف أهداف السياسة االقتصادية وعليه ، 2خالل التحكم يف العرض النقدي
 :معظمها يف حتقيق األهداف التالية

II          .9.4.1-العمالة الكاملة 
ميكن متييز مفهومني للعمالة الكاملة النظري والعملي، فاملفهوم النظري تعين العمالة الكاملة استخدام  

 .اهلدف مجيع املوارد استخداما كامال وأمثال أي يتطلب ضرورة الوصول مبعدل البطالة إىل الصفر لتحقيق هذا

ففي األوضاع العادية من الصعب الوصول للتشغيل الكامل خاصة يف اجملتمعات  أما املفهوم العملي 
، حيث جيب التأكيد على أن العمالة الكاملة تبقى  الدميقراطية وذلك نظرا إلحالل اآللة حمل اليد العاملة

دي أو طبيعي وهذا بربطه مبعدل كهدف لكن ال ميكن حتقيقه، هذا ما جيعلنا نقبل وجود معدل بطالة عا
أي أن املعدل الطبيعي للبطالة هو ذلك الذي يسمح وجوده بتسكني العمالة يف    إخل، .. التضخم،النمو، 

مؤهالهتا املالئمة، ويسمح بتحقيق أهداف االستقرار األخرى يف مستوى معقول، لذلك يطلق عليه 
 اقتصاديةبه عدد املناصب املتاحة أو املتوفرة فعال ألسباب  املتاح يف التحليل املعاصر الذي يقصد باالستخدام

 .3داخلية أو خارجية

 

 

                                                           
 .30. بق، صاسالرجع امل، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طمحمد أحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا-1
، اإلسكندرية، مصر، والنشر والتوزيعدار التعليم الجامعي للطباعة ، النظرية االقتصادية الكلية، رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل-2

 .153.ص ،1021
 .13. ، ص1002، عنابة، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيعنظريات، مناذج ومتارين حملولة، -، االقتصاد الكليبريبش السعيد-3
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II          .1.4.1- إستقرار المستوى العام لألسعار 
املستوى العام لألسعار من األهداف األخرى للسياسة االقتصادية  استقراركما يعترب احملافظة على  

ه تؤدي إىل عدم االستقرار والفوضى يف النشاط االقتصادي ألفراد للدولة، حيث أن التغريات اليت تطرأ علي
األفراد الذين ترتفع دخوهلم أكثر من املستوى العام تستفيد منه  اجملتمع، وبالتايل ارتفاع املستوى العام لألسعار

. خمأخرى وهم األفراد الذين يتضررون من التض اجتماعيةلألسعار، والعكس صحيح أين يلحق الضرر بفئات 
والثروة بني أفراد اجملتمع ولصاحل  وهذا يعين أنه يف ظل التضخم االقتصادي يصبح هناك إعادة توزيع الدخل

 .الطبقات الغنية
وجتاوزه مستوى معني قد يلحق ضررا ليس فقط ( التضخم)املستمر للمستوى العام لألسعار  االرتفاعإذ أن 

قيمة العملة املتداولة أي  اخنفاضستوى العام لألسعار يؤدي إىل باألفراد وإمنا االقتصاد القومي، أي ارتفاع امل
االقتصادي وما يصاحبه الطلب الكلي ويقود ذلك إىل الركود  اخنفاضالقوة الشرائية للعملة وبالتايل  اخنفاض

افظة من أخطار وأضرار على االقتصاد القومي، ومنه حتاول الدول إجياد السياسات االقتصادية املالئمة يف احمل
 .1على املستوى العام لألسعار

II          .3.1.1-مستوى مرتفع من الناتج القومي ومعدل النمو 
عبارة عن قيمة السلع واخلدمات النهائية املنتجة من قبل "يث يعرف الناتج القومي اإلمجايل ح 

الناتج يف اجملتمع حتقيق ، ويتطلب ارتفاع مستوى (عادة سنة)ما خالل فرتة زمنية معينة اقتصاداملواطنني يف 
أي حتقيق الكفاءة االقتصادية  األفضل هلا، واالستخدامتوزيع هذه املوارد  الكامل واألمثل ملوارده، االستخدام

ويعد الناتج القومي احلقيقي املقياس األكثر مالئمة لقياس معدل النمو يف لموارد حبيث ال توجد موارد عاطلة، ل
 .كن احلكم على درجة التحسن اليت تطرأ على مستوى معيشة أفراد اجملتمعوعليه مي  االقتصاد القومي،

 
ويقصد بالنمو حتقيق زيادة مستمرة يف متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي احلقيقي أو الدخل  

 .القومي احلقيقي عرب الزمن

 
                                                           

1
 .15. ، ص1020، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، االقتصاد الكلي، طمحمود حسين الوادي وآخرون-
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ناتج القومي احلقيقي أي أن حتسن مستوى املعيشة ألفراد اجملتمع ال يتحقق إال إذا كان معدل منو ال 
يفوق معدل منو السكان، ويعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو، كما جيب أن تتسم هذه الزيادة يف نصيب الفرد 

معدل النمو االقتصادي فإنه يدل على ارتفاع مستوى املعيشة ألفراد اجملتمع، ما  ارتفعوكلما ، باالستمرارية
قتصادي وجناح السياسات االقتصادية يف هذا اجملتمع، والعكس يؤدي إىل ارتفاع مستوى األداء يف النشاط اال

 .1صحيح

II          .4.4.1-التوازن الخارجي 
االقتصاد  التزاماتالقومي، وأن يكون جمموع  لالقتصاديقصد به التوازن يف املعامالت اخلارجية  

ميزان املدفوعات تقريبا حيث يسجل ،ويبلور ذلك توازن العامل اخلارجي اجتاهالقومي تتعادل تقريبا مع حقوقه 
نفي كل تلك املعامالت، فإذا ظهر عجز يف ميزان املدفوعات معناه أن جمموع املدفوعات أكرب من جمموع 

من الذهب والعمالت األجنبية فيؤثر على  االحتياطياملتحصالت اخلارجية، ويسدد هذا العجز إما عن طريق 
واألعباء على االقتصاد القومي، تؤدي به  االلتزاماتن اخلارجية ما يلقى قيمة العملة الوطنية أو عن طريق الديو 

إىل عدم القدرة على حتقيق التوازن اخلارجي خاصة إذا ما تفاقمت مشكلة الديون اخلارجية اليت تؤثر على قيمة 
وإعداد ية ومنه يصبح من الضروري أمام السياسة االقتصادية الكلية مراقبة العمليات اخلارج. العملة أيضا

للسياسة االقتصادية،  االقتصاديةاألدوات املناسبة لتحقيق وضع مليزان املدفوعات يوايت حتقيق األهداف 
ويكمن هدف التوازن اخلارجي والتأثري اإلجيايب على ميزان املدفوعات يف ضرورة تعظيم الصادرات والعائد منها 

 .2ق هيكل معني للقروض اخلارجية وختفيض أعبائهاوحتقيق هيكل معني من الواردات وختفيض تكلفتها وحتقي

II     .3- عالقة السياسة المالية بالسياسة االقتصادية  

حيث تعتمد السياسة االقتصادية على أدوات السياسة املالية املتمثلة يف اإلنفاق العام والسياسة  
 ق تأثريها على مستويات التشغيلعن طري الضريبية يف أوقات الكساد والرواج لتحقيق االستقرار االقتصادي

 .واألسعار والدخل القومي

II        .9.3- السياسة الضريبية وأثرها على النشاط االقتصادي 

والسياسة االقتصادية يتطلب منا التطرق إىل إن البحث يف مفهوم العالقة بني السياسة الضريبية  
تتدخل هبا اليةوأداة من أدوات السياسة االقتصادية جزء من السياسة امل مفهوم السياسة الضريبية اليت تعترب

جمموعة الربامج الضريبية "  ميكن تعريفها على أهنا، ومنه اجملتمعالدولة بطريقة غري مباشرة لتحقيق أهداف 

                                                           
 22-25ص ، ص2222، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشرمبادئ االقتصاد الكلي،  محمد أحمد السريتي، على عبد الوهاب نجا،-1

2
 .214-213ص . ، صبقاسالمرجع ال، -حتليل جزئي وكلي-، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد-
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املتكاملة اليت ختططها وتنفذها الدولة، مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية واحملتملة إلحداث آثار 
 .1"اجتماعية وسياسية مرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف اجملتمعو  اقتصادية

جمموعة من الربامج اليت ختططها احلكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها   بأهناوهناك من يعرفها  
ة وجتنب أهداف غري مرغوبة للمسامهة يف حتقيق معين كافة مصادرها الضريبية الفعلية واحملتملة ألحداث أثار

السياسة الضريبية إحدى أدوات السياسة املالية  إنتمع، ومن خالل هذا التعريف ميكن القول أهداف اجمل
هتدف  اجتماعيةأو  اقتصاديةتستخدمها الدولة لتوجيه ضرائبها من أجل حتقيق أهداف أو أغراض سياسية أو 

 .2السلطة العامة حتقيقها من خالل سياستها املالية

II          .9.9.3-االستهالكلضريبية على اسة أثر السيا 
لألعوان من خالل التفأثري على األسعار النسبية  االستهالكيتستعمل الضرائب للتأثري على السلوك  

ففرض ضريبة مرتفعة على بعض املنتجات يؤدي إىل التقليل من استهالكها، إذا كانت . للسلع واخلدمات
ملقابل يعمل ختفيض الضرائب على بعض املنتجات إىل زيادة با. إىل استهالك سلع بديلة هلا االنتقالعادية، أو 

وهكذا تسعى احلكومات قصد تشجيع الصناعات احمللية إىل ختفيض ، استهالكهاالطلب عليها ومن مث زيادة 
املنتجات املصنعة حمليا، مما يؤدي إىل زيادة الطلب عليها ومن مث توسع القطاعات  استهالكالضرائب على 

 .3املنتجة هلا
II          .1.9.3- االدخارأثر السياسة الضريبية على 

ذلك اجلزء الذي مل يستهلك من الدخل الذي يتحدد حسب حجم الدخل وميل  االدخاريشكل  
وبنسبة  االدخارإذا تقلل حجم  االدخارأين تؤثر الضرائب املفروضة على الدخل تأثريا سلبيا على . االدخار

، كما تؤدي الضرائب االدخارعلى حساب  االستهالكث يستمر األفراد يف حي اخنفاضاالستهالكتفوق نسبة 
، ألن املدخرين يوازنون بني التضحية اليت يتحملوهنا حبرمان أنفسهم االدخارعلى املدخرات إىل خفض ميل 

ا، ما ، وبني املنفعة املتناقصة من مدخراهتم احملتفظني هباالستهالكيةاحلاجات  اقتناءمن التمتع بأمواهلم يف 
، باملقابل االدخاروعليه يصبح للضريبة تأثري سليب على . االدخارعلى حساب  االستهالكيدفعهم إىل زيادة 

العامة الالزمة لدفع التنمية االقتصادية خاصة  االستثماراتإجباري تنفقه الدولة لتمويل  ادخارتعترب الضريبة 
ك جيب أن تفرض على الدخول املرتفعة واملتوسطة لذل االستهالكاملتخلفة منها، إال أنه يؤدي إىل ضغط 

                                                           
 20-4ص.، ص1022، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية، -مدخل حتليلي معاصر-يب وأهداف اجملتمع، النظام الضريسعيد عبد العزيز عثمان-1
2

 .13-11 ص.، ص1023، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، السياسة الضريبية يف ظل العوملة، عبد الباسط على جاسم الزبيدي-

 .221-222ص . ، ص1022، عمان، األردن، ر جرير للنشر والتوزيعدا، 2، دراسات يف علم الضرائب، طعبد المجيد قدي-3
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واإلنسانية والسياسية، أين  واالجتماعيةالغري ضروري مع مراعاة مجيع اجلوانب االقتصادية  االستهالكلضغط 
 .1تتوزع عبئ الضريبة حسب املقدرة الدخلية لسائر أفراد اجملتمع

II          .3.9.3-لعام لألسعارأثر السياسة الضريبية على المستوى ا 
كما هو معروف أن الضريبة اقتطاع جزء من دخول األفراد الذي يرتتب عليه خفض الطلب على  

أسعار هذه السلع شرط أال تدخل الدولة حصيلة  اخنفاضسلع وخدمات معينة هلؤالء األفراد، ما يؤدي إىل 
 احتياطيجية مثال، أو تكوين ، مبعىن أن تستخدمها الدولة يف تسديد قروض خار الضريبة يف جمال التداول

فإن تيار اإلنفاق النقدي يقل وبالتايل يقل الطلب وتنخفض األسعار خاصة يف فرتات التضخم، أما يف . معني
الضرييب من دخول األفراد بغية تشجيع اإلنفاق يؤدي  االقتطاعأين تلجأ الدولة إىل تقليل  االنكماشفرتات 

أما إذا استخدمت الدولة تلك احلصيلة يف  الطلب الكلي الفعال، وزيادة يف االنتعاشإىل حدوث حالة من 
هذه املبالغ يف  استخدامجمال التداول كشراء سلع أو دفع رواتب أو دفع مستحقات املوردين، يؤدي ذلك إىل 

 .2األسعار اخنفاضزيادة الطلب على السلع واخلدمات ما يؤدي إىل عدم 

II          .4.9.3- إعادة توزيع الدخلالدخل و يبية على أثر السياسة الضر 
السلع واخلدمات،  استهالك يفرؤوس األموال وما يصحبها من تفاوت  امتالكنظرا للتفاوت يف  

يز بني القطاعات والفئات يف توزيع الدخل الوطين، وجب على الدولة التدخل عن طريق إضافة إىل التمي
ن االستقرار والتوازن االجتماعي والقطاعي وتوزيع أمثل سياستها الضريبية لتصحيح األوضاع وحتقيق نوع م

للدخل بني خمتلف الطبقات االجتماعية، فالضرائب اليت تقتطعها الدولة تعيد توزيعها من جديد يف شكل 
وبناء هياكل قاعدية تعود بالنفع  استثماريةلسياستها التنموية عن طريق إقامة مشاريع  نفقات متنوعة وفقا

مل على تقليل الفوارق بني األفراد والقطاعات االقتصادية وذلك بفرض ضرائب تصاعدية على العام، كما تع
 .3مداخيل الطبقات املتوسطة وإعفاء الطبقات الفقرية

 

 

 

                                                           
 .61-63 ص. ، ص1022، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق، ناصر مراد-1
 .226-225ص . ص ،1002ائر، ، اجلز دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، اقتصاديات اجلباية والضرائب، طمحمد عباس محرزي-2
3

 .250. ، ص1004، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، أساسيات يف اقتصاد املالية العامة، خبابة عبد اهلل-
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II        .1.3- االقتصادي أثر اإلنفاق الحكومي على النشاط: 
 برز دور احلكومة يف االقتصاد بعد مرحلة الكساد الكبري  1929  عندما ظهر الفكر الكينزي حول

الكلي يف االقتصاد وخاصة البطالة  االختاللدور احلكومات يف حتريك النشاط االقتصادي ومعاجلة 
 .1والتضخم
النفقات العامة لتحقيق االستقرار االقتصادي أي التقليل من التقلبات  استخدامتستطيع الدولة  

، ففي إطار أنه يستخدم جزءا من الواردات 2فاع مستوى البطالة وظاهرة التضخماالقتصادية واليت تتمثل يف ارت
القومي،  االستهالك، (الدخل القومي) االقتصادية فإنه ينعكس على الكميات االقتصادية كالناتج القومي

 .3االقتصادي، النمو ومنطه وهيكله ، توزيع الدخلالقومي بصورة مباشرة وغري مباشرة االدخار

ملعاجلة حالة مير هبا االقتصاد، ففي حالة الركود والكساد االقتصادي  اإلنفاق العام الدولة دموتستخ 
تعمد احلكومات إىل زيادة إنفاقها على السلع واخلدمات ما يؤدي إىل زيادة مضاعفه يف مستوى الدخل أو 

ة على ضبط مستوى الناتج، أو خفض الضرائب املفروضة، أما يف حالة وجود فجوة تضخمية تعمل احلكوم
اإلنفاق حماولة السيطرة على مستوى الطلب الكلي وتزايد معدالت األسعار أين تقوم احلكومة بتخفيض 

احلد من ارتفاع األسعار أو رفع معدالت  االستهالك ومنهمستوى اإلنفاق يؤدي إىل ختفيض معدالت 
 .4الضرائب

II        .3.3- شاط االقتصاديسياسة التمويل بالعجز وأثرها على الن  

تلجأ إليه الدولة بسبب حاجتها الواسعة واملتزايدة لإلنفاق العام التمويل بالعجز أو التمويل التضخمي  
على اإلصدار النقدي اجلديد كوسيلة يتم عن طريقها  االعتمادوالنقص احلاد يف املوارد، األمر الذي يدفعها إىل 

لنقص يف إيراداهتا العامة عن نفقاهتا العامة بإصدار نقود قانونية متويل العجز يف ميزانيتها العامة، أي لسد ا
تقوم به  ممثلة بنقود الودائع ائتمانيةعن طريق توليد نقود  االئتمان، أو بتوسيع يقوم هبا البنك املركزي جديدة

زانة اليت املصارف التجارية، والذي ميكن أن يتم عن طريقه احلصول على قروض قصرية األجل جبانب أذونة اخل
 استخدامااملالية قصرية األجل، رغم أن اإلصدار النقدي اجلديد هو األوسع  احتياجاهتاتصدرها الدولة لتلبية 

، ففي فرتات التضخم جلة العجز أو الفائض يف املوازنةمعاحيث ميكن للحكومة ، 5لتمويل العجز يف امليزانية

                                                           
- سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل يف املبحث الثالث. 
 .332.، صبقاسالمرجع ال، مبادئ العلوم االقتصادية، مصطفى يوسف كافي-1
 .233.، ص1022 اإلسكندرية، ،الدار الجامعية للنشر ،2، االقتصاد املايل، طود عبد الرزاقمحم-2
 .332.، ص1020، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر، 2النظرية والسياسات، ط-االقتصاد الكلي عبد المطلب عبد الحميد،-3
4

 .311-311ص . ص ،السابقمرجع ال، مبادئ العلوم االقتصادية، مصطفى يوسف كافي-
 .151. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، فليح حسن خلف--5
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من اجلمهور عن طريق بيع السندات وذلك  لالقرتاضيل تتدخل لدولة ممثلة بالبنك املركزي إىل السوق املا
القدرة  اخنفاضبسحب جزء كبري من الفائض النقدي من التداول لتخفيض الطلب الكلي على السلع نتيجة 

اإلنفاقية لألفراد مما يساعد يف ختفيض مستويات التضخم، أما يف حالة الركود االقتصادي فيمكن للدولة أن 
الذي يؤثر على الطلب الكلي  السندات من اجلمهور وذلك لزيادة العرض النقدي ةشرتيمتدخل السوق املايل 

إجيابيا وينشط االقتصاد وهذا يف حالة كون اإليرادات احلكومية أكثر من النفقات ، أو أن تستخدم الدولة 
طلب الفعلي داخل سياسة التمويل بالعجز من خالل اإلنفاق على مشاريع البىن التحتية مما يؤدي إىل زيادة ال

 .1االقتصاد ومعاجلة حالة الركود االقتصادي

الواقع العملي أثبت أن السياسة املالية تؤثر يف حجم اإلنفاق الكلي أو الطلب  إنوعليه ميكن القول  
الفعلي، وعليه تساهم يف حتقيق االستقرار يف االقتصاد القومي واحملافظة عليه من خالل النفقات العامة، 

، ومن خالل اإليرادات العامة، مبا فيها القروض العامة، واإلصدار اجلديد، وهيكلها ومصدر متويلهامقدارها 
مقدارها ومصدرها، وتأثري كل منهما على خمتلف الدخول، وأوجه اإلنفاق املختلفة لألفراد واملشروعات العامة 

م الطلب الفعلي عن طريق العمل ففي حالة التضخم وارتفاع األسعار تلجأ الدولة إىل ختفيض حج. واخلاصة
على ضغط النفقات العامة وزيادة اإليرادات العامة أي إحداث فائض يف املوازنة وذلك لتقليل السيولة يف 

أما يف حالة الركود والكساد تلجأ إىل زيادة الطلب الفعلي عن  تصاد، وامتصاص جزء غري يسري منها،االق
النفقات العامة وختفيض اإليرادات أي إحداث عجز يف املوازنة  طريق زيادة الطلب الكلي من خالل زيادة

 .2واللجوء إىل اإلصدار اجلديد لتمويل هذا العجز

III- اإلطار النظري لسياسة اإلنفاق الحكومي 

بدور اإلنفاق يف النمو  اهتمتمثلت النفقة العامة اهتمام الكثري من الباحثني والنظريات اليت  
فأصبحت  االقتصاديمفهومها مع تطور مفهوم الدولة بني احليادية والتأثري يف النشاط االقتصادي، ولقد تطور 

حتتل مكانا بارزا يف النظرية املالية وأصبحت من أهم وسائل السياسة املالية، حبيث هتدف دراسة النفقات 
شاد هبذا األثر يف وضع إىل معرفة األثر الذي تولده يف حياة املواطنني االقتصادية واالجتماعية واالسرت العامة 

 .قواعد عامة تسري عليها سياسة اإلنفاق العام على النحو الذي حيقق أهداف السياسة االقتصادية للدولة

 

 

                                                           
 .323. ص، المرجع السابق، -التحليل اجلزئي والكلي-، مدخل إىل علم االقتصادطاهر فاضل البياتي، خالد توفيق الشمري-1
2

 .310. ، ص1025دن، ، عمان، األر دار زهران للنشر والتوزيع، 1، النقود واملصارف، طأحمد زهير شامية-
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III     .9- ماهية اإلنفاق الحكومي  

إن اإلنفاق العام يعكس دور الدولة يف النشاط االقتصادي وعليه فقد عرفت نظرية النفقة يف تطورها  
نفس مسار تطور الدولة، أي أنه مع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة إىل الدولة املنتجة مث التارخيي 

املتدخلة، تطور حجم االنفاق العام وازداد حجمه، وتعددت تقسيماته، كما أن تطور املالية من حمايدة إىل 
، 1األساسي واألهم للمالية العامةمالية وظيفية، أدى كل ذلك إىل دراسة تطور االنفاق العام وأصبح ميثل اجلزء 

ادوات السياسة املالية والوسيلة اليت تستخدمها الدولة لتحقيق  أهم تشكل النفقة العامة إحدىوأصبحت 
 املرجوة منها يف شكل نقديسداد وإشباع احلاجات أهداف أفراد اجملتمع وإشباع احلاجات العامة، كما حتاول 

، وعليه سنركز يف 2يضمن حسن استخدامها وحتقيقها لألهداف املنشودة منها لتسيري القيام بعملية الرقابة مبا
عدة تعاريف وخصائص حسب طبيعة كل نظرا أن النفقة تتخذ  وعناصره، نفاقهذا املطلب على ماهية اإل

 .، قواعد النفقة ظاهرة وأسباب تزايد النفقةطرق متويل النفقة دولة، لذلك سنتناول مفهوم وعناصر اإلنفاق،

III        .9.9- تعريف اإلنفاق الحكومي 

خمتلف النفقات اليت تقوم هبا احلكومة مقابل حصوهلا على سلع أو خدمات "ميكن تعريفه على أنه 
  .3"معينة

هو كمية الدوالرات اليت تنفق على كل املستويات احلكومية لشراء السلع واخلدمات، "ويعرفها البعض أهنا      
 .4"ة، ومدفوعات الفائدةواملدفوعات التحويلي

 .5"مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة":كما أهنا     

 :6أن النفقة تتكون من ثالثة عناصر أساسيةويتضمن هذا التعريف      

يف  لألفرادلسلع وتقدمي اخلدمات الالزمة اتنفق الدولة واألشخاص العامة مبالغ نقدية هبدف احلصول على -
 ؛قدي من أجل إشباع احلاجات العامةأي يتخذ اإلنفاق الشكل الن ،جملتمعا

 ؛ يئات العامة أو اجملالس احملليةتصدر النفقة العامة عن الدولة أو أحد األشخاص العامة مثل اهل-

                                                           
1

 .132. ، صبقاسالمرجع ال، -حتليل جزئي وكلي-، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد -

2
 .224. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، محمد السيد راضي، مصطفى حسنى السيد -

 .232. ، صسابقالمرجع الاألسس النظرية، : ، التحليل االقتصادي الكلي، اجلزء األولمحمد فرحي-3
 .361، ص1023، عمان، األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، 2، االقتصاد الكلي، طأحمد عساف، عالء الدين صادق، ترمجة روبرت بارو-4
 .12. ، ص1000، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الوجيز يف املالية العامة، سوزي عدلي ناشد-5
 .223. ، صالمرجع السابقيل، ، االقتصاد املامحمود عبد الرزاق-6
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واليت تعود على مجيع أفراد اجملتمع بالنفع العام وأن ال يساء  اهلدف من النفقة هو سداد حاجة عامة-
دامها للمصاحل الشخصية، وهلذا ترك حتديدها للدولة وممثلي األمة فغالبا ما توضع قواعد وقيود تنظم استخ

أسلوب االنفاق العام وتوضع رقابة حىت ال يساء استخدام األموال ويتحقق الغرض الرئيسي من اإلنفاق العام 
 .1وهو املصلحة العامة

ات العامة، ويقصد هبا املبالغ اليت تصرف من وعليه يطلق على اإلنفاق احلكومي اصطالح النفق 
واملوازنات امللحقة وحسابات اخلزينة وموازنات اهليئات احمللية وتكون هذه النفقة من أجل  موازنة الدولة العامة

واليت يقصد هبا احلاجات اليت تقوم الدولة بتوفري وسائل إشباعها عندما تلمس عن طريق حاجة عامة، سداد 
فراد حباجة إىل أمور معينة أين تقوم بتوفريها هلم حبيث يستهلكها األفراد كل حسب حاجته إليها نواهبا أن األ

 .2وليس حسب ما يدفعه من مثن هلذه الوسائل كالطرقات واملواصالت واخلدمات بشكل عام

وين واملعيار إىل معيارين للتفرقة بني النفقات العامة واخلاصة ومها املعيار القان الفكر املايل استندوقد  
 :الوظيفي لتحديد طبيعة النفقة كمايلي

III          .9.9.9-(المعنوي)لمعيار القانوني ا 
 بني نشاط اهليئات العامة االختالفاتحيث يعتمد هذا املعيار على صفة القائم باإلنفاق وعلى طبيعة  

لعام املتمثلة يف الدولة واهليئات العامة اليت تستهدف حتقيق املصلحة العامة اليت يقوم هبا أشخاص القانون ا أوال
بينما تستهدف الثانية املصلحة القومية واحمللية واملؤسسات العامة أي القائم باإلنفاق ميتلك السلطة اآلمرة، 

ا بينها أو مع اهليئات على التعاقد فيم باالعتماداخلاصة من شركات ومجعيات  األفراد واهليئاتاخلاصة من 
املعيار مل يثبت فعاليته يف التمييز بني النفقات العامة خاصة بعد ظهور بعض اهليئات  لكن هذاالعامة، 

املختلطة اليت بدأت متارس أعماال يستهدف منها النفع العام، أدى ذلك إىل ظهور معيار ثاين وهو املعيار 
 .3الوظيفي

III          .1.9.9-المعيار الوظيفي: 
للشخص القائم باإلنفاق، وعلى ضوء ذلك ال  واالقتصاديةالوظيفية  ويستند هذا املعيار على الطبيعة 

تعترب مجيع النفقات اليت تصدر عن األشخاص العامة نفقات عامة بل فقط تلك اليت تقوم هبا الدولة مبوجب 
اليت مينحها القانون اإلداري ألشخاص  سلطتها اآلمرة وسيادهتا على إقليمها وجيب أن تكون مزودة بالوسائل

، كما تعترب النفقات اليت يقوم هبا األشخاص اخلاصة اليت فوضتهم الدولة يف إستخدام  سلطاهتا لقانون العاما

                                                           
 .21. ، ص1022، عمان، األردن، دار األبرار للنشر والتوزيع، 2، النظام املايل يف اإلسالم، طإبراهيم خريس-1
 .202. ، صالمرجع السابق، 2، مبادئ االقتصاد، طعارف حمو وآخرون-2
3

 .32. ، ص1022، عمان، األردن، ر والتوزيعدار الثقافة للنش، 2، املالية العامة والتشريع الضرييب، طأعاد حمود-
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اآلمرة والسيادية نفقات عامة، أما النفقات اليت تقوم هبا الدولة أو األشخاص العامة ومتثل نفقات األفراد فتعترب 
أي  فع العامحتقيق الناألفراد العاديني وهتدف إىل  لعمل شأهنم شأنأي إذا قامو بالتصرف أو ا نفقات خاصة

 .1إشباع احلاجات العامة وحتقيق خدمة عامة وبالتايل حتقيق املساواة بني املواطنني يف حتمل األعباء العامة

III        .1.9- صور وأشكال النفقة  

 :للنفقة العامة صور متعددة وخمتلفة ميكن تلخيصها فيمايلي     

III          .9.1.9- هي قيام الدولة بدفع مبالغ مقابل اخلدمات اليت حتصل  :أثمان خدمات األفراد
عليها من أي فرد ما مل يكن متربعا به للصاحل العام وفقا ملا نصت عليه مبادئ حقوق االنسان والشرائع 

 :2السماوية، واملواثيق الدولية والدساتري الداخلية، وتكون على عدة أنواع أمهها

 - وهي املبالغ اليت يتقرر دفعها لكل من يعمل يف خدمة الدولة بصفة موظف عام، : اتب املوظفنيرو
 أين جيب أن تكون مساواة قانونية يف الرواتب وهذا ما أقره قانون اخلدمة املدنية رقم 24 لسنة 

 ، وقانون رواتب املوظفني رقم1960 22 إال أن كثرة احلوافز لدى بعض الوزارات 2008 لسنة ،
استقرار اإلنتاجية جتعلون املوظفني يتحينون الفرص لنقل خدماهتم إىل تلك الوزارات مما يقلل من 

 العمل يف الوظيفة العامة؛
 مجيع األنظمة السياسية فهو ميثل الدولة وتناط به مستوى عال من األمهية يف: مرتب رئيس الدولة 

 العامة؛ باألمواللذلك ال بد أن خيصص له راتب جمزي يبعده عن شبهات اختالط ماله 
 وهم ممثلي الشعب ليناقشوا ويقرروا ما يضعوه من قوانني، : مكافآت أعضاء الربملان واجملالس احمللية

ضمان أن يصل إىل اجمللس لعن الرشوة واملساومات و لذلك وجب دفع مبالغ مالية جمزية إلبعادهم 
، ومبا أن عضوية الربملان واجملالس احمللية ال تعد وظيفة عامة، لذلك يدفع للعضو أشخاص كفء
 راتب وظيفي كونه مكلف خبدمة عامة؛مكافأة وليس 

 الدولة وهي مرتبات تدفع ألشخاص سبق هلم العمل يف خدمة : مرتبات التقاعد والضمان االجتماعي
وهي مرتبات تدفع بشكل دوري ألشخاص أفنوا خدمة  نقسم إىل مرتبات املتقاعدينوالقطاع العام وت

مع االلتزام  طويلة لصاحل الدولة وأحيلوا إىل التقاعد إما حبادث أو يف سن ال يستطيع مواصلة العمل
هي مرتبات تدفع للذين و  اعد أمهها مراعاة تكاليف املعيشة، ومرتبات الضمان االجتماعيببعض القو 

به إما لدى القطاع اخلاص  قاموابوا حبادث أو تعرضوا ألمراض أقعدهتم عن العمل وهذا تثمينا ملا أصي
                                                           

، بريوت، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، -امليزانية العامة-اإليرادات العامة-النفقات العامة-، أساسيات املالية العامةسوزي عدلي ناشد-1
 .30-14 ص.، ص1004

المكتب الجامعي الحديث ، -دراسة مقارنة-الرقابة على تنفيذها، املالية العامة واملوازنة العامة للدولة و عبد الباسط علي جاسم الزبيدي-2
 .10-34ص . ، ص1025، اإلسكندرية، مصر، للنشر
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لصناديق  أو العام بصفة عمال مقابل ما كانوا يدفعونه من اشرتاكات من العمال وأصحاب العمل
 .الضمان االجتماعي

III    .1.1.9-عها الدولة مقابل حصوهلا على هي املبالغ النقدية اليت تدف :أثمان مشتريات الدولة
 :1سلع خمتلفة وتأخذ الشكل التايل

 احلكومية احمللية أو الفرعية إذا كانت  لإلداراتأين ترتك عملية الشراء عادة : من يقوم بعملية الشراء
السلع قليلة الثمن، مستعجلة وال يتطلب شرائها خربة عالية يف السوق وحتتاج إليها الدوائر باستمرار  

تب، أما إذا تعلق األمر بشراء املصانع وعقود األشغال العامة أين حيتاج ذلك إىل خربة عالية كاملكا
 ن فقط من اختصاص السلطة املركزية؛تكو 
 من األسواق احمللية أو  تقتضي هذه الطريقة تشكيل جلان حكومية تقوم بعملية الشراء: طريقة الشراء

املناقصة حيث تعلن الدولة عن شروط ومواصفات السلع أو فهي الشراء ب أما الطريقة الثانية األجنبية،
وهناك . األعمال املطلوبة ويقدم املقاولني أسعارهم بشكل سري مث حيال أمر الشراء إىل األقل عطاءا

طريقة أخرى حيث يتم الشراء من جمهزين ممارسني وتعهد الدولة إىل هؤالء جتهيزها بالسلع املطلوبة 
 .والثقة بكفاءهتم واخالصهمنظرا المتالكهم اخلربة 

III          .3.1.2-للهيئات العامة واخلاصة ما تقرر الدولة دفعه إىل فئات اجتماعيةأو  وهو :اإلعانات
دون أن يقابله تيار من السلع واخلدمات حتصل عليها الدولة، وختتلف فيما إذا كانت دولية أم داخلية كما 

 :2يلي

 بالغ اليت تدفعها دولة معينةإذا وجد لديها فائض إىل دولة أخرى وتتمثل يف امل :اإلعانات الدولية
 ا أمريكا إىل دول أوروبا الغربية؛بسبب مشاركة األخرية يف االجتاه السياسي كاإلعانات اليت تقدمه

 هي املبالغ النقدية اليت تدرجها الدولة يف ميزانيتها العامة وتوجه ألغراض إدارية، : اإلعانات الداخلية
 :وتنقسم إىل. دية، اجتماعيةاقتصا

هي املبالغ املالية اليت تقدمها الدولة إىل اهليئات العامة أو اهليئات احمللية اليت تتمتع : اإلعانات اإلدارية-
تغطية العجز على أساس أهنا تتحمل جزءا من هذه النفقات، ل بشخصية معنوية ملساعدهتا على القيام بواجباهتا

تستخدمها الدولة كأداة ملراقبة أعمال تلك اهليئات واجبارها على السري باجتاه سياسة ، و املايل يف ميزانياهتا
 .الدولة كحاالت الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

                                                           
 .22-20ص . ، ص1022، عمان، األردن، دار دجلة ناشرون وموزعون، 2اقتصاديات املالية العامة، ط سعيد علي العبيدي،-1
2

 .64-62ص . ، صبقاسالمرجع ال، 2، اقتصاديات املالية العامة، طفتحي أحمد ذياب عواد-
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تدفعها الدولة إىل املشروعات الصناعية بغرض الوقوف ضد املنافسة األجنبية وهتدف : اإلعانات االقتصادية-
اربة ارتفاع األسعار وتوفري السلع واخلدمات بأقل تكلفة ممكنة كدعم إىل تشجيع ومحاية اإلنتاج الوطين وحم

 .األسعار مثال

االجتماعية ورعاية  كاإلعاناتهي اإلعانات اليت ختصصها الدولة للعاطلني عن العمل  : اإلعانات االجتماعية-
 .ميزانية الدولةدور العجزة واألحداث، واملبالغ اليت تدفعها إىل اجلمعيات اخلريية وتكون خمصصة ضمن 

واملؤسسات اليت تربطها هبا رابطة سياسية  هي املبالغ اليت تقدمها الدولة إىل املنظمات: اإلعانات السياسية-د
 .على مستوى الفكر والعمل

 ويتمثل فيما تستدينه الدولة من أموال لتمويل مشاريعها أو موازناهتا : تسديد الدين العام وفوائده
إما داخلية أو خارجية كالقروض احمللية والدولية، وينتج عنه أعباء مالية الديون العامة، وقد تكون هذه 

 فوائدالودفع موازنتهاالعامةوعليه ختصص الدولة جزء من نفقاهتا السنوية لتسديدالدين العاميف 
املستحقة للمبلغ املقرتض عند حلول ميعاد الوفاء به، فتنشأ الدولة ما يسمى بصندوق تسديد أصل 

 .1ن وفوائدهالدي

III        .3.9- طرق تمويل النفقة 

املرتفعة باستمرار بثالث طرق رئيسية  وميكن تقسيم مصادر التمويل اليت تلجأ إليها الدولة لتمويل نفقاهتا     
 .إما بواسطة الضرائب، القروض العامة، أو اإلصدار النقدي وختتلف هذه الطرق باختالف آثارها، أهدافها

III          .9.3.9-النفقات العامة عن طريق الضرائب تمويل 
اقتطاع مبلغ نقدي بشكل إجباري يدفعه املمول للدولة وبدون حصوله على " أهنا تعرف الضريبة 

 .2"مقابل خاص مباشر لتحقيق نفع عام يتماشى مع أهداف الدولة ويسهم يف حتقيقها
 كل هذااالقتصادية، وتبعا للنظام السائد،   دور الدولة وزيادة درجة تدخلها يف النشاطات اتساعإن  

 ، األمر الذي أدى بالدولة إىلإىل زيادة النفقات العامةت أوجب على الدولة القيام مبهام واسعة ومتنوعة أد
هذه  وتعترب من أهم وسائل متويل اإلنفاق، حيث ترى، اللجوء إىل الضرائب لتمويل هذه الزيادة يف النفقات

حتصل من جانب الدولة حىت ميكنها توفري املوارد الالزمة لتغطية النفقات العامة، وهي يف  أن الضريبة األداة
ذلك مثل الفرد الذي يتحمل األعباء املالية يف سبيل احلصول على دخله، وبالتايل كونه منتج من منتجي 

                                                           
 .10. ص بق،اسالمرجع ال، 2، املالية العامة والتشريع الضرييب، طأعاد حمود-1
  .220. ، صالمرجع السابق، املالية العامة، فليح حسن خلف-2
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تزيد من  الضرائب ن متويل النفقة عن طريقوعليه فإ ،1االقتصاد عليه أن يتحمل نصيبا من النفقات العامة
وجهت لتمويل الدور  وعليه نستنتج أن الضريبة، 2الدخل الوطين مببلغ يعادل الزيادة يف النفقات العامة

ملعاجلة قصور آلثار احلكومية ومساعدة احلكومة احلكومي يف إشباع احلاجات العامة، والتعامل مع ظاهرة ا
كما تقلل احتمال حدوث األزمات أو   لبات االقتصاديةالسوق يف حتقيق التوزيع األمثل للدخل ومواجهة التق

 .3 1002سنة  العاملية كاألزمةالتعامل معها يف حالة نشوهبا  

III          .1.3.9-التمويل عن طريق القروض العامة 
لتغطية نفقاهتا املتزايدة واليت ال تسمح  حيدث يف كثري من األحيان أن حتتاج الدولة إىل األموال 
العادية خاصة الضرائب بتغطيتها، فتلجأ الدولة إىل اقرتاض األموال، باعتبارها أداة فعالة المتصاص  اإليرادات

املدخرات وتعبئتها لالقتصاد أين تستخدمه يف حماربة الكساد االقتصادي، كما ميكنها استخدامه يف مكافحة 
على أن تقوم الدولة برده بعد ، التضخم وذلك بامتصاص جزء من القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق

أن القروض هي متويل بالدين من أجل حتقيق أهداف التمويل، قد ، حيث 4القضاء على املوجة التضخمية
يكون هذا اهلدف قصري األجل كما إذا اجتهت احلكومة اىل االقرتاض لالنفاق االضطراري، وهذا حيدث كما 

عجز نقدي، وإما أن تكون القروض مقصودة من أجل يف حالة طرح أذونات اخلزانة العامة بسبب وجود 
 .5حتقيق استثمار طويل األجل

وعليه أصبحت القروض العامة يف الفكر احلديث أداة من أدوات متويل اإلنفاق تلجأ إليه للتدخل يف  
من القرتاض احمللي من األفراد أو املشروعات ا وقد يكون االقرتاض داخلي إما عن طريق، النشاط االقتصادي

قيام الدولة خالل تقدميها ألذونات اخلزانة فعند  من خالل بيعها لسنداهتا، أو االقرتاض من البنك املركزي
بتمويل العجز من خالل االقرتاض من االفراد يعين إعادة توزيع الدخل النقدي يف اجملتمع، أما متويل العجز 

 .6باالقرتاض من البنك املركزي يؤدي إىل زيادة الدخل النقدي

                                                           
 .111.، ص1005، اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد-1
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 2، أصول االقتصاد الكلي، طعبد األمير إبراهيم شمس الدين، ترمجة سيمون. برنييه و إ. ب-2

 .323. ، ص2424، بريوت، والتوزيع
الضرائب، اإلنفاق )-تطور الدور االقتصادي احلكومي-، االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرةعاطف وليم أندراوس-3

 .220. ، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، صدار الفكر الجامعي للنشر، (العام، املوازنة العامة
 .212-212 ص. ، صالمرجع السابق، 2، اقتصاديات املالية العامة، طمحمد طاقة، هدى العزاوي-4
 .243-241ص . ، صالمرجع السابقدي والتطبيق، املفاهيم والتحليل االقتصا-، املالية العامةأحمد عبد السميع عالم-5
 .154.، صالمرجع السابق، مبادئ االقتصاد واملالية العامة، عبد الغفور إبراهيم أحمد-6
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من الوحدات االقتصادية األجنبية وتلجأ إليه الدولة عندما ال تكفي  االقرتاض اخلارجيعن طريق أو  
كما أن زيادة .1املدخرات احمللية لتمويل املشروعات اليت تسعى الدولة إلقامتها لتحقيق أهداف التنمية

أسعار الفائدة مما يضعف االستثمار وبالتايل رفع االقرتاض هبدف متويل النفقات يؤديإىل رفع تكلفة التمويل 
ما يعرف بأثر هذا اخلاص نتيجة لسحب املوارد املالية من االستخدامات اخلاصة إىل االستخدامات العامة 

 .2املزامحة
III          .3.3.9-ل النفقة عن طريق اإلصدار النقديتموي 

يل نفقاهتا العامة عن طريق طبع ما حتتاج يعترب اإلصدار النقدي أحد املوارد اليت تلجأ إليها الدولة لتمو  
إليه من أوراق نقدية، فالدولة باعتبارها صاحبة السيادة تستطيع إصدار األوراق النقدية وإعطائها قوة إيراد 

عبء من حيث التكلفة، إال أهنا قد تسبب املزيد من التضخم وارتفاع املستوى العام الديون، وتعترب أقل املوارد 
ذلك ميكن إرجاع و ، 3اض قيمة العملة احمللية وغريها من اآلثار السلبية على االقتصاد القوميلألسعار واخنف

خاصة خالل فرتة ارتفاع مستوى  أن هذه الوسيلة تؤدي إىل حدوث ضغوط تضخمية ألولا لسببني
يف  االستخدام، ما مل يصاحب ذلك اخنفاض اإلنفاق اخلاص عن طريق زيادة الضرائب بنسبة تعوض الزيادة

في حالة عدم اخنفاض اإلنفاق اخلاص فإن تأثري التضخم سيكون مبثابة ضريبة فهما ثانيأما  االنفاق احلكومي
أي . غري مباشرة من خالل زيادة األسعار يف مجيع القطاعات االقتصادية ومنه اخنفاض الدخل احلقيقي لألفراد

لزيادة يف االنفاق احلكومي إىل زيادة الطلب أن عملية طبع نقود جديدة قد ال تؤدي إىل التضخم إذا أدت ا
 .4الكلي، ومنه زيادة الدخول احلقيقية مع زيادة اإلنتاج واالستخدام

III        .4.9- قواعد النفقة العامة  

 :هناك عدة قواعد حتكم اإلنفاق العام ومنها     

III          .9.4.9-قاعدة المنفعة 
أما   ممكنة إلشباع احلاجات املتعددة للمجتمع،  أقصى منفعةيهدف اإلنفاق احلكومي إىل حتقيق  

وهنا يثار موضوع قاعدة فق لغرض احلصول على مردود معني، النفقة اخلاصة فرياد هبا حتقيق أهداف فردية، وتن
املنفعة أي حتديد أولويات اإلنفاق العام اليت ختتلف من إقتصاد آلخر أو داخل االقتصاد الواحد من فرتة 

                                                           
 .41. ، ص المرجع السابق، 3، مبادئ املالية العامة، طمحمود حسين الوادي-1
الضرائب، اإلنفاق )-تطور الدور االقتصادي احلكومي-صادية املعاصرة، االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتعاطف وليم أندراوس-2

 .126.، ص المرجع السابق، (العام، املوازنة العامة
 .136.، ص المرجع السابق، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد-3
 .114-112ص . ، ص1001، عمان، األردن، التوزيعدار ومكتبة الحامد للنشر و ، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الوهاب األمين-4
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جيب على الدولة أن توازن بني هذه املنافع لتحقيق أقصى منفعة إجتماعية عن طريق املوازنة بني أين  ىألخر 
وجوه اإلنفاق املختلفة، توزيع النفقات حسب حاجات النواحي واألقاليم املختلفة، وخمتلف الطبقات 

 .1االجتماعية

III          .1.4.9-قاعدة االقتصاد 
ذير واإلسراف يف اإلنفاق العام دون مربر، أي حتقيق أقصى منفعة يتطلب بتعاد عن التبوتتضمن اإل 

 :2، وعليه جيب التمييز بني حاالت التبذير والتقتري واإلقتصاد كمايليأقل كلفة ممكنة
 وقوعه إىل إساءة إستخدام أموال الدولة أي يقصد به التسبب املايل الذي يؤدي يف حالة  :التبذير

أو نفع، أو هو ضرورة أو نفع ال يوازي يف قيمته أو مردوده املبلغ املنفق كزيادة اإلنفاق يف غري ضرورة 
 مل أو شراء السيارات الفاخرة؛عدد املظوفني عن القدر الضروري ألداء الع

 ويقصد به الشح يف اإلنفاق واالحجام حىت يف حتقيق منفعة إجتماعية كمثال على ذلك  :التقتري
 صف تبعا حلجم املنطقة السكنية فتقوم اإلدارة ببناء املدرسة بعشرين القيام ببناء مدرسة من ثالثني
 نفعة؛لبة وبالتايل التقليل من املصف ما يؤدي إىل تكدس الط

 فهو جتنب التقتري والتبذير أي يقصد به ترشيد اإلنفاق أو حسن التدبري، أو إنفاق األموال : االقتصاد
عاد عن اإلنفاق على اجلوانب اليت ال تشكل عنصر مهمه بلغت كميتها على جوهر املوضوع واإلبت

 .أساسي يف املوضوع

ويتطلب حتقيق هذه القاعدة يف االنفاق العام تعاون وتضافر جهود كافة األجهزة التنفيذية والتشريعية وأحكام 
 :، وعليه تأخذ الرقابة أشكاال ثالثة3الرقابة

 الرقابة اإلدارية 
املالية على باقي املصاحل احلكومية بواسطة املراقبني واملوظفني احلسابيني وزارة  وهي الرقابة اليت تتوالها 

العاملني يف خمتلف الوزارات واملصاحل واهليئات، وتتمثل مهمتهم يف عدم السماح بصرف أي مبلغ إال إذا 
 ى اإلنفاقفالرقابة اإلدارية هنا رقابة سابقة عل امة ويف حدود االعتماد املقرر له،وردت يف امليزانية الع

                                                           
 .35. ، ص المرجع السابق، 1، اقتصاديات املالية العامة، طمحمد طاقة، هدى العزاوي-1
2

 .51-53. ، ص المرجع السابق، 1، املالية العامة والتشريع املايل الضرييب، طعادل فليح العلي-
 .35-31 ص. ، ص المرجع السابقلعامة، ، اقتصاديات املالية امحمد طاقة، هدى العزاوي-3
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(controle a priori)،  احلقيقة أن هذا النوع من الرقابة ال يكون فعاال ألنه رقابة من اإلدارة على ويف
 ؛1نفسها ووفقا للقواعد واملبادئ اليت تضعها بنفسها

  (الربملانية)الرقابة السياسية 
 يقتصر على الرقابة يف تنفيذ وهي الرقابة اليت متارسها السلطات النيابية والتشريعية، ودور الربملان ال 

، ويرجع ذلك إىل حق الربملان يف االعتمادات املقررة يف امليزانية بل يشمل حجم اإلنفاق وختصيصه
واالستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق طلب البيانات والوثائق عن سري  السؤال

وتظهر هذه الرقابة . رها وحق إقرار أو رفض االعتمادات اإلضافيةالتنفيذ، وحق فحص احلسابات اخلتامية وإقرا
إال أن هذا النوع من الرقابة قليل الفعالية . بصورة واضحة عند اعتماد امليزانية وعند اعتماد احلساب اخلتامي

 ؛2خاصة يف الدول النامية ألن الربملان يؤيد اإلدارة حىت ولو كانت خمطئة
 لةالرقابة احملاسبية املستق 

وهي اليت تقوم هبا أجهزة متخصصة مهمتها األساسية الرقابة على النفقات العامة بصورة خاصة،  
 وامليزانية وتتأكد أن مجيع عمليات صرف االعتمادات متت بشكل قانوين، ويف حدود ما نص عليه قانون املالية

 .3حقة عليها، هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو الوالقواعد املالية السارية

III          .3.4.9-قاعدة الترخيص 
يقصد بالنفقة تصرف هيئة عامة بأموال عامة بإذن السلطة املختصة إما الربملان يف النطاق املركزي، أو      

الزماين أو املكاين ألن إشباع احلاجات  اختصاصهاإذا دخلت ضمناملخولة بالصرف  احمللية اهليئات العامة
وختتلف النفقة العامة عن اخلاصة يف هذه القاعدة ووفقا إلجراءات  .قق املنفعة ال يتم إال بقانونالعامة اليت حت

 .4 .معينة

III        .5.9- العوامل المحددة للنفقة العامة 

متثل النفقات العامة مبالغ من الناتج احمللي اإلمجايل تقتطعها الدولة لتقوم بإنفاقها إلشباع احلاجات  
تتجاوز  أالناك من يعتقد أن نسبة اإلنفاق جيب وه.العامة 5%25%  االعتماد أنه ال ميكن من الناتج، غري 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ط(امليزانية العامة للدولة-اإليرادات العامة-النفقات العامة)، اقتصاديات املالية العامة محرزي محمد عباس-1

 .25. ، ص1002اجلزائر، 
 .56. ، ص المرجع السابقامليزانية العامة، -العامةاإليرادات -النفقات العامة-، أساسيات املالية العامةسوزي عدلي ناشد-2

3
 .25. ، ص المرجع السابق، 3، ط(امليزانية العامة للدولة-اإليرادات العامة-النفقات العامة)اقتصاديات املالية العامة  محرزي محمد عباس،-
 .22. ، ص المرجع السابق، 2، اقتصاديات املالية العامة، طفتحي أحمد ذياب عواد-4
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على هذا املعيار كون اإلنفاق متغري ويتأثر مبجموعة من العوامل ختتلف من بلد آلخر، وميكن تلخيص هذه 
 :1العوامل فيمايلي

III          .9.5.9-نظرا الختالف األفكار االقتصادية من دولة ألخرى  :دي القائمنظام االقتصاطبيعة ال
فهناك من تعتمد على الفردية واحلرية لألفراد يف ممارسة النشاط االقتصادي الذي يعتمد على املنافسة وبالتايل 
إحداث التوازن االقتصادي أين تقل النفقات، أما الرأي الثاين املؤيد لتدخل الدولة للقيام بوظائف غري 
التقليدية واستغالل بعض املشاريع، وتقدمي خدمات منها ما هو جماين أو بأسعار منخفضة لذوي الدخل 

 .االقتصاديالضعيف، هذا ما يؤدي إىل زيادة النفقات العمومية خصوصا الدول اليت يقل فيها مستوى التقدم 

III          .1.5.9- طية النفقات باملوارد الضرورية، أي قدرة الدولة على تغ :لالقتصادالقدرة التمويلية
 : فرغم تنوعها إال أهنا تبقى حمدودة، وميكن تقسيمها إىل نوعني

 االقتطاعاتعن طريق  ويقصد هبا قدرة الدخل القومي على متويل اإليرادات العامة: القدرة التكليفية 
 .ال فرالضريبية أي احلد الذي تلجأ إليه الدولة ويسمى منطق قانون 

 وتتعلق مبدى قدرة الدولة على اللجوء إىل اإلقراض العام الذي يزداد كلما زاد : قراضيةالقدرة اإل
،ويرتبط بالقدرة التسديدية والسمعة على مستوى لالستثماروقوة الدوافع  االدخارمستوى تعبئة 

 .السوق الدويل

III          .3.5.9-السائدة، فمن املعروف  االقتصاديتأثر اإلنفاق حبالة : الظروف االقتصادية السائدة
أنه كلما زاد النشاط االقتصادي كلما كان ذلك مساعدا على زيادة النفقات العامة ألن زيادة النشاط 
االقتصادي وحتقيق االستقرار عن طريق التوازن بني اإلنتاج والطلب يؤدي إىل زيادة الدخول والوصول إىل حالة 

تستخدم كأداة من أدوات السياسة املالية فإن الدولة قد تزيد التشغيل، لكن بعد أن أصبحت النفقات العامة 
من النفقات العامة يف أوقات الكساد ملا لزيادة النفقات العامة من تأثري على زيادة الطلب الفعال الذي بدوره 

 .2يعمل على تنشيط االقتصاد
III          .4.5.9-النقود فإن الدولة قد للمحافظة على قيمة  :ضرورة المحافظة على قيمة النقود

تضطر إىل زيادة أو تقليص حجم اإلنفاق العام، فزيادة االنفاق العام عن حد معني تؤدي إىل زيادة الطلب 
لتحقيق التشغيل الكامل، وبالتايل فإن تلك الزيادة تؤدي إىل رفع األسعار مما يعين  الالزمالفعلي فوق القدر 

                                                           
 .225-223ص . ، ص المرجع السابق، -دراسة حتليلية تقييمية-، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد المجيد قدي-1

2
 .203. ، ص المرجع السابق، 2، مبادئ االقتصاد، طعارف حمو وآخرون-
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افظة على القوة الشرائية للنقود تلجأ إىل تقليص حجم االنفاق العام، وعليه للمح. خفض القوة الشرائية للنقود
 .1والعكس يف حالة املبالغة يف القوة الشرائية للنقود فإن الدولة تلجأ إىل زيادة حجم االنفاق العام

III        .8.9-  وأسبابهاظاهرة تزايد النفقة 

ة وهي ظاهرة عامة ومستمرة يف مجيع الدول عترب ظاهرة ازدياد النفقات إحدى مسات املالية العامت 
سواء متقدمة أو يف طريق النمو، وأيا كان نظامها السياسي واالقتصادي، وقد حيدث أن تنخفض النفقات يف 
سنة ما لسبب معني لكن هذا ال خيل بالظاهرة العامة وهي االجتاه املستمر الزدياد النفقة، ويرجعها علماء 

وهو إحالل التكاليف ة الثروة وكيفية توزيعها، كما يرجعها البعض اآلخر لقانون اقتصادي املالية أسباهبا إىل زياد
العامة حمل اخلاصة أي قيام الدولة بعدد من الوظائف وعدم تركها لألفراد، وميكن ارجاعها اىل منو احلاجات 

 .2اجلماعية مع وجود وسائل إشباعها

III          .9.8.9-بدراسة تطور اإلنفاق خالل القرن أول من قام ملاين فاجنر األ يعتربو  :قانون فاجنر
التاسع عشر يف الدول األوربية وتوصل إىل وجود اجتاه عام حنو زيادة النشاط املايل للدولة مع التطور 

كلما حقق معدل  أنه الذي يشري" قانون فاجنر"يف صورة االستنتاج االقتصادي الذي حيدث هبا وصيغ هذا 
فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن مث زيادة االنفاق العام بنسبة أكرب من  االقتصادي معني من النمو

 .3نصيب الفرد يف الناتج القومينسبة زيادة متوسط 
وظيفة الدولة التقليدية أين كانت النفقات  أن :التالية االستنتاجاتوتوصل من خالل دراسته إىل  

الوظيفة اإلنتاجية مع تعاظم دور الدولة وتداخلها يف  كما أن،  اع واألمنحمدودة يف هذه املرحلة متعلقة بالدف
وقد أرجع فاجنر تزايد  الناحية االجتماعية وأخريا، 4احلياة االقتصادية والتقدم الفين ازدادت النفقات العامة

ر االقتصادي إىل الرغبة يف القضاء على االحتكارات الصغرية اليت تؤدي إىل عدم االستقراالنفقات العامة 
 .5واالجتماعي، وعدم استفادة كافة الطوائف االجتماعية من نتائج النمو االقتصادي

III          .1.8.9-رأي ماسجريف في زيادة النفقة العمومية Musgrave Richard:  حيث يرى أن
ما هو اال مساعدة للقطاع اخلاص والزيادة يف تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي عن طريق القطاع العام 

استثماراته، حيث يرى أنه على الدولة أن تزيد من النفقات العمومية على التعليم والصحة حىت ترفع من  
كفاءات وقدرات االنسان، ألن ذلك يعد من قبيل االستثمار يف رأس املال البشري، فدور الدولة يكمن يف 

                                                           
 .210. ، ص المرجع السابق، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الحكيم رشيد-1
 .11-12ص . ، ص المرجع السابق، 5، املالية العامة، طنحسين مصطفى حسي-2
 .223. ، ص المرجع السابق، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد-3

4
 .15. ، ص المرجع السابق، -دراسة مقارنة-، املالية العامة واملوازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذهاعبد الباسط علي جاسم الزبيدي-
 .61. ، ص المرجع السابقامليزانية العامة، -اإليرادات العامة-النفقات العامة-، أساسيات املالية العامةسوزي عدلي ناشد-5
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 بإنشاءومنه يتضح أن الزيادة يف حجم النفقات يرجع إىل قيام الدولة  .ام بهإقامة ما عجز السوق عن القي
البنية القاعدية للتنمية، رفع مستوى املعيشة والرفاهية لألفراد، تنظيم آلية السوق واحملافظة عليها، وأحيانا بسبب 

 .1احلروب والكوارث، لكن هذه الزيادة ليست دائما حقيقية، وغالبا ما تكون ظاهرية
III          .3.8.9-تكفل : جع جيز تزايد النفقات العامة إىل أمرينير : تفسير جيز لتزايد النفقات العامة

الدولة بوظائف جديدة تستدعي نفقات جديدة، وتوسعها يف القيام بوظائفها القدمية وعنايتها هبا عناية أكرب، 
 :2وبالتايل يرجع هذه الزيادة لنوعني

 وأمهها ضعف القوة الشرائية للنقود، إصالح أساليب حترير احلسابات العامة، : أسباب الزيادة الظاهرية
التغريات الطارئة على عدد السكان وعلى اتساع مساحة الدولة، ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة وحلول 

 .املؤسسات العمومية حمل املؤسسات اخلاصة
  أسباب عامة وأمهها منو روح التبصر ر وهي فحسبه تتمثل يف مخسة أمو : قيقيةالزيادة احلأسباب

االجتماعي لدى احلاكمني، وأسباب مالية كميل احلكومات إىل اإلسراف عند وفرة اإليرادات، وأسباب 
 .اقتصادية، اجتماعية وسياسية

III        .7.9- أسباب تزايد النفقة العامة  

لك بعد التطور الذي عرفته الدولة يف وذاملالية احلديثة االهتمام هبذه الظاهرة خصوصا يف أصبح  
 :خمتلف مراحلها من الدولة احلارسة إىل املتدخلة، وميكن تلخيصها فيما يلي

III          .9.7.9-3األسباب اليت تؤثر على اإلنفاق العامسنعرض أهم  :األسباب الظاهرية: 

 ض وحدة النقد على السلع قيمة النقود واخنفا اخنفاضويقصد هبا : القوة الشرائية للنقود اخنفاض
دون الزيادة يف السلع  واخلدمات بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار ما ينتج عنه الزيادة يف النفقات

 .واخلدمات

  أي زيادة اخلدمات املقدمة لألفراد كزيادة عدد املدارس : مساحة اإلقليم اتساعزيادة عدد السكان أو
 .إخل.......أو املستشفيات

                                                           
 .50-14ص . ص ،1025، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، املالية العامة يف التشريع اجلزائري، برحماني محفوظ-1
النشر الجامعي الجديد للنشر والطباعة دراسة حتليلية قياسية، : -اجلزائر منوذجا-سكاين والنفقات العامة ، النمو العبد القادر قداوي-2

 .41. ، ص1022، تلمسان، اجلزائر، والتوزيع
3

دار دراسة مقارنة، ، دور السياسة املالية يف حتقيق التنمية االجتماعية بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل املعاصر هشام مصطفى الجمل-
 .226. ، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، صالفكر الجامعي
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  لذي يطرأ على املوازنة العامة للدولة كطريقة إعدادها أين كانت تشمل اأي التغيري  :املايلتغري الفن
 .صايف اإليرادات والنفقات مث أدرجت فيها كافة املصروفات، أو املدة الزمنية كأن تزيد أو تقل

III          .1.7.9-عباء الناجتة عن ويقصد هبا الزيادة الفعلية واحلقيقية وزيادة األ :األسباب الحقيقية
حيث ميكن إرجاع تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي من خالل زيادة نصيب الفرد من اخلدمات العامة، 

 :أهم األسباب يف الزيادة احلقيقية للنفقات العامة إىل

 زيادة الدخل القومي أي زيادة حجم األوعية الضريبية وبالتايل الناجتة عن : التطور والنمو احلقيقي
تعد أحد العوامل الرئيسية لزيادة النفقات للدولة عن طريق تقدمي كمية ونوعية أفضل  العامة اليتة اإليرادات زياد

من جهة أخرى فإن زيادة الدخل القومي يؤدي إىل زيادة و  خلدمات قصد إشباع احلاجات العامة،من السلع وا
السلع واخلدمات أين حتصل زيادة أخرى الدخل الفردي الذي يؤدي بدوره إىل التغيري يف هيكل الطلب على 

ما يؤدي إىل نقل الطلب إىل جماالت أخرى والتوسع يف طلب خدمات   يف الدخل بفعل مضاعف اإلنفاق
 .1كالصحة والتعليم وبالتايل زيادة اإلنفاق الكلي لتلبية تلك املتطلبات

 ها األنظمة االقتصادية بفعل األزمات اليت واجهت: زيادة دور تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي
الرأمسالية خاصة أزمة الثالثينات أدى إىل ختلي الدولة عن الدور احملايد واتباع سياسة التدخل يف النشاط 

اجملتمع شاطات هبدف حتقيق الرفاه من خالل توجيه نوإجراء تعديال وتكييفا يف طبيعة نظامها االقتصادي
ف احلاجة لتدخل دور الدولة حسب طبيعة النظام ودرجة عموما ونشاطاته االقتصادية خصوصا، أين ختتل

 االشرتاكيةمبادئ  انتشار، كذلك وأوضاع الدول وظروفها واحتياجاهتا واالقتصادالتطور والتقدم للمجتمع 
 اتساعللمجتمع أدى إىل  الذي يتضمن قيام الدولة جبل النشاطات االقتصادية هبدف إشباع احلاجات العامة

 .2تايل التوسع يف زيادة و حجم النفقات العامةوبال نشاط الدولة

III          .3.7.9-ونقصد هبا زيادة الوعي السياسي للمجتمع وإلزامية املشاركة  :األسباب السياسية
 :3السياسية للجميع أي زيادة مهام الدولة وبالتايل زيادة النفقات العامة وميكن تلخيصها فيمايلي

إىل السلطة  قراطية أدى إىل تعدد األحزاب السياسية ووصول ممثلني عن الشعباملبادئ والنظم الدمي انتشار-
وتقدمي  األساسية،هبدف توفري اخلدمات األساسية إضافة إىل دعم السلع  كبريةنفقات  ما ترتب عنه زيادة 

يادة يف ز  لكسب الرأي العام كل هذا يساهم االنتخايب، إضافة إىل الربنامج الكثري من اخلدمات باجملان
 النفقات العامة للدولة؛

                                                           
 .15. ، صبقاسالمرجع ال، اقتصاديات املالية العامة، محمد طاقة، هدى العزاوي-1
 .42-42 ص .، ص2222، عمان، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2، املالية العامة، طفليح حسن خلف-2
3

 .25-21 ص .، ص2227، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 3، أسس املالية العامة، ططيب، أحمد زهير شاميةخالد شحادة الخ-
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السياسي وظهور املنظمات الدولية واهليئات  االنفتاحكما أن توسيع الدولة يف عالقاهتا اخلارجية بسبب -
اإلقليمية املختلفة، إضافة إىل املنح واملساعدات والقروض حسب ما ميليه واجب التعاون  هلا واملنظماتالتابعة 

يف زيادة النفقات  ت كلهاعض الدول يف حتقيق التنمية أو معاجلة أزمة سامهوالتضامن الدويل لغرض مساعدة ب
 .لتدعيم تلك العالقات الضرورية يف اجتاه التزايد املستمر العامة

III          .4.7.9-نظرا التساع دور الدولة وتطور مفهومها من التقليدي إىل املتدخلة  :األسباب المالية
 :1العامة حتت تأثري عدة عوامل منها حجم النفقات ازديادأدى إىل 

 السلطة العامة؛ امتيازاتسهولة جلوء الدولة إىل القروض خاصة الداخلية، ملا هلا من -

 وجود فائض يف اإليرادات؛-

 .قاعدة وحدة امليزانية:اخلروج على بعض القواعد التقليدية للمالية العامة مثل-

III          .5.7.9-رب من أهم األسباب املؤدية لزيادة النفقات كون الدولة هي تعت :األسباب العسكرية
أن  كما. للحكومةين يعترب األمن والدفاع من مظاهر السيادة الوطنية املخولة ،أاليت تسند هلا مهمة الدفاع

السياسية والتوتر الدويل أدى إىل زيادة اإلنفاق العسكري وبالتايل زيادة اإلنفاق العام  االضطراباتزيادة 
 .2كومياحل

 :األسباب الظاهرية واحلقيقية لزيادة النفقات العامة يف اجلدول املوايل وميكن تلخيص     
 األسباب الظاهرية والحقيقية لزيادة النفقات للنفقات (:I.9) الجدول

األسباب الحقيقية األسباب الظاهرية

 .اخنفاض القوة الشرائية للنقود-

 .زيادة عدد السكان-

 .إلقليماتساع مساحة ا-

 .تغري الفن املايل-

 :أسباب اقتصادية-

 التطور والنمو احلقيقي-أ

 زيادة دور تدخل الدولة-ب

 .أسباب سياسية-

 .أسباب مالية-

 .أسباب عسكرية-

                                                           
 .12. ، ص1003، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، املالية العامة، محمد الصغير بعلي، يسري أبو العال-1
 .65. ، ص1025، عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2، املالية العامة النظرية والتطبيق، طمحمد خصاونة-2
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.أسباب إدارية-

 .من إعداد الطالبة: المصدر

III     .1- تقسيمات وآثار النفقات العامة 
خمتلفة باختالف معايري التقسيم، كما تؤثر يف عدة جماالت اقتصادية تنقسم النفقات العامة إىل أنواع       

 :نلخصها فيمايلي

III        .9.1- تقسيمات النفقة العامة  

، إداري، سياسي، مايل، اقتصاديهناك العديد من التقسيمات اليت حتدد اإلنفاق العام منها ما هو  
 :حتديدها على النحو التايل وسيتم.نفقاتعلى أكثر من معيار لتقسيم ال االعتمادوعليه ميكن 

III                  .9.9.1-  االقتصادي تقسيم النفقات على أساس المعيار 
االقتصادية وأمهيتها يف إعداد لقد نادى املفكر االقتصادي الربيطاين كينز بتدخل الدولة يف احلياة  

ترتكز أساسا على قواعد امليزانية املتمثلة يف الشمولية املوازنة العامة القائمة على التقدير أو التخمني واليت 
يف التصنيف  االقتصاديعلى هذا املعيار  االعتمادوالتفصيل لتصبح ميزانية عامة عند التنفيذ، وبالتايل وجب 

وليس العكس كما حيصل يف ألنه يستوعب الواقع وتطوره، كما أن السياسة البد وأن ختدم االقتصاد وحتركه
،  1أين خيدم  ويوجه االقتصاد لصاحل السياسة االستعمارياملتحدة األمريكية وحلفائها يف الغرب الواليات 

 :ويتم التصنيف على النحو التايل
III      .9.9.1. 1- تنقسم النفقات العامة وفقا هلذا األساس إىل نفقات : من حيث طبيعة النفقات

 :2كمايلي  (يتها وانتظامهاحسب دور  تقسيم النفقات أي)عادية وأخرى غري عادية
تلك اليت تتصف بالدورية وتتكرر من سنة ألخرى، وال يقصد هبا ثبات مقدار النفقة كل  :النفقات العادية-

عام وإمنا قد يكون مقدار تغري النفقة بالزيادة أو النقصان من سنة ألخرى كمرتبات املوظفني، ونفقات التعليم 
ولكن ميكن أن تتغري حبسب  ي بلدموازنة أضرورية وال ختلو من  والصحة والقضاء وتعترب هذه النفقات

أي النفقات العادية تتكرر بصفة دورية ما جيعل احلكومة قادرة على تقديرها بدقة .الظروف من سنة ألخرى
 .وإجياد السبل الالزمة لتسديدها من اإليرادات العادية كالضرائب والرسوم العامة

                                                           
1

 .20-22 ص .، صبقاسالمرجع ال، مدخل إىل املالية العامة، الطبعة العربية، خالد أحمد المشهداني، نبيل إبراهيم الطائي-
 .122-120 ص .، ص1022صر، ، اإلسكندرية، مدار الجامعة الجديدة للنشر، أصول االقتصاد العام املالية العامة، مجدي شهاب-2
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النفقات اليت ال تتكرر كل سنة يف ميزانية الدولة، أي تنفق على فرتات متباعدة  وهي :النفقات الغري العادية-
 .إخل........لز الز  ،ث الغري املتوقعة كالفيضاناتوبصورة غري منتظمة، كالنفقات احلربية، ونفقات الكوار 

 .عامة لتمويلهاه النفقات غري متوقعة وميكن للحكومة اللجوء لإليرادات الغري العادية كالقروض الأي أن هذ

III  .9.9.1. 2- ميكن  (أي تقسيمها وفقا آلثارها على اإلنتاج القومي) :من حيث حقيقة النفقات
 .تقسيمها إىل نفقات حقيقية وأخرى حتويلية

 هي عبارة عن النفقات اليت تؤدي إىل زيادة الدخل القومي بصورة مباشرة، وحتصل  :نفقات حقيقية
يتمثل يف السلع واخلدمات كمرتبات وأجور املوظفني، النفقات الالزمة  الدولة من جرائها على مقابل

عدات والتجهيزات ملللقيام باخلدمات التعليمية والصحية والدفاعية، أو للقيام باملشروعات اإلنتاجية كا
 .الفنيةاملادية واخلربات 

ما لديها من موارد نقدية وينشأ األثر املباشر هلذه النفقات احلقيقية نتيجة قيام الدولة باستخدام  
للحصول على جانب من السلع واخلدمات، إما إلشباع حاجات هنائية، أو إلنتاج سلع وخدمات، حيث أن 
الطلب الفعال للدولة يؤثر مباشرة على حجم ونوع اإلنتاج ويكسب الدولة دخوال من جراء هذه السلع 

 .1واخلدمات

 -وختتلف األمهية من ، ماليةاجتماعية، اقتصاديةيلية ميكن تقسيمها إىل نفقات حتو : نفقات حتويلية ،
 :2وميكن تلخيصها فيما يلي بلد آلخر ولنفس الدولة من فرتة زمنية ألخرى

تتمثل يف اإلعانات احلكومية اليت متنح لبعض املشروعات اإلنتاجية هبدف  :النفقات التحويلية االقتصادية-
لتحقيق الكفاءة هذه النفقات  استخداممنافع خارجية، ويتم  زيادة اإلنتاج والبيع بأسعار منخفضة لتحقيق

 .االقتصادية يف استخدام املوارد االقتصادية يف إنتاج بعض السلع اليت يعجز نظام آليات السوق عن حتقيقها

هي النفقات اليت تتم دون مقابل وتكون الغاية منها حتقيق البعد االجتماعي  :النفقات التحويلية االجتماعية-
ن اإلنفاق العام كإعانات البطالة اليت متنح لألفراد الذين يفقدون الوظيفة إما بإرادهتم أو حلني احلصول على م

وظيفة، اإلعانات املقدمة لكبار السن والعجزة، الفقراء الذين تقل دخوهلم الشهريةعن مستوى معني ويطلق 
 .عليها بنفقات برامج الرفاهية االجتماعية املوجهة للفقراء

تعترب أحد أنواع النفقات احلكومية اليت يكون اهلدف منها مواجهة عبء اإلقراض  :النفقات التحويلية املالية-
 .العام كفوائد الدين العام واستهالكه ويطلق عليها نفقات خدمة الدين العام

                                                           
1

 .131-133 ص .، ص1002، جامعة اإلسكندرية، مصر، كلية التجارة، أصول املالية العامة، يونس أحمد البطريق-
 .240-224ص . ، ص بقاسالمرجع ال، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد-2
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III           .9.9.1. 3-  ارية ميكن تقسيمها إىل النفقات اجل: االستدامةأو  االستمراريةمن حيث
 :1وميكن تلخيصها على الشكل التايل االستثماريةوالنفقات 

 القطاع احلكومي على السلع  إنفاقوهو ميثل  ،"العام االستهالكياإلنفاق "أو  :النفقات العامة اجلارية
، 2واخلدمات املختلفة بقصد اشباع حاجاته اجلارية ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم النفقات اجلارية

قات الالزمة لتسيري املرافق العامة، أو تلك النفقات الضرورية لقيام الوحدات احلكومية النف أي تلك
ة العامة للدولة كل سنة، املختلفة مبهامها وخدماهتا بصورة معتادة، دورية ومنتظمة، متكررة يف املوازن

ما م وتشمل الدولة على تغطية هذه النفقات بواسطة اإليرادات اجلارية كالضرائب والرسو  أين تعمل
 :يلي

 واألجور ومشرتيات السلع واخلدمات؛النفقات العامة على السلع واخلدمات وتتضمن الرواتب -

 أنواعها؛ اختالفسداد فوائد الديون العامة على -

اإلعانات واملدفوعات التحويلية أكانت نقدية أم عينية، وسواء هتدف إىل تقدمي دعم مباشر أو غري مباشر -
 .، أو خدمات معينةلألفراد، السلع

  أي النفقات اليت يكون اهلدف منها زيادة التكوين الرأمسايل  (:الرأمسالية) االستثماريةالنفقات العامة
للدولة، توسيع الطاقة اإلنتاجية للثروة القومية واملتمثلة يف تنمية قدرة أجهزة الدولة على أداء اخلدمات 

لفة وزيادة عمرها وقدرهتا وطاقتها وخاصة لتنفيذ العامة للمواطنني، احلصول على األصول املخت
املشاريع االقتصادية الكربى، وتتميز بكوهنا غري متكررة بصورة منتظمة وال يتم دفعها من سنة 

 :ما يليوتشمل   ألخرى،
 وإقامة اجلسور؛بناء السدود وفتح الطرق -
 .واملراكز الصحية واألمنية واملدارس واجلامعات املستشفياتبناء -

على أساس التقسيم االقتصادي للنفقات باإلعتماد على عدد  وفيما يلي حتليل موجز ملضمون كل نفقة     
 :من املعايري أمهها

 
 
 

                                                           
. ، ص1020، عمان، األردن، دار وائل للنشر، 2ييب بني النظرية والتطبيق العملي، ط، علم املالية العامة والتشريع الضر جهاد سعيد خصاونة-1

 .53-12ص 
 .212. ، ص1023، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طسامر عبد الهادي وآخرون-2
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 التقسيم االقتصادي للنفقات (:I.7)الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة: المصدر

III        .1.9.1-  الوظيفيتقسيم النفقات على أساس المعيار 
أين يعتمد هذا التقسيم على أساس الوظائف واخلدمات اليت تقوم هبا الدولة يف خمتلف اجملاالت، أي  

ونظرائها من  ختصص كل جمموعة لوظيفة معينة، ويساعد هذا التقسيم من إجراء املقارنة بني وظائف الدولة
ديد أوجه اإلنفاق العام الدول األخرى، كما يساعد السلطة التشريعية من تتبع تطور النفقات وتفصيلها وحت

 :1على النحو التايل

III   .1.9.1. 1- تشمل األموال املخصصة للقيام خبدمات حتقق األهداف  :النفقات العامة االقتصادية
االقتصادية املتنوعة، املنح واإلعانات االقتصادية، النفقات اليت هتدف إىل يف املشاريع  كاالستثماراالقتصادية  

 .لقومي باخلدمات األساسية كالطاقة، النقل، مشاريع البنية األساسيةتزويد االقتصاد ا

                                                           
1

 .212-210 ص. ، صبقاسالمرجع ال، 3، مبادئ املالية العامة، طمحمود حسين الوادي-
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III   .1.9.1. 1- اليت كاملبالغ   اجتماعيةأي النفقات الالزمة للقيام خبدمات  :النفقات العامة االجتماعية
مات الفئات االجتماعية أو األفراد، أو ذوي الدخل احملدود، أو النفقات العامة املخصصة للخدمتنح لبعض 

 .الصحية والتعليمية والرتفيهية والضمان االجتماعي

III  1.9.1.3.- وتشمل النفقات املتعلقة بتسيري املرافق العامة كاملرتبات واألجور، : النفقات العامة اإلدارية
ومستلزمات اإلدارة احلكومية، املبالغ املخصصة إلعداد وتدريب اجلهاز اإلداري، ويضم كذلك املبالغ الالزمة 

 .لتوفري األمن الداخلي واستمرار العالقات مع اخلارج

III  .1.9.1. 4- هبدف إقامة واستمرار مرفق الدفاع الوطين وتشمل الرواتب : لنفقات العامة العسكرية
 .التسليح، شراء األسلحة وقطع الغيار الالزمة وبرامجواألجور ونفقات دعم القوات املسلحة 

III       .1.9.1. 5- تتضمن النفقات اخلاصة بأداء أقساط وفوائد الدين العام  :العامة الماليةلنفقات ا
 .واألوراق والسندات املالية األخرى

III    .3.9.1- (أي الجهة التي تقوم بالنفقة) تقسيم النفقات حسب نطاق سريانها 
إىل طبيعة النظام ويرجع هذا املعيار ، نفقات اهليئات احمللية، (مركزية) تنقسم إىل نفقات عامة قومية 

اإلداري القائم واعتماده على املركزية يف اإلدارة وتكون موجهة لصاحل اجملتمع أين تتسع سلطة األجهزة احمللية 
وتزيد نفقاهتا وباألخص نفقات املرافق اليت تشبع حاجات عامة غري قابلة للتجزئة كالدفاع اخلارجي واألمن 

فاءات ذات خربة متخصصة وعالية، وكذلك املرافق اليت حتتاج لرقابة وأجهزة البحوث واملختربات اليت تتطلب ك
مركزية يقظة ومباشرة أي تلك املرافق اليت خيشى عليها  من تعصب األفراد للمصاحل احمللية، أي أن النفقات 

 .1 اجملتمعاطنني يففتخص بالنفع كل املو  حملليةلنفقات االعامة املركزية تعود بالنفع على كل إقليم الدولة، أما ا

III  .4.9.1-  الجزائريتقسيم النفقات العامة في التشريع 
أخذ املشرع اجلزائري يف تقسيمه للنفقات العامة بالتقسيم االقتصادي فاعتمد معيار مدى مسامهة  

النفقة يف تكوين رأس املال أي تقسيمها إىل نفقات جارية ونفقات رأمسالية، كما اعتمد يف نفس الوقت على 
نفقات التسيري والتجهيز وهذا : تقسم النفقات العمومية يف ميزانية اجلزائر إىل قسمني، حيث سيم اإلداريالتق

07071984 املؤرخ يف 8417 حسب القانون رقم  تقسيما  23 يف املادة اخلاص بقوانني املالية
 :ما يليوميكن تلخيصها ك، 2للنفقات

                                                           
1

 .33. ، ص2422، املالية احلكومية واالقتصاد العام، اإلسكندرية، وجدي محمود حسين -
 .13. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة يف التشريع اجلزائري، برحماني محفوظ-2
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III        .1.2.1. 1-وهي االعتمادات املالية املخصصة لكل الدوائر الوزارية، كل واحدة : نفقات التسيري
املايل اخلاص هبا، مث تأيت السلطة التنفيذية  اعتمادهاكل وزارة هلا لقانون املالية للسنة املعنية ف على انفراد وطبقا

 .1لتوزيع هذه االعتمادات

 :2جتمع النفقات يف أربعة أبواب وهي كاآليت: لتسيريتوزيع نفقات ا-

  "الدين العام والنفقات المحسومة من اإليرادات أعباء: "األولالباب 
(dette publique et dépenses en attrénuation de recettes: ) قات يتضمن هذا الباب النف

 :يرادات وتنقسم إىل مخس أقسام هيمن اإل خمتلف النفقات العمومية احملسومةاملخصصة لتسديد الدين العام و 

 .الدين القابل لالستهالك-

 .-دين عام-الدين الداخلي-

 .الدين اخلارجي-

 .الضمان بالنسبة للقروض والتسبيقات اليت تعقدها اجلماعات واملؤسسات العمومية-

ملوارد اليت حصلت عليها النفقات احملسومة من اإليرادات واملمثلة يف النفقات املخصصة لتسديد أو إرجاع ا-
 .الدولة بغري وجه حق

نفقات تشمل ال: publics pouvoirs des dotation "تخصيصات السلطات العامة: "الباب الثاني
اسبة، األحزاب السياسية، املنظمات الربملان، اجمللس الدستوري، جملس احمل)املؤسسات السياسية إلدارةالضرورية 

، كما تتضمن اعتمادات إمجالية يلجأ إليها عند احلاجة من أجل تدعيم ميزانية بعض الوزارات (....اجلماهريية،
 .عن طريق مراسيم حتويل االعتمادات

يضم االعتمادات املخصصة إلدارة مجيع : services des moyens "وسائل المصالح" :الباب الثالث
 :مصاحل الوزارات وحتتوي على نفقات املستخدمني ونفقات األدوات املوزعة على األقسام السبعة التالية

 لتعويضات اليت يتقاضاها املوظفون؛تتضمن األجور وا: مرتبات العمال-

 ؛(ريوع وحوادث العمل)اشات واملنح املع-

 ؛(منح عائلية)جتماعية لتكاليف االا-

 ؛...(أدوات، أثاث، ألبسة)املصاحل األدوات وتسيري -
                                                           

1
 .211. ، صبقاسالمرجع ال، أساسيات يف اقتصاد املالية العامة، خبابة عبد اهلل-
 . 61-61ص.، ص1023، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، -املبادئ العامة وتطبيقاهتا يف القانون اجلزائري-املالية العامة، يلس شاوش بشير-2
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 ؛(صيانة املباين)أشغال الصيانة -

 ؛(املؤسسات اخلاضعة للوصايا)سيري إعانات الت-

 .(...ة وتعويضاتمصاريف قضائي)املصاريف املختلفة -

publiques  "التدخالت العمومية": الباب الرابع erventionsint : يف ( الوزارات)جيمع تدخالت الدولة
 :1امليادين االجتماعية، الثقافية واالقتصادية، يضم األقسام التالية

 ؛(إعانات ممنوحة للجماعات احمللية)تدخالت إدارية -

 ؛(تدفعها الدولة للمنظمات الدوليةاملسامهات املالية اليت )نشاط دويل -

 ؛(منح دراسية)نشاط تربوي وثقايف -

 ؛(جيعات وتدخالت، إعانات اقتصاديةتش)نشاط اقتصادي -

 ؛(صلحة الوطنيةإعانات للمؤسسات ذات امل)إسهامات اقتصادية -

 ؛(املساعدات والتضامن)االجتماعي  النشاط-

 ...(.احتياط، كمشاركة الدولة يف خمتلف صناديق التقاعد)إسهامات اجتماعية -

لثاين باألعباء املشرتكة يف امليزانية العامة ويتم تفصيلهما وتوزيعهما مبقتضى الباب األول وا"يتعلق إذ  
مرسوم رئاسي، أما الباب الثالث والرابع فيخص الوزارات ويتم توزيعهما عن طريق مراسيم التوزيع، ويقسم 

مليزانية وعنصرا يف توزيع اعتمادات ا الباب إىل أقسام ويتفرع القسم إىل فصول وميثل الفصل الوحدة األساسية
ومنه حسب الكالسيك جيب على السلطات التنفيذية أن تعمل على خفض نفقات . مهما يف الرقابة املالية

التسيري كوهنا غري منتجة وتدمري للثروة احملصل عليها عن طريق الضرائب، لكن يف حقيقة األمر أن هذه 
ملصاحل كما أن زيادة عدد املوظفني، ارتفاع النفقات ال ميكن جتنبها ألهنا تضمن السري العادي ملختلف ا

، ضف إىل ذلك القيام بإجناز جتهيزات األجور، عصرنة املصاحل املدنية عوامل سامهت يف زيادة نفقات التسيري
 .2"هامة يؤدي إىل ظهور نفقات تسيري جديدة يف شكل مصارف صيانة هذه املنشآت اجلديدة

                                                           
 .31-33 ص .، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، على زغدود -1
 .62. ، صبقاسالمرجع ال، 3، ط(امليزانية العامة للدولة-اإليرادات العامة-ةالنفقات العام)، اقتصاديات املالية العامة محرزي محمد عباس-2
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III        .1.2.1. 1- هي النفقات الرأمسالية اليت ينتج عنها تكوين رؤوس أموال عينية  :نفقات التجهيز
وفق املخططات اإلمنائية، توزع وتقسم نفقات االستثمار بني القطاعات وفق االعتمادات املفتوحة يف قانون 

 :1إىل ثالثة أبواب وهي 8417من القانون  35املالية وقسمت مبوجب املادة 

 املنفذة من قبل الدولة؛ستثمارات اال-

 الستثمار املمنوحة من قبل الدولة؛إعانات ا-

 .باقي النفقات املكونة لرأمسال عمومي-

نفقات التجهيز أو االستثمار توزع حسب القطاعات وفروع النشاط االقتصادي إىل عشر "وعليه فإن  
حة والري، اخلدمات املنتجة، املنشآت احملروقات، الصناعات املصنعة، املناجم والطاقة، الفال: قطاعات كالتايل

األساسية االقتصادية واإلدارية، الرتبية والتكوين، املنشآت األساسية االجتماعية والثقافية، السكن واملخططات 
رب ميدانا ضمن البلدية للتنمية، ويقسم القطاع إىل قطاع فرعي يتجزأ بدوره إىل أنشطة حمددة حيث تعت

واليت هيز الوثيقة األساسية للميزانية قائمة ميزانية النفقات االستثمار والتجمتثل حيث  ،2"االقتصاد الوطين
إىل االختصاص التنظيمي ومعناه أن  توزيع االعتمادات على الفروع واألنشطةلقاعدة ختصيص أو  ضعخت

ه االنفاق الربملان للنفقات ال جيوز أن يكون إمجاليا بل جيب أن خيصص مبلغ معني لكل وجه من أوج اعتماد
 .3العام

III        .1.1- اآلثار االقتصادية للنفقات العامة  

فمنها ما هو مباشر يتمثل يف  بتنوع معايريها وأهدافها املختلفة لإلنفاق العام االقتصاديةتنوعت اآلثار  
يف أثر  القومي واآلخر غري مباشر واملتمثل االستهالكأثر اإلنفاق على اإلنتاج القومي، الدخل القومي، 

إال أن   االستهالكي يقصد به زيادة حجم ذ، أما أثر املعجل الاالستثماراملضاعف أي أثر اإلنفاق على زيادة 
 .وسوف نتطرق إليها بالتفصيلللمجتمع  واالجتماعيةكلها هتدف إىل حتقيق األهداف االقتصادية 

III   .9.1.1- رواالستثما أثر اإلنفاق العام المباشر على االستهالك 
السلع واخلدمات الطلب على  من خالل االستهالكري املباشر للنفقات العامة على التأثيتمثل  

أخرى، أو على شكل  استهالكيةع احلاجات العامة كخدمات الدفاع واألمن وسلع ا الالزمة إلشب االستهالكية
تماعية للفئات اليت الظروف االج، وتتوقف هذه اآلثار على نوع النفقات. لالستهالكدخول نقدية خمصصة 

                                                           
 .11. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة يف التشريع اجلزائري، برحماني محفوظ-1
2

 .64. ، صبقاسالرجع مال، 3، ط(امليزانية العامة للدولة-اإليرادات العامة-النفقات العامة)، اقتصاديات املالية العامة محرزي محمد عباس-
 .35-31 ص .، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، على زغدود-3
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فتتميز مبيل حدي يكون دخلها مرتفع أين تتميز مبيل حدي منخفض، أما الفئات اليت يكون دخلها منخفض 
 .مرتفع

 اقتصادياكما تتوقف هذه اآلثار أيضا على مستوى التقدم االقتصادي للدولة، فتتميز تلك املتخلفة  
دمات اليت تؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار جبهاز إنتاجي غري مرن الذي يتطلب زيادة السلع واخل

الكامل وجهاز إنتاجي مرن  االستخدامواليت تتميز مبستوى  اقتصادياأما الدول املتقدمة ، وبالتايل التضخم
وبالتايل ميكن مواجهة أية زيادة يف الطلب على إنتاج اجية حنو التقدم تساهم فيها النفقات بدفع عجلة اإلنت

أما الدول اليت بلغت مستوى التشغيل الكامل فزيادة الطلب على السلع واخلدمات تؤدي إىل .دماتالسلع واخل
 .1حنو التضخم االجتاهارتفاع األسعار وبالتايل 

 :2يف شكلني لالستهالكاآلثار املباشرة  وتتمثل 

ألجهزة احلكومية، من أجل تسيري ااستهالكيحكومي أي إنفاق  االستهالكيةشراء احلكومة للسلع واخلدمات -
 .القومياالقتصاد الكلي يف  االستهالكفكلما زاد حجم هذا اإلنفاق يؤدي إىل زيادة مستوى 

إلشباع  االستهالكينفاق العام تقوم الدولة بتخصيص جزء من اإل: نفقات متعلقة باألجور والرواتب-
مقابل اخلدمات واألعمال اليت احلاجات العامة يف إنفاق على شكل أجور ومرتبات املوظفني اليت تدفعها 

 :وعليه جيب توضيح بعض النقاط كمايليبدوره يزيد من الطلب الكلي،  االستهالكيؤدوها ما يؤدي إىل زيادة 

الكلي يزيد  االستهالكمستوى  ازدادطرديا مبستوى الدخل واإلنتاج يف االقتصاد أي كلما  االستهالكيرتبط -
ي ذلك إىل ارتفاع مستوى الدخل وبالتايل إىل زيادة اإلنفاق العام على حجم اإلنفاق على مستوى اإلنتاج يؤد

 ؛االستهالك

 فراد اجملتمع؛كيفية توزيع الدخل والثروة بني أ  يتوقف على االستهالكمقدار التغري يف -

 متثل جزء من اإلنفاق العام واألكثر تأثري على مستوىاإلعانات االجتماعية زيادة املدفوعات التحويلية و -
، أي إخل ....واليت تدفع ألصحاب الدخول املنخفضة كاملتقاعدين والعجزةلالستهالكوامليل احلدي  االستهالك

وبالتايل زيادة امليل احلدي  االستهالكزيادة النفقات اليت يستفيد منها ذوي الدخول احملدودة تؤدي إىل زيادة 
 ؛يل احلدي من فئة ألخرىامل اختالفأي  عكس الفئات ذوي الدخول املرتفعة لالستهالك

وأجور العمال يف  االستثماريةيؤدي إىل زيادة دخول املنتجني الذين ينتجون السلع  االستثماريزيادة اإلنفاق -
 .اخلاصاستهالك القطاع هذه املشروعات الذي يزيد من 

                                                           
 .200-44ص . ، صبقاسالمرجع ال، 2، اقتصاديات املالية العامة، طفتحي أحمد ذياب عواد-1
 .233-231ص . ، صبقاسالمرجع ال، مبادئ املالية العامة، محمود حسين الوادي-2
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III.1.1.1-  القومياألثر المباشر لإلنفاق العام على الناتج 
نتاجية للمجتمع عن طريق تنمية عناصر اإلنتاج كميا نوعيا، زيادة القدرة اإلفاإلنفاق العام يؤدي إىل  

، وبالتايل يؤدي إىل التغري الكمي أي التغري يف حجمها االستثمارواالستهالكفهو يؤدي إىل اإلنفاق على 
زيادة رصيد تؤدي إىل زيادة رأس مال اجملتمع أي  االستثماريةوبالتايل زيادة حجم الناتج القومي، فالنفقات 

كما أن زيادة اإلنفاق على مرافق التعليم يؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية،  الدولة من السلع الرأمسالية، ما 
وتلك النفقات تساهم يف زيادة اإلنتاج القومي  يؤدي إىل زيادة كفاءة الفرد اإلنتاجية واإلسكان والصحة

 .بطريقة غري مباشرة
، أما االستهالكإىل زيادة الطلب الكلي إذا استخدمت يف اإلنفاق على  أما النفقات التحويلية تؤدي 

 اخنفاضكما أن النفقات احلربية تؤدي إىل ن تؤثر يف حجم الطلب الفعال،  فل واالكتناز االسترياديف حالة 
ل املدين إضافة إىل حتويل التموي حجم الناتج القومي بسبب حتويل جزء من املوارد اإلنتاجية حنو القطاع احلريب

وبالتايل يقل املدين  االستهالكمعدل  اخنفاضإىل متويل اإلنتاج احلريب إلشباع حاجات عامة مدنيةيؤدي إىل 
  .حجم الناتج الكلي، كما يؤدي إىل التضخم بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج املدين عن تكاليف اإلنتاج احلريب

جزء من نفقاهتا للبحث العلمي يعطي دفعة قوية كما ميكن أن تساهم يف زيادة الناتج القومي إذا خصصت 
كما أن التأثري املباشر للنفقات العامة حلديد والصلب،  لبعض الصناعات املتعلقة باإلنتاج احلريب كصناعة ا

بعض املشروعات ذات اهلدف واملردود القومي وتشجيعها للمنتجني يف  اقتصادية وإعاناتيكون يف صورة منح 
إخل هبدف ....اعات معينة أو أنشطة مرغوب فيها كتوفري املواصالت والكهرباء يف قط االستثمارعلى 

إضافة إىل النفقات دة الناتج القومي وختفيض األسعار، يف اإلنتاج وزيادته ما يؤدي إىل زيا االستمرار
ي يؤدي وزيادة الطلب الكلي الذ االستهالكياالجتماعية كتدعيم الطبقات حمدودة الدخل ميكنها من اإلنفاق 

 .1إىل زيادة اإلنتاجية

III.1. 2.3-  القومياألثر الغير المباشر لإلنفاق العام على الناتج واالستهالك 
يعرف مضاعف االستهالك أنه الزيادة األولية يف اإلنفاق تؤدي إىل زيادات متتالية يف االستهالك  

 االستثمارنفاق تؤدي إىل زيادات متتالية يف الزيادة األولية يف اإلفهو  االستثمار، أما معجل خالل دورة الدخل
األثر الغري املباشر لإلنفاق على كل  شرح نكميو ، 2وبالتايل زيادات غري مباشرة يف اإلنتاج خالل دورة الدخل

 :كمايليواإلنتاج القومي يف أثر املضاعف واملعجل   االستهالكمن 

                                                           
1

 .26-23ص . ، صبقاسالمرجع الاملفاهيم والتحليل االقتصادي والتطبيق، -، املالية العامةأحمد عبد السميع عالم-

2
  .115. ، صبقاسالمرجع ال، -حتليل جزئي وكلي-، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد-
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  يزداد هبا الدخل عندما يزداد يعرف املضاعف بأنه عدد املرات اليت: االستهالكأثر مضاعف 
أي أن الزيادة يف االستثمار تعين زيادة الطلب الكلي وهذا سوف يؤدي إىل . االستثمار بوحدة واحدة

زيادة االستهالك الذي هو جزء من الطلب الكلي وعليه سيصبح دخال إضافيا لعوامل اإلنتاج 
الدخل ستؤدي إىل زيادة االستهالك الذي املسامهة يف انتاج السلع االستهالكية، وهذه الزيادة يف 

، وتستمر العملية اليت تعترب سيصبح دخال إضافيا لعوامل اإلنتاج املسامهة يف إنتاج السلع االستهالكية
ال هنائية ألنه ليست كل زيادة يف الدخل ستذهب إىل االستهالك وإمنا سيقتطع جزء منها لالدخار، 

 بامليل احلدي لالستهالكوهذا ما يعرف باملضاعف واليت ترتبط  mpc
 1. 

ويعرب مضاعف االستثمار عن العالقة بني الزيادة يف االستثمار والزيادة يف الدخل القومي، أي يظهر  
، كما يعتمد املضاعف عدد املرات اليت يزداد هبا الدخل القومي على أثر القيام بإنفاق استثماري معني

دي لالستهالك ويرتبط ارتباطا طرديا به، فإذا كان امليل احلدي لالستهالك كبريا فإن املضاعف على امليل احل
: املضاعف سيكون كبريا والعكس صحيح وفق الصيغة التالية

C
M




1

متثل امليل احلدي  c، حيث 1
الواحد فإن املضاعف  ومبا أن امليل احلدي لالستهالك مضافا إليه امليل احلدي لالدخار يساوي. لالستهالك

والزيادة األصلية يف اإلضافات  Y، أي هو النسبة بني الزيادة يف الدخل هو مقلوب امليل احلدي لإلدخار
I أوC تتحدد قيمته كاآليت،إذن:

I

Y

C

Y
M









حيث:M:  ،ميثل املعامل العددي للمضاعفY :

 .2متثل الزيادة يف االستثمار: Iمتثل الزيادة يف الدخل القومي، 
  إن اآلثار غري املباشرة اليت حتدثها النفقات العامة ال يقتصر أثرها على اإلنتاج  :لالستثماراملعجل أثر

املتولد عن اإلنفاق األويل وإمنا هناك أثار غري مباشرة ترتكها  االستهالكتتابعة من القومي يف الزيادة امل
هذه النفقات يف الطلب على أموال االستثمار وهو ما يعرف باالستثمار املولد أو املتتابع، أي ذلك 
االستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع االستهالكية حيث أن زيادة الطلب على السلع 

االستثماري من خالل زيادة  اإلنفاقالعام سيرتتب عليه تغيري أكرب يف  اإلنفاقهالكية بفعل االست
املشاريع اليت زاد الطلب على منتجاهتا وهو ما يعرف بأثر  الطلب على وسائل اإلنتاج الثابتة من قبل

  .3املتسارع أو املعجل
 

                                                           
، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2اد، ط، مبادئ علم االقتصكامل عالوي كاظم الفتالوي، حسين لطيف كاظم الوبيدي-1

 .111. ص ،1023
 .222-220ص . ، ص1021، عمان، األردن، دار زهران للنشر والتوزيع، 2، مالية الدولة، طعادل فليح العلي-2

3
 .21 .، صبقاسالمرجع ال، 2، املالية العامة النظرية والتطبيق، طحمد خصاونةم-
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 :1أيويتوقف املعجل على العمر االفرتاضي لآلالت واملعدات      
 

 

 

 

 

III.4.1.1-  القومي أثر لإلنفاق العام المباشر في توزيع الدخل 
اليت تستهدف الطبقات الفقرية يف اجملتمع،  األمهية النسبية ملكونات اإلنفاقيربز عن طريق حتديد  

 ويتم الرتكيز على جماالت الدعم احلكومي املقدمة عن طريق خمصصات الضمان االجتماعي والربامج الصحية
يف  االشرتاكيليم واإلسكان اليت تستهدف الطبقة الفقرية، أين تتدخل الدولة بشكل مباشر يف النظام والتع

حتديد الدخول لألفراد الذين يعملون لدى الوحدات االقتصادية اململوكة لديها فتقوم بتحديد أسعار منتجاهتا 
بصورة  ة توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقريةوخدماهتا على املستوى القومي عن طريق برامج اإلنفاق على إعاد

، أما يف الدول الرأمسالية فيستخدم التفاوت يف توزيع الدخول كوسيلة عادلة ويطلق عليه شرط عدالة النظام
أقصاه يف األجل الطويل وبالتايل ستتحقق عملية إعادة توزيع  النمو وبلوغلتحقيق التنمية االقتصادية لإلسراع 

 جلميع أفراد اجملتمعواالجتماعيةاالقتصادية رفاهية يعمل على إزالة الفقر وحتقيق ال قائية الذيالدخول بصورة تل
 اليت ال تقتصر على الربامج احلكومية فقط وإمنا تشمل كافة السياسات والقرارات واألنشطة املتعلقة بالتوزيع 

تهلكني لضمان حتقيق الكفاءة االقتصادية األمثل للموارد بني مصادر اإلنتاج، وتوزيع السلع واخلدمات بني املس
 .أن تأخذ يف احلسبان عند حتقيق أهداف العدالةاليت جيب 

هتدف عدالة اإلنفاق إىل توضيح مدى تلبيتها للحاجات الفعلية ونوعية اخلدمات النامجة عنها حيث  
عومة ألن لصحة بأسعار مدلصاحل الطبقات الفقرية يف اجملتمع، وتوفري اخلدمات االجتماعية هلا كالتعليم وا

عن طريق التوزيع األمثل لوسائل اإلنتاج ويطلق كما هتدف إىل حتقيق الرفاه العام  السعر السوقي ال خيدمها،
وختفيف التفاوت االجتماعي وحتسني مستوى املعيشة عن طريق حتسني القطاعات  عليه شرط كفاءة النظام

ت االجتماعية الذي يساهم يف تعزيز القدرات البشرية يف اإلنتاجية االجتماعية وتوجيهها لتحسني اخلدما
 .2اجملتمع نظرا ألمهية مؤشر التنمية البشرية عند قياس عدم املساواة

III      .5.1.1- األسعار أثر النفقات العامة على 

                                                           
 .314. ، ص1023، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 3االقتصاد الكلي، ط، مبادئ حسام علي داوود-1
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، -مدخل النظرية اجلزئية-، املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالةميثم لعيبي إسماعيل-2

 .215-213 ص .، ص1026
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، حسب طبيعة االقتصاد، درجة تطوره، واحلالة اليت يعيشها النفقات العامة على األسعار خيتلف تأثري 
وأكرب هامش للتوسع يف النشاطات ر، وبالتايل توفري احلافز األسعاحيث يفرتض أن النفقات تؤدي إىل ارتفاع 

من حالة كساد أين تنخفض األسعار وتقل معها االقتصادية وزيادة إنتاجها، خصوصا عندما يعاين االقتصاد 
العاطلة واملهيأة للعمل، وعليه فإن أثر النفقات  األرباح، وبالذات عند توفر املوارد والعناصر والطاقات اإلنتاجية

 :1العامة على األسعار يتحقق يف احلاالت التالية

وتوسيع إنتاجهم  االستمرارالذي يتجه حنو شراء منتجات زراعية بأسعارتشجع املزارعني على اإلنفاق العام -
 عار تكون مناسبة هلم وللمستهلكني؛وبيعها بأس

لمنتجني على شكل إعانات ملساعدهتم على توفري منتجاهتم للمستهلكني بأقل األسعار زيادة اإلنفاق العام ل-
تيح وبالتايل ي، عليها خصوصا تلك املنتجات الضرورية، واليت يستخدم فيها األفراد األقل دخال كل دخلهم

 ؛ارتفاع مستوى معيشة هذه الفئات
 االرتفاعاملستوردةكي ال يؤثر  االستهالكيةلع تقدمي إعانات ضمن النفقات العامة من أجل دعم أسعار الس-

أو يف  الضرورية املستوردة االستهالكيةيف األسعار العاملية سواء على مستوى معيشة أفراد اجملتمع خاصة السلع 
سعار ارتفاع تكاليف االستثمار للمستثمرين واإلنتاج بالنسبة للمنتجني، وكذلك من أجل احلد من ارتفاع األ

 لتضخم املستورد؛الناشئ عن ا
تقدمي إعانات ضمن النفقات العامة من أجل توفري من أجل توفري الدعم للسلع املصدرة بالشكل الذي -

التنافس يف السوق زيادة قدرة املصدرين على  ، األمر الذي ينجم عنهجيعل أسعار التصدير أقل ما ينجم عنه
 لع واخلدمات التصديرية نتيجة ذلك؛الدولية، ما يؤدي إىل زيادة الصادرات وتشجيع إنتاج الس

تقليص النفقات العامة خصوصا اليت تؤدي إىل ارتفاع األسعار وتنعكس سلبا على تكاليف املعيشة حبيث -
 .خصوصا الضرورية منهامستويات املعيشة  اخنفاضتؤدي إىل 

III    .8.1.1- أثر النفقات العامة على حجم العمالة واالدخار  
أحد األهداف اليت تصبو إليها الدولة صاحبة السيادة وهو تشغيل نسبة ة الكاملة هدف العمال يعترب 

خصوصا منها يف الدول النامية عن طريق زيادة  ،2عالية من القادرين على العمل للقضاء ومكافحة أزمة البطالة
إن زيادة وعليه فوتوفري مناصب للعاطلني عن العمل، اإلنفاق يف مشاريع جديدة تساهم يف خلق وظائف 

اإلنفاق العام يؤدي إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات بسبب زيادة دخول العاملني، وهذا التأثري املباشر 
بدوره يزيد من حجم العمالة لتلبية هذا  االستهالكيةالسلع  للطلب علىيظهر بصورة إنفاق شخصي متزايد 

                                                           
1

 .212-215ص . ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، ففليح حسن خل-
 .124 .، ص1002، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،1، مبادئ االقتصاد الكلي، طحسام داود وآخرون-2
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إخل يزيد من كفاءة ومقدرة األفراد على العمل ...الصحيةومنه فإن زيادة اإلنفاق على التعليم والرعاية  .1الطلب
، حيث أن الفرد إذا اطمئن أن الدولة ستمنحه إعانة يف حالة االدخاروبالتايل يزيد من دخلهم ومقدرهتم على 

، أي أن تأمني املستقبل عن طريق عجزه عن العمل أو البطالة، ذلك سيزيد من رغبته يف العمل واإلقبال عليه
، أما إذا كان الدخل االدخارالتقاعدية واعانات البطالة والضمان االجتماعي سيساعد الفرد على  الرواتب

واالستثمار واإلنتاج بالسالب، كما أن زيادة االنفاق  االدخارفإنه سيؤدي إىل اخنفاض  االستهالكثابت وزاد 
 .2مبعدل أكرب من االيراد سيكون أثره سالبا على االدخار

III    .7.1.1- المدفوعات أثر النفقات العامة على ميزان: 
احلكومي واملتسبب لعجز يف احلساب يعرف عجز امليزانية أو العجز املوازين الناتج عن زيادة اإلنفاق  

يف  ،Godly و Cripps من طرف اليت متت صياغتها، "ظاهرة العجز التوأم"اجلاري يف ميزان املدفوعات ب
املدارس االقتصادية يف تفسري هذه الظاهرة، إال أن التحليل  منتصف السبعينات يف بريطانيا، حيث ختتلف أراء

هو االكثر قوة والذي أكد أن ارتفاع العجز املايل سيؤدي إىل ارتفاع أسعار " مندل فليمنغ"النيوكينزي ل
رفع سعر الصرف وخيفض من تنافسية السلع  الفائدة، األمر الذي يسمح بدخول رؤوس األموال مما يؤدي إىل

الوطنية، هذا ما يزيد من العجز يف احلساب اجلاري يف ظل نظام الصرف العائم وحرية انتقال رؤوس األموال 
من جانب الطلب، أما من جانب العرض فإن زيادة اإلنفاق احلكومي تؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار 

وعليه نالحظ مدى . لوطنية أي الطلب عليها األمر الذي يزيد من العجز املوازينمما خيفض تنافسية السلع ا
تأثري اإلنفاق احلكومي على العجز يف احلساب اجلاري مليزان املدفوعات من خالل دخول رؤوس األموال 

 .3األجنبية، أو عند اخنفاض الطلب على السلع احمللية

III        .3.1- آلثار االقتصادية للنفقات العامةالمؤشرات الكمية لقياس  ا 
مدى تدخل أي دولة يف االقتصاد ولقياس ذلك يستعان باملؤشرات يستخدم هذا املؤشر لتبيان  

 :4التالية

III    .2.3.1-يعرب هذا املؤشر عن نسبة النفقات العامة إىل الدخل القومي ويتم  :امليل املتوسط للنفقات
 :ما يلي خاللمن التوصل إليه 

                                                           
 .311-313ص  .، صبقاسالمرجع ال، 2، املالية العامة بني النظرية والتطبيق، طميثم صاحب عجام، علي محمد مسعود-1
 .135 .، صبقاسالمرجع ال، مبادئ االقتصاد واملالية العامة، عبد الغفور إبراهيم أحمد-2
 .22. ، صبقاسالمرجع الدراسة حتليلية قياسية، : -اجلزائر منوذجا-، النمو السكاين والنفقات العامة عبد القادر قداوي-3
 .201-201ص .، صبقاسالع مرجال، 2، اقتصاديات املالية العامة، طسعيد علي العبيدي-4
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عن ويعرب هذا املؤشر عن درجة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي، فكلما ارتفعت قيمته      
، دلت على زيادة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وبالتايل زيادة مسؤوليتها يف هذا اجملال 50%

 .الدولة يف النشاط االقتصادي إذا كان أقل من تلك النسبة دل على عدم رغبة

III    .1.3.1-ميثل ذلك اجلزء من الزيادة يف الدخل القومي إلشباع احلاجات : امليل احلدي لإلنفاق العام
وميكن حسابه كما . التغري يف االنفاق العام عندما يتغري الدخل القومي مبقدار وحدة واحدةالعامة، فهو ميثل 

 :يلي

 
احلدي لإلنفاق العام ما بني الصفر والواحد، وكلما ارتفعت قيمة هذا املؤشر دلت على  وتكون قيمة امليل     

فعة من كل زيادة يف الدخل القومي، تزايد اهتمام الدولة يف اشباع احلاجات العامة ألنه ختصص هلا نسبة مرت
ة الواحدة خالل فرتات وميكن استخدامه إلجراء املقارنة بني الدول أو داخل الدولوالعكس يف حالة اخنفاضه 

 .زمنية متعددة

III    .3.3.1-تبني مدى استجابة النفقات العامة للتغريات يف الدخل  :املرونة الدخلية للنفقات العامة
عالية، وضعيفة إذا كانت القيمة أقل من الواحد،  االستجابةالقومي فإذا كانت قيمته أكرب من الواحد كانت 

 :وحيسب كاآليت

 
 :تعبري عنه بطريقة أخرى كمايليأو ميكن ال 
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III    .1.3.1-يشري نصيب الفرد من النفقات العامة إىل مستوى الرفاهية  :نصيب الفرد من النفقات العامة
 :1وحيسب وفق العالقة التاليةمن خالل اخلدمات الصحية والتعليمية واملعاشية املقدمة له، اليت يتمتع هبا 

 
لسكان يلعب دور هام يف حتديد قيمة هذا املؤشر، فإذا فاق عدد السكان ويالحظ من العالقة أن عدد ا

النفقات العامة يؤدي ذلك إىل تراجع نصيب الفرد من تلك النفقات وبالتايل اخنفاض مستوى الرفاه الذي 
 .يتمتع به

III     .3- ترشيد اإلنفاق الحكومي 
ل كوهنا ليست ذات رفاهية مالية، أين وصل للدو  لقد أدى تزايد النفقات العامة إىل اإلرهاق املايل 

األمر ببعض الدول إىل عدم كفاية مواردها املالية، ومن هنا كانت الضرورة إلجياد حلول متكن املتصرفني يف 
األموال العامة من االستعمال الرشيد والعقالين مع حتقيق أقصى حجم ممكن من احلاجات العامة للمجتمع، 

صاديني برتشيد اإلنفاق العام وهذا ما سنتطرق إليه من خالل مفهومه وكذا عوامله وهذا ما اشتهر بني االقت
 .2وشروطه

III  .9.3- ماهية ترشيد اإلنفاق الحكومي  
واستقام، أما إذا قلنا فالن رشيد أي  اهتدىهو من فعل رشد، رشدا، ورشادا أي " الرتشيد"إن لفظ  

 .3أنه صائب وحكيم وقراره رشيد

III    .9.9.3-الترشيد لغة 
اليت تقضي الوصول إىل الغايات، واألهداف بالوسائل  االستقامةوعليه فإن الرتشيد لغة يشري إىل  

 .4يف شيء االستقامةاملناسبة لذلك، ولكن مبا يناقض أفعال الغي والضالل، ألهنا ليست من 

                                                           
1
 .23. ، صالمرجع السابق، 2، اقتصاديات املالية العامة، طنوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي - 

2
 .203. ، صبقاسالمرجع الدراسة حتليلية قياسية، : -اجلزائر منوذجا-النمو السكاين والنفقات العامة  عبد القادر قداوي،-
 .555. ، ص1002، لبنان، دار المشرق، 1، طلغة العربية المعاصرةالمنجد في ال-3
، كلية العلوم أطروحة دكتوراه العلوم، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، كردودي صبرينة-4

 .110. ، ص1021االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، 
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وحسن التصرف، وضبط  إىل أوجه الصالح والسداد االهتداءمفهوم الرشد يعين  إنوعليه ميكن القول  
فيه، وعليه فهو  واالعتدالإىل الطريق الصواب  االهتداءالسلوك، كما يعين أيضا الرتشيد من الوجهة اللغوية 

 .1بالنسبة للسياسة املالية يقصد به سلوك سبيل ال إسراف فيه وال تبذير

III    .1.9.3- اصطالحاالترشيد 
مثل والتوجيه األنسب للنفقات حنو أفضل البدائل األ االستخدامويقصد برتشيد اإلنفاق العام  

اإلنفاقية اليت تعظم الفائدة لإلنسان الذي يقوم باإلنفاق، وتقلل اخلسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام 
اإلنفاق العام وترشيده مبدى إتباع األجهزة  ، وترتبط مسائل.....(ظمات، حكوماتأفراد، أسر، من)اإلنسان

وأكثرها مردودا  االستخداماتيب الرشد والعقالنية يف توزيع براجمها على حنو حيقق أفضل احلكومية ألسال
 .وفعالية وإشباعا للحاجات العامة

أفضل وأحسن األساليب والوسائل واألهداف تؤدي إىل نتائج فعالة ومردود إجيايب  انتهاجفالرتشيد يقصد به 
، أما 2، الطاقةاالستهالك الكهرباء، ،االستثماروم على ترشيد سواء على الفرد أو اجملتمع، كما يطلق هذا املفه

 .ترشيد اإلنفاق العام فهو حمور حبثنا

III    .3.9.3-رشيد اإلنفاق العامت 
فعالية اإلنفاق بالقدر الذي ميكن معه زيادة قدرة  العمل على زيادةيشري ترشيد اإلنفاق العام إىل  

الداخلية واخلارجية مع القضاء على مصدر التبديد إىل أدىن حد  لتزاماتهااالقتصاد القومي على متويل ومواجهة 
لذا فإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه ولكن يقصد به احلصول على أعلى إنتاجية عامة  .ممكن

حتقيق أكرب نفع "برتشيد النفقات العامة  كما يقصد...". ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف
مع عن طريق رفع كفاءة هذا اإلنفاق إىل أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير للمجت

 .3أقصى ما ميكن تدبريه من املوارد العادية للدولةو وحماولة حتقيق التوازن بني النفقات العامة 

                                                           
، كلية أطروحة دكتوراه، "1020-1000دراسة حالة اجلزائر "، احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر شعبان فرج-1

 .22.ص ،1021، 3العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
احلوكمة " للمؤتمر الوطنيللدولة من وجهة نظر إسالمية، مداخلة مقدمة ، ترشيد اإلنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة شرياق رفيق-2

-24، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أمحد دراية، أدرار، "والرتشيد االقتصادي رهان اسرتاتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر

 .1026أفريل  10
، مداخلة مقدمة "1021-1002اإلنفاق العام من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر  آليات ترشيد"، بلعاطل عياش، نوي سميحة-3

،  "1001-1002تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة "  للمؤتمر الدولي
 .5.، ص1023مارس  21-22، اجلزائر، يومي 2م التسيري، جامعة سطيف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو 
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للني وتعددت حملترشيد اإلنفاق العام من املفاهيم اليت حظيت باهتمام االقتصاديني وايعترب  وعليه 
أن اإلنفاق العام األمثل هو األقل "ان ليون ساي أحد رواد الفكر االقتصادي يقول أين كبشأنه عدة تعاريف، 

، وبعكس ذلك يرى البعض أن اإلنفاق العام فيه منفعة حمققة ألنه اخنفاضامقدارا وأفضل الضرائب أكثرها 
 .1"مل جديدة باإلضافة إىل خلق الرخاء والرفاهيةوتوفري فرص ع يؤدي إىل إجناز املشاريع ومن مث إجياد

األمثل للموارد  االستخدامفاعتبار أن النفقة غري منتجة خطأ، والزيادة واإلسراف خطأ، لذلك وجب  
املتحصل عليها واليت تغطي على أكمل وجه كل املتطلبات اجلديدة وذلك بالنظر إىل النفقة من حيث ضرورة 

ن جهة أخرى بالنظر إىل طريقة صرفها بتجنب كل إسراف أو تبذير، أي ما حتقيق أهدافها من جهة، وم
 .2يسمى ترشيد اإلنفاق العام

الفعالية يف ختصيص املوارد  التزام:" فريى أن ترشيد اإلنفاق العام يعين محمد أبو دوحأما الدكتور  
 .3"والكفاءة يف استخدامها مبا يعظم رفاهية اجملتمع

م يعتمد على معايري دقيقة، حيث يعترب أسلوب ترشيد اإلنفاق العا"ج أن تومن هذا التعريف نستن 
أفضل توليفة ممكنة من برامج اإلنفاق العام  اختيارفاعلية النفقة من بني األساليب اليت تساعد احلكومة يف 

ق أكرب أفضل البدائل املتاحة، أين يهدف هذا األسلوب إىل حتقي اختيارلتحقيق أهدافها، كما تساعدها يف 
، ويعرف أي برنامج حكومي بتوليفة األنشطة احلكومية اليت تنتج فاعلية ممكنة من برامج اإلنفاق احلكومي

، وهتدف عملية موازنة برنامج النشاط احلكومي إىل قياس خمرجات الوحدة بشروط كمية، خمرجات ميكن متييزها
ويشار بتوليفة الربامج اليت . اط بأقل تكلفة ممكنةبعدها يكون اهلدف يف اختيار توليفة الربامج اليت حتقق النش

 .4"حتقق مهمة النشاط حبزمة الربامج احملققة لفعالية النفقة
فيقصد هبا استخدام األموال العامة اليت تتسم بالندرة النسبية وتتمثل يف حتويالت من  :الكفاءةأما  

 :5تشتمل على نوعنيو األفراد للدولة بكفاءة، 

                                                           
 .22. ، صبقاسالمرجع ال، املالية العامة، سمير صالح الدين حمدي-1
كلية العلوم   أطروحة دكتوراه علوم،، 2221-1112، أثر دور الدولة على برامج اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر لفرتة بختة سعيدي-2

 .56. ص ،1023، اجلزائر، 3لوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائراالقتصادية والع
 .115.، صبقاسالمرجع ال، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، كردودي صبرينة-3
4

الضرائب، اإلنفاق العام، )-تطور الدور االقتصادي احلكومي-املعاصرة ، االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصاديةعاطف وليم أندراوس-
 .233.، صبقاسالمرجع ال، (املوازنة العامة

ص . ، ص1004، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر، -القسم الثاين-، مبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز وآخرون-5
302-320. 
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املختلفة أي بني  االستخداماتبني ) وتعين كفاءة التخصيص للموارد العامة: قتصاديةالكفاءة اال     
على األنشطة االقتصادية واخلدمية  (االستخدام يف احلاضر واالستخدام يف املستقبل، وبني املناطق اجلغرافية

 .مبا حيقق التوازن العام لباريتو املختلفة

العمل، )دام تلك املوارد مبا يعظم اإلنتاج لكل وحدة من املدخالتيقصد هبا استخ: جيةالكفاءة اإلنتا     
 .(وغريها...رأس املال، املوارد الطبيعية والبشرية

وهلا  اليت تضمن إنتاج السلعة أو اخلدمة بأقل تكلفة ممكنةأساليب اإلنتاج  اختياركما يقصد هبا  
 :1بعدين

هتدف إىل حتقيق قدر معني من اإلنتاج بأدىن قدر ممكن من  :Efficiency Inputكفاءة املدخالت : األول
 (.التكلفة)املدخالت

أي حتقيق أكرب قدر ممكن من املخرجات باستخدام قدر : Efficiency Output كفاءة املخرجات: الثاين
 .معني من املدخالت

تاجية ق العام ما هو إال حتقيق للكفاءة االقتصادية جنبا إىل جنب مع الكفاءة اإلنوعليه فإن ترشيد اإلنفا     
 .لتحقيق رفاهية اجملتمع

III        .1.3- مبررات ترشيد اإلنفاق الحكومي  

يث حيول دونه ودون حتقيق ما يتطلب يؤثر على أهداف النظام املايل حب إن عدم ترشيد اإلنفاق العام 
 أمن واستقالل وسيادة البالد ملخاطر مؤكدة، ويقول تقرير التنمية لعامويعرض  قرار ومنومنه من عدالة واست

وترتب على العجز غري احملتمل يف امليزانيات أن أثقلت بلدان كثرية بالقروض اخلارجية والتضخم املرتفع  1988
عامة من مالحقة اإلنفاق، وانفقت أموال كبرية ة، ومل تتمكن اإليرادات الواستثمارات القطاع اخلاص الراكد

غري حكيمة، ودعم باهظ التكاليف، وتوسع مفرط يف التوظف العام، بينما أنفقت أموال أقل  استثماراتعلى 
 .2"مما ينبغي يف االستثمارات الالزمة لدعم التنمية

العام بعيدا عن أوجب على الدولة تبين سياسة اإلنفاق الرشيد خاصة برامج اإلنفاق  كل هذا 
 :3اإلنفاق العام فيمايلياملربرات ترشيد عليه ميكن تلخيص أهم اإلسراف والتبذير، و 

                                                           
الضرائب، اإلنفاق )-تطور الدور االقتصادي احلكومي-صاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة، االقتعاطف وليم أندراوس-1

 .226. ، صبقاسالمرجع ال، (العام، املوازنة العامة
، لفكر الجامعي للنشردار ا، األثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، إبراهيم متولي حسن المغربي-2

 .341-343ص . ، ص1021اإلسكندرية، مصر، 
 .112.، صبقاسالمرجع ال، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، كردودي صبرينة-3
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على املسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام االموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع  التأكيد-
 ؛يات املرتبطة باالقتصاد واجملتمعاحلاجات العامة، وفقا ملبدأ األولو 

 سوء استعمال السلطة واملال العام؛حماربة االسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال -

 مليا؛االحتياط لكافة األوضاع املالية اجليدة واملستقرة، والصعبة واملتغرية حمليا وعا-

 منية القصرية واملتوسطة والبعيدة؛احملافظة على التوازن بني السكان واملوارد يف خمتلف املراحل الز -

 ثارها، خاصة منها الدول النامية؛جتنب خماطر املديونية وآ-

تطبيق مبدأ الرتشيد يساعد يف تعزيز القدرات الوطنية يف االكتفاء الذايت النسيب يف األمد الطويل، وبالتايل -
 عية االقتصادية والسياسية وغريها؛جينب اجملتمع خماطر التب

لقيم االجتماعية للمجتمعات العربية واإلسالمية من جهة، والسلوك حتقيق االنسجام بني املعتقدات الدينية وا-
 .االقتصادي يف هذه اجملتمعات من جهة أخرى

III        .3.3- أهداف ترشيد اإلنفاق الحكومي  

 :1يهدف ترشيد اإلنفاق إىل حتقيق مايلي 

بأقل قدر من املدخالت، أو  املتاحة إما عن طريق حتقيق مستوى من اإلنتاجاستخدام املوارد واإلمكانات  -
 ما يسمى برفع الكفاءة االقتصادية؛بزيادة املخرجات بأقل كمية من املدخالت وهذا 

خاصة التقنية  تطوير طرق اإلنتاج املنتهجة، وتفعيل أنظمة الرقابة واإلدارة، وتطبيق أساليب تنظيم اإلنفاق-
 لبحث يف اجتاهات ومربرات اإلنفاق؛منها، وا

وازنة وتقليص الفجوة بني اإليرادات املتاحة واإلنفاق املطلوب، واملساعدة يف السيطرة على خفض عجز امل-
 بنية األساسية؛التضخم واملديونية، واملسامهة يف تدعيم وإحالل وجتديد مشروعات ال

 وفات اليت ال حتقق مردودية كبرية؛تقليص نوعية وحجم املصر  مراجعة هيكلية للمصروفات عن طريق-

 اعية اليت تواجه الدولة حتدياهتا؛جلة التطور والتنمية واجتياز املشاكل االقتصادية واالجتمدفع ع-

 طة واملال العام؛وأشكال سوء إستعمال السلحماربة اإلسراف والتبذير وكافة مظاهر -

 والصعبة واملتغرية حمليا وعامليا؛االحتياط لكافة األوضاع املالية اجليدة واملستقرة -

                                                           
، بقاسالمرجع ال، "2212-2222سة حالة اجلزائر درا"، احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر شعبان فرج-1

 .40-24ص . ص
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 منية القصرية واملتوسطة والطويلة؛على التوازن بني السكان واملوارد يف خمتلف املراحل الز احملافظة -

د الديون اليت املديونية احلالية وأثارها خاصة الدول النامية منها واليت تعاين من مشكلة تسدي جتنب خماطر-
 أسرفتها يف املاضي؛

طر التبعية ايت النسيب يف األمد الطويل واليت جتنب خمااملساعدة على تعزيز القدرات الوطنية يف االكتفاء الذ-
 االقتصادية والسياسية؛

بني املعتقدات الدينية والقيم االجتماعية للمجتمعات العربية واإلسالمية من جهة والسلوك  االنسجامحتقيق -
 .االقتصادي من جهة أخرى

III        .4.3- مبادئ ترشيد اإلنفاق الحكومي  

األجهزة العامة أن من الوسائل واملعايري اليت على  ترشيد اإلنفاق العام وهي جمموعة ابطضو ويقصد هبا  
 :1املبادئبأقل قدر من اإلنفاق، وأهم هذه  اجتماعيةوأن تنفيذها حيقق أكرب منفعة  ،تنتهجها

ة حسب األمهي وترتيب األهداف وضع دراسة شاملة ومسح عام من خالل حتديد أولويات اإلنفاق ضرورة-
احلاجات حسب األمهية النسبية،   إلشباععند أفراد اجملتمع، وتقدم اخلدمات  للخدمات املطلوبة االقتصادية

ن الفائدة من جراء ذلك فيهية أو بناء مدينة رياضية ألكإقامة حمطة لتوليد الطاقة أهم من استرياد األدوات الرت 
 املطلوبة؛ قليلة نسبيا مقارنة باحلاجات األساسية

ليت ال تشبع حاجات أفراد ما أمكن عن النفقات الضعيفة أو الغري منتجة واملشاريع املظهرية ا عاداالبت-
 اجملتمع؛

كتنويع والبحث عن املوارد املتجددة وعدم   اقتصاديتنمية ومنو  إلحداثالرتكيز على املشاريع التنموية -
 أي وقت؛ يف باالندثارعلى مورد النفط فقط ألنه غري متجدد ومهدد  االعتماد

االستثمار يف املورد البشري لتأسيس رأس مال فكري يساهم يف إحداث التنمية املشبعة للحاجات ويعترب -
  ناضب تتناقله األجيال فيما بعد؛مورد غري

 م االستفادة منها بشكل عادل وعام؛بني خمتلف املدن واملناطق حىت يتنفقات العادل لل توزيعالضرورة -

حب لإلنفاق العام يف مؤسسات الدولة عن طريق استخدام األساليب احلديثة يف تقييم تقييم األداء املصا-
 زي قيمة النفقات يف القطاع العام؛األداء، والتأكد أن قيمة األداء توا

                                                           
1

 .25-23ص . ، صبقاسالمرجع الاملالية العامة،  سمير صالح الدين حمدي،-
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ويف حدود القوانني واللوائح صرفها يف اجملاالت املخصصة هلا  ضرورة فرض رقابة على اإلنفاق للتأكد من-
 نب اإلسراف والتبذير؛مع جت املنصوص هلا

اإلداري بني اجلهات  االتصالضرورة التنسيق الناجح من خالل التخطيط الكلي يف إجناز املشاريع وتنظيم -
 .اإلداري يف اجناز املهام العامة العامة وتفعيل نظام التكامل

 :1هبما االقتداء كما يتفق معظم احملللني يف هذا الصدد على وجود ضابطني أساسيني ينبغي 

عدم ختصيصها لتحقيق : ضرورة توجيه النفقات العامة حنو تعظيم النفع العام مما يتطلب أوال: الضابط األول
توزيع نفقات الدولة على أساس : مصاحلها اخلاصة ببعض األفراد ملا يتمتعون به من نفوذ خاص، أما ثانيهما

حتديد أولويات اإلنفاق حسب األمهية النسبية  نظرة إمجالية وشاملة الحتياجات خمتلف املرافق العامة أين يتم
 .للخدمات اليت يقدمها كل مرفق منها

يكفل عدم ضرورة جتنب كل تبذير أو إسراف من جانب القائمني باإلنفاق العام على حنو : الضابط الثاني
وضعها فهذه الضوابط مقبولة عامة لذلك وجب تبيان كيفية . ضياع األموال العامة على إنفاق غري جمدي

أن احمللل االقتصادي يضطر دائما الستبعاد بعض اخلدمات العامة نظرا لصعوبة موضع التنفيذ العملي حيث 
أو إستحالة تقدير منافعها على حنو دقيق كتلك اخلدمات املتعلقة باألمن ألن تقديرها يعترب من األمور 

دة على كل أنواع النفقات وجب التمييز بني السياسية، كما أنه ونظرا لصعوبة تطبيق قواعد الرتشيد بصورة موح
النفقات حسب أغراضها واملتمثلة يف ثالث جماالت وهي اخلدمات العامة، األشغال العامة، املشروعات العامة 

 .التجارية والصناعية ودراسة قواعد الرتشيد كل واحدة منها على حدة

شمل على حتديد أولويات وأهداف إن ترشيداإلنفاق العام حيتاج إىل وضع خطة متكاملة، تإذن  
اجملتمع، مث القيام باإلنفاق وفقا للخطة املوضوعة، مع ممارسة الرقابة املالية الفاعلة قبل وأثناء وبعد تنفيذ برامج 

تتم عادة املستندية  فالرقابة املاليةوعليه .ومعاقبة املقصرين وحماربة املفسدين االحنرافاتاإلنفاق العام الكتشاف 
مستندات الصرف على أفراد قالئل يف قمة اجلهاز اإلداري واملؤسسات العامة وال يتم  اعتمادحصر  عن طريق

الصرف املايل إال بعد التأكد من توقيعهم يف حدود االعتمادات احملددة هلم ويتم عادة من داخل السلطة 
 .التنفيذية ويطلق عليها رقابة الرئيس على املرؤوس

رقابة أثناء تنفيذ الربنامج احلكومي ميكن أن يقوم هبا موظفو وزارة املالية فهي الأما النوع الثاين  
 .املنتدبون للعمل يف اجلهاز التنفيذي للدولة يف كافة الوزارات واملصاحل، أو سلطة خارجة عن السلطة التنفيذية

                                                           
 .25-21ص .، صبقاسالمرجع ال، (السياسات املالية للنظام الرأمسايل-نظرية مالية الدولة)، اإلقتصاد املايلمجدي محمود شهاب-1
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اجعة األرقام من خالل مر  وتتم أما النوع األخري فهي الرقابة الالحقة بعد تنفيذ الربنامج احلكومي 
اليت  االحنرافاتالواردة يف احلساب اخلتامي للدولة مع األرقام الواردة يف املوازنة العامة، ودراسة أسباب هذه 

ترجع إما ألخطاء يف التقدير أو بسبب الفساد من أجل حماربته وبالتايل الرفع من الكفاءة االقتصادية 
جهة خارجة عن السلطة التنفيذية كالسلطة القضائية أو  ويفضل أن يقوم هبا .واإلنتاجية لربامج اإلنفاق

 .1التشريعية

ترشيد اإلنفاق وجب توفر نظام رقابة فعال من أجل تقييم طرق اإلجناز وتطوير مفهوم  ومن أجل 
، تأخذ أشكال جديدة من املوازنة العامة كموازنة األداء ، اليت2الرقابة املستندية إىل الرقابة التقييمية املستندية

موازنة التخطيط والربجمة، املوازنة ذات األساس الصفري وهي األكثر تطورا يتم فيها تقييم الربامج اإلنفاقية 
 .3اإلنفاقية البديلة املتاحة يف كل فرتة زمنيةمن بينالربامج  بأفضل الربامج واالحتفاظ

III        .5.3-  العامدعائم ترشيد اإلنفاق 

احلجم األمثل لإلنفاق اليت تتم من عام أصبحت تثري مشكل كيفية حتديد ن ظاهرة تزايد اإلنفاق الإ 
خالل قرارات جزئية تتعلق مبشاريع وخدمات معينة وحمددة، أي هناك حاجة ملحة إىل ترشيد قرارات اإلنفاق 

مة ، وتتوقف صحة القرارات اإلنفاقية العامة على مدى سالمة األساليب واألدوات املستخداختاذهاالعام عند 
يف تقرير هذه املشاريع واخلدمات، وبالتايل تؤثر على احلجم الكلي لإلنفاق العام الذي من املفروض أن يأيت 

هبا عند القيام برتشيد اإلنفاق  االلتزامولعله من أهم العناصر اليت جيب  ،4بعد إجراء عملية الرتشيد الالزمة
 :يف النقاط التالية صارهااختميكن  العام الذي يعترب خطوة ضرورية ليست بالسهلة

III    .9.5.3-تحديد الحجم األمثل لإلنفاق العام 
تستمر يف زيادة النفقات العامة إل احلد الذي تتساوى عنده التضحية املرتتبة يرى البعض أن الدولة  

أن احلجم على فرض الضرائب مع املنفعة حلدية اليت تولدها النفقات العامة، كما ذهب بعض علماء املالية إىل 
 :األمثل من النفقات يتحقق بتوافر شرطني

جماالت اإلنفاق العام مبعىن أن تستمر االجتماعية يف خمتلف ضرورة تساوي املنافع احلدية : ألولا 
 .الدولة يف اإلنفاق يف اجملاالت املختلفة حىت تتساوى املنافع احلدية فيما بينها

                                                           
 .316-311-304ص . ، صبقاسالمرجع ال، -القسم الثاين-، مبادئ االقتصاد العامدراز وآخرونحامد عبد المجيد -1
 .125.، صبقاسالمرجع ال، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، كردودي صبرينة-2

3
 .316.، صبقاسالمرجع ال، -القسم الثاين-، مبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز وآخرون-
 .225.، صبقاسالمرجع ال، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد-4
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ة تساوي على األقل ما ضحى به من إنتاج القطاع من الضروري أن حيقق كل إنفاق منفع: الثاني 
بسبب صعوبة قياس املنافع احلدية  لالنتقاداتلكن تعرض هذا الرأي  النشاط،اخلاص من جراء قيام الدولة ب

ومنه فاحلجم األمثل للنفقات العامة هو ذلك احلجم تمع كالنفقات السياسية والعسكرية، االجتماعية يف اجمل
كرب قدر من الرفاهية ألكرب عدد من املواطنني يف حدود أقصى ما ميكن تدبريه من الذي يسمح بتحقيق أ

 .1املوارد العادية للدولة

III    .1.5.3-إتباع مبدأ األولوية 
حول ضرورة تطبيق هذا املبدأ عن طريق بعض األدوات منها حتليل  واالقتصاديونتطرق إليها اخلرباء  

وجوهر عملية اليت تعد من أهم األدوات مصداقية "ت اجلدوى للمشروعاتإعداد دراسا"التكلفة والعائد، أو 
أن جناح عملية التنمية وإمكانات تنفيذ أهدافها ومتويل استثماراهتا  االقتصاديونحيث يؤكد تقييم املشروعات 

قبل البدء  االقتصاديةاملكونة هلا وبالتايل وجب االهتمام بدراسة األنشطة  تعتمد على سالمة دراسة املشروعات
يف اإلنفاق واستخدام املوارد االقتصادية والبشرية املتاحة أفضل استخدام هبدف احلصول على أعلى عائد 

، الدراسة التسويقية، االستثماريةكالتكاليف ،  2"ضياع أو التلفواحملافظة على املوارد من سوء االستخدام أو ال
فرص العمل واآلثار احملتملة على البيئة، حبية املشروع، خطة التمويل املقرتحة، اقتصاديات تشغيل املشروع، ر 

، إعادة توزيع الدخل واآلثار االجتماعية، هذا ما يتيح ترتيبها والبدء بأحسنها نفعا للمصلحة العامة االدخار
 .3للمجتمع

III    .3.5.3- الدقيق لوقت النفقةالتحديد 
خري أو تقدمي، بغية الوصول لألهداف املسطر هلا ويقصد به أن يتم اإلنفاق يف الوقت احملدد له دون تأ 

 .رشيد لها احملدد، وغري هذا يصبح خمالفا للمبدأ وسلوك غري يف أج
III    .4.5.3- المتبعةكفاءة اإلجراءات 

ويقصد به الرتخيص املسبق من السلطة التشريعية إلنفاق األموال حسب ما تنص عليه قواعد املالية  
بالشكل الذي يضمن حتقيق املصلحة العامة، حيث يساعد هذا الرتخيص على ترشيد  العامة وضمانا لتوجيهه

                                                           
دار الفكر الجامعي ، 2، ط-دراسة مقارنة-، أثر السياسات املالية الشرعية يف حتقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثةمحمد حلمى الطوابى-1

 .223-221ص . ، ص1002كندرية، مصر، ، اإلسللنشر
2

 .24. ، ص1001، عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2، دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات، طعبد العزيز مصطفى عبد الكريم-
 52. م، مرجع سبق ذكره، ص، أطروحة دكتوراه علو 1004-2440أثر دور الدولة على برامج اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر لفرتة  ،بختة سعيدي-3
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النفقات، ألن أعضاء الربملان أثناء مناقشتهم ملشروع املوازنة قد يطالبون احلكومة بإلغاء بعض النفقات أو 
 . 1استبداهلا

III    .5.5.3-تجنب اإلسراف والتبذير 
امة يؤدي إىل تبديد جانب من دخل األفراد الذي حصلت عليه إن اإلسراف والتبذير يف النفقات الع 

الدولة بواسطة الضرائب، كما يزيد من إضعاف الثقة يف مالية الدولة، وهناك صور عديدة لإلسراف والتبذير يف 
 :2ما يليالنفقات العامة خاصة الدول النامية منها نذكر منها 

 من جهة بتأدية نفس اخلدمة أو خدمات متقاربة ما ينتج ويقصد به قيام أكثر سوء تنظيم اجلهاز احلكومي-
 ارتفاع تكاليف تأديتها دون مربر؛

من مناصبهم يف حتقيق مصاحلهم وتيسري  االستفادةأي  رب خاصة لبعض ذوي السلطة والنفوذحتقيق مآ-
 خاصة هبم؛ اسرتاحاتخدماهتم اخلاصة كتعبيد الطرق من وإىل مساكنهم أو إقامة 

ومنه األجهزة املسؤولة عن املياه والكهرباء  ل بني األجهزة احلكومية املختلفةسيق يف العمتنوجود  معد-
من تعبيد طريق ما يأيت اجلهاز املسؤول عن املياه  االنتهاءفمثال بعد . واهلاتف والصرف الصحي وتعبيد الطرق

 وهكذا؛....جديد ويعاد تعبيد الطريق منليقوم باحلفر يف نفس الطريق، 

أي زيادة عدد املوظفني عن القدر الالزم ألداء األعمال وما يرتتب  عدد العاملني يف اجلهاز احلكومي ةزياد-
، إضافة إىل شراء مستلزمات وإجياد أماكن والالمسوؤليةعنه من زيادة النفقات وضياع الوقت والتكاسل 

 ذا هدر للمصروفات العامة اجلارية؛لتشغيلهم وه

من وما يصحبهم  كسفر الوفود السياسية أو ممثلي الدولة  :لوفود والبعثات إىل اخلارجاملبالغة يف نفقات سفر ا-
، املهرجانات، الباهظةيضاف إىل ذلك السيارات احلكومية ثلي اإلعالم دون حاجة ماسة لذلك، وفود، منها مم

 .إخل... حفالت االستقبال، نفقات اإلعالنات،

املكلف بذلك باختاذ العديد من اإلجراءات لنجاح ترشيد مما سبق فإنه جيب على الدولة أو اجلهاز  
 :3ما يلياإلنفاق العام، ومن أمهها إتباع 

 دل منو الناتج اإلمجايل؛احلكومي مع االستهالكيأال يتجاوز معدل منو اإلنفاق ضرورة -
                                                           

، كلية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه ،1001-2440: ، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائردراوسي مسعود-1
 .221.، ص1005، اجلزائر، 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

، بقاسالمرجع ال، 1، ط-دراسة مقارنة-يف حتقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثة ، أثر السياسات املالية الشرعيةمحمد حلمى الطوابى-2
 .222-226ص . ص

3
 .320. ، صبقاسالمرجع ال، األثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، إبراهيم متولي حسن المغربي-
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اري مع ضرورة الوصول بشكل تدرجيي إىل الوضع الذي يتعادل فيه الصرف يف جماالت اإلنفاق العام اجل-
 إليرادات اجلارية اإلنفاق اجلاري؛اإليرادات اجلارية للدولة، كما يفضل أن تفوق ا

 االستهالكيضرورة وضع برنامج دقيق لإلنفاق يساهم يف حماربة كل أوجه اإلسراف والتبذير خاصة اإلنفاق -
يف مثل االقتصاد  املستلزمات السلعية اخلدميةاإلسراف يف استخدام أين جيب الرتكيزعلى عدم احلكومي 

االقتصاد يف إقامة احلفالت استخدام البنزين، األثاث املكتيب الفاخر، البدالت النقدية للسفر والتمثيل، 
 بناء املباين احلكومية املظهرية؛ واملآدب، إلغاء األجهزة اإلدارية اليت تقوم بأعمال مزدوجة، وقف

 .اإلنتاجية يف أدائه وحتسنيكما جيب أن يشمل عالج مشكالت القطاع العام -

 :1يضاف إىل ذلك     

وجتاوزها احلد املقرر هلا وإجياد اإلجراءات الالزمة تكاليف تأدية اخلدمات العامة ارتفاعالبحث عن أسباب -
 ؛"موازنة األداء"ومن أمهها أسلوب للقضاء على ذلك، ورفع كفاءة األفراد يف أسلوب اإلدارة 

الوحدات اإلدارية منعا  اختصاصاتة يف تنظيم اجلهاز احلكومي بتحديد إتباع األساليب العلمية احلديث-
 ة لذلك؛والتكرار، وعدم إنشاءها لوحدات جديدة إال يف حالة احلاجلالزدواج

 ملصلحة اخلاصة عن املصلحة العامة؛عن النفقات اليت هتدف إىل حتقيق ا االبتعاد-

 اإلسراف والتبذير يف حالة غيابه؛ تؤدي إىلثار سلبية حماولة التنسيق بني األجهزة احلكومية ملا له من أ-

اتباع السياسات الرشيدة واختاذ اإلجراءات ووضع الضوابط اليت تسمح بالقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير -
 .إخل...عن طريق خفض نفقات الرتشيد اخلارجي، كيفية اإلنفاق لسفر الوفود الرمسية

                                                           
، بقاسالمرجع ال، 2، ط-دراسة مقارنة-ت املالية الشرعية يف حتقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثة، أثر السياسامحمد حلمى الطوابى-1

 .224-222ص . ص
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 الفصل خالصة

تدخل الدولة يف ألهم املفاهيم النظرية األساسية اليت تأخذ بعني االعتبار  يف هذا الفصل ملخص 
واليت كانت  العامة احملايدة يف الفكر الكالسيكي ي شهد تطورات عديدة بدءا باملالية، والذالنشاط االقتصادي

اع فكانت جمرد معاكسة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وتتدخل لتوفري الوظائف التقليدية كاألمن والدف
والذين يرون أن تدخل  ، مث الدولة املتدخلة يف الفكر الكينزيأداة اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية

الدولة أصبح حتمي وأن تواجدها عنصر ضروري خاصة يف ظل التدفقات الظرفية حيث اتسع نشاط الدولة يف 
وأسندت هلا مهام لتحريك النشاط االقتصادي خاصة  احلياة االقتصادية وأصبحت مالية الدولة ذات وزن كبري

يف حالة الركود من خالل سياسة االنفاق العام حيث مت التخلي عن مبدأ احلياد املايل وأصبح عجز املوازنة 
يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق ، وصوال إىل الدولة املنتجة يف الفكر احلديث، ونظرا لتزايد أمهيتها مقصود

فهي تصحح أخطاء ، هام وكبري يف االقتصاد املعاصر دور أصبح هلا قتصادية واالجتماعية حيثأهدافها اال
ومتول التامني االجتماعي ضد أخطار البطالة وتكاليف العالج الطيب ، كذلك منح  توزع الدخل، السوق،
 .التقاعد

 السياسة االقتصادية م أدواتوم املايل احلديث كوهنا أحد أهمتثل السياسة املالية أداة رئيسية يف املفه 
للتأثري على النشاط االقتصادي وحتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية املسطر هلا من خالل 
حماولة الوصول إىل مستوى العمالة، استقرار األسعار، عدالة توزيع الدخل، حتقيق منو مقبول، فهي إذا جمموعة 

خالل فرتة زمنية معينة لإلشراف على النشاط  ا الدولة بأكرب كفاءةمن اإلجراءات احلكومية اليت تتخذه
االقتصادي باستخدام جمموعة من األدوات واملتمثلة يف االيرادات العامة سواء احمللية أو اخلارجية، اإلنفاق العام 

 .ل االقتصاديةسواء النفقات اجلارية أو الرأمسالية، سياسة عجز املوازنة حماولة معاجلة االختالالت واملشاك

من  السياسة املالية أهم أدواتإحدى ومنه فقد تطرقنا يف هذا املبحث األخري إىل مفهوم النفقة كوهنا  
ليست فقط الظرفية القصرية األجل،  اليت تسعى إليها، االقتصادية النهائية حتقيق األهدافحيث دورها يف 

واء ألهنا عامل مفسر ملعدل النمو االقتصادي عنصر حمدد لكل دينامكية حتدث يف األجل الطويل س ألهنا
ما استوجب خضوعها جملموعة من الضوابط بغية حتقيق أكرب منفعة بأقل قدر من ، أداة لتحقيق النمو األمثلو 

 .، إضافة إىل أهم صور وأشكال النفقة، وأهم أسباب تزايدهااإلنفاق
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دى إىل إبراز آثارها االقتصادية ، ما أعلمية ومنه فقد تنوعت تقسيمات النفقات وفق عدة أسس 
الناتج الوطين، استقرار األسعار، توزيع سواء املباشرة أو غري املباشرة، آثارها على االستهالك واالستثمار، 

وأكرب نفع ألفراد واليت يقصد هبا حتقيق أقصى إنتاج ممكن  الدخل، إال أنه جيب اتباع سياسة ترشيد اإلنفاق
، وحتقيق التوازن بني النفقات واملوارد العادية (كفاءة اإلنفاق) فاق واإلسراف والتبذيربأقل قدر من اإلناجملتمع 

ساليب وخطوات األ جمموعة من باعويتوقف جناحه على ات عن طريق التدخل األمثل للدولة للدولة، ويتم ذلك
 .واليت مت التطرق إليها يف هذا الفصل يف كل اجملاالت
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 تمهيد
يشكل النمو االقتصادي اهتمام العديد من املفكرين يف أحباثهم خاصة بعد تطور الفكر االقتصادي  

حيث كانت معظم أفكارهم تنصب حول تفسري العوامل احملددة للنمو بغية حتقيق االستقرار على املدى 
 .وامل عديدة إضافة إىل عالقته املباشرة مع اإلنتاجالقصري والطويل بسبب ارتباطه بع

حيث يقصد بالنمو االقتصادي زيادة الناتج الوطين مع إمكانية حتقيق زيادة يف مستوى الدخل الفردي       
وبالتايل حتسن املستوى املعيشي لألفراد، كما أن احلديث عن النمو االقتصادي يقودنا إىل مصطلح التنمية نظرا 

ما، وعليه سيتم التطرق بعناية إىل هاذين املفهومني كل على حدا من أجل إبراز العالقة االقتصادية الرتباطه
 .بينهما والفرق احلاصل بينهما

عرب خمتلف املدارس االقتصادية والذي انبثق عنه  عرف موضوع النمو االقتصادي اهتمام جل الباحثني 
، "آدم مسيث، دافيد ريكاردو، كارل ماركس"كالسيكية بقيادة جمموعة من النظريات واليت تعود إىل املدرسة ال

أين حاولوا تفسري أسباب النمو االقتصادي مث نظرية شومبيرت، وصوال إىل النماذج احلديثة واليت متثلت يف 
" دومار-هارود"، بعد التطرق أيضا إىل النماذج التقليدية واليت متثلت يف منوذج "لوكاس، رومر وبارو" مناذج

 ".سوان-سولو"ذي ركز على أمهية االستثمار يف النمو، مث النماذج النيوكالسيكية واليت عرب عنها بنموذج وال

كما ازدادت أمهية دراسة العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي خاصة مع زيادة أمهية  
من معدالت النمو االقتصادي تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، ويكمن هدف اإلنفاق احلكومي إىل الرفع 

وحتقيق تنمية شاملة، وانطالقا من ذلك وكتكملة للجزء النظري للموضوع سيتم التطرق إىل عالقة اإلنفاق 
 :احلكومي بالنمو االقتصادي، ومنه مت تقسيم هذا الفصل إىل

 .لفرق بينهاتوضيح مفهوم النمو االقتصادي ومقوماته إضافة إىل التنمية االقتصادية وإبراز أوجه ا-

 .نظريات ومناذج النمو االقتصادي بدءا بالنظريات التقليدية ووصوال للنماذج احلديثة-

 . اإلنفاق العام والتوازن االقتصادي-
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I-  النمو االقتصادي ومقوماته 
لقد اختلف االقتصاديون يف حتديد مفهوم النمو نظرا لتطوره عرب الزمن أين توسعت أفكاره وحمتوياته  
ن هدف أي دولة هو حتقيق معدالت مرتفعة منه مهما كان النظام السائد فيها  وعلى أساسه يتم حيث أ

تقسيم الدول إىل متقدمة أومتخلفة ومنه سيتم التطرق إىل تعريف النمو االقتصادي وطرق قياسه قبل اخلوض 
 .يف تعريف التنمية والفرق احلاصل بينها وبني النمو

I. 9- قياسهالنمو االقتصادي وطرق 

النمو من فعل منا ينمو منوا، زاد أو كثر أو اتسع، ومبوجب هذه املعاين فالنمو هو الزيادة أو الكثرة أو  
 .1اإلمداد أو التوسع يف البيئة احمليطة بالكائن احلي

I.9.9-تعريف النمو االقتصادي 

، "كل فرد عرب الزمنالتطور الذي من خالله ينمو إنتاج املواد واخلدمات عن  "النمو االقتصادي هو  
وهو فعل تراكمي ال ميكن رصده إال بعد مرور فرتة زمنية، وعليه فالنمو االقتصادي هو التغري احلاصل يف الناتج 
احمللي اخلام من سنة إىل أخرى، ويتم االعتماد عليه من طرف الدولة للوصول إىل منو اقتصادي قوي 

 .2"ومستمر

مي اإلمجايل احلقيقي أو الناتج احمللي اإلمجايل بني فرتتني، أي يقيس معدل هو عبارة عن الزيادة يف الناتج القو 
النمو يف االقتصاد عرب الزمن، أو هو ارتفاع معدل الدخل الفردي، والذي هو عبارة عن الناتج القومي احلقيقي 

عدل النمو ال ، مبعىن أن م3مقسوما على عدد السكان، أي يشري إىل متوسط النمو احلقيقي للفرد يف دولة ما
بد وأن يفوق معدل النمو السكاين، فكثريا ما يزيد إمجايل الناتج احمللي يف بلد ما لكن منو عدد السكان مبعدل 

 :أعلى حيول دون زيادة متوسط دخل الفرد، وبالتايل ال يتحقق منو اقتصادي يف هذا البلد وعليه فإن

 دل النمو السكانيمع_ معدل نمو الدخل القومي = معدل النمو االقتصادي 

                                                           
 .21. ، ص1022، عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2اجلزائر منوذجا، ط: ، السياسة العامة بني التخطيط والتنفيذخالد عطا هلل-1
، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةدراسة قياسية، : ، اجلباية والنمو االقتصادي يف اجلزائربن عاتق حنان بلمقدم مصطفى،-2

 .3-1ص . ، ص1023، 4جامعة املسيلة، اجلزائر، العدد، 
 .313. ، ص1023مان، األردن، ، ع1، طدار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، مبادئ علم االقتصاد، محمود حسين الوادي وآخرون-3
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ولذا فإن الدول اليت يزيد عدد سكاهنا مبعدالت كبرية تعاين من التخلف خاصة لدول النامية منها، لذلك 
حيث أن الدول املتقدمة 1وجب عليها العمل على حتسني أوضاعها من خالل االهتمام بقضية تزايد السكان

 .2ن فيها أقل من معدل الدخل الفرديخاصة الصناعية حققت معدالت منو مرتفعة ألن تعداد السكا

أي هو زيادة اإلنتاج أو الناتج القومي اإلمجايل خالل فرتة طويلة، حبيث يتضمن زيادة يف كل من اإلنتاج  -
والطاقة اإلنتاجية حسبما تتحقق يف إطار البىن اهليكلية القائمة اليت تتطور ببطء أو حىت ال تتطور، أين تتم 

ية دون تدخل الدولة وبالتايل ترتفع معدالت النمو أو تنخفض حسب الظروف اليت مير هذه الزيادة بصورة عفو 
 .3هبا البلد

ميكن تعريف النمو االقتصادي بأنه زيادة يف القدرات اإلنتاجية يف البلد نتيجة لزيادة عدد أو حتسن  
مكن أن يتحقق منو الناتج الكلي يف استخدام املوارد االقتصادية أو تطور التقنية املستخدمة يف اإلنتاج، فمن امل

القتصاد ما بفعل أسباب عديدة كنمو السكان الذي يؤدي إىل زيادة عرض العمل، أو تراكم رأس املال 
 .4بواسطة االدخار واالستثمار، اكتشاف موارد إضافية والتقدم التكنولوجي

النقدي، فالدخل النقدي يشري  أي أن النمو االقتصادي يعين حدوث زيادة يف الدخل الفردي احلقيقي وليس-
مقابل اخلدمات ( عادة ما تكون سنة)إىل عدد الوحدات النقدية اليت يتسلمها الفرد خالل فرتة زمنية معينة 

 : اإلنتاجية اليت يقدمها حيث

 
أي أنه يشري لكمية السلع واخلدمات اليت حيصل عليها الفرد من إنفاق دخله النقدي خالل فرتة زمنية  

فإذا زاد الدخل النقدي بنسبة معينة وزاد املستوى العام لألسعار بنفس النسبة فإن الدخل احلقيقي معينة، 
سوف يظل ثابتا وال حيدث حتسن يف مستوى معيشة الفرد يف هذه احلالة، أما إذا ازداد الدخل النقدي مبعدل 

سوف ينخفض ويتدهور  فإن الدخل احلقيقي للفرد( معدل التضخم)أقل من معدل الزيادة يف األسعار 
 :، أي5مستوى معيشته

 

                                                           
، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشردراسات نظرية وتطبيقية، : التنمية االقتصادية محمد عبد العزيز عجمية وآخرون،-1

 .21-23. ص.ص،1006
 .332. ص ،1002األردن،  ، الطبعة العربية، عمان،اليازوري للنشر والتوزيع، األساس يف علم االقتصاد، محمود حسين الوادي وآخرون-2
 .226. ص ،102، عمان، األردن، 2ط دار صفاء للنشر والتوزيع،، مبادئ علم االقتصاد، طارق الحاج-3
 .122. ص ،المرجع السابق، 2، مبادئ علم االقتصاد، طحسين لطيف كاظم الوبيدي، كامل عالوي كاظم الفتالوي-4
 .21. ، ص1000، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشرديثة يف التنمية، ، اجتاهات حعبد القادر محمد عبد القادر عطية-5
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 1:وعليه فإن النمو االقتصادي يعين

 .حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل-

 .أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية وأن تكون موجبة باستبعاد معدل التضخم-

 .أن تكون الزيادة على املدى البعيد أي ال ختتفي مبجرد اختفاء األسباب-

وعليه ميكن القول أن النمو االقتصادي عبارة عن عملية يزيد فيها الدخل احلقيقي زيادة تراكمية مستمرة عرب 
فرتة ممتدة من الزمن، وتكون هذه الزيادة أكرب من معدل منو السكان مع توفري اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية 

كما يركز على الزيادة يف كم .د الغري متجددة من النضوبومحاية املوارد املتجددة من التلوث واحلفاظ على املوار 
األرض، العمل، رأس املال، )السلع واخلدمات اليت ينتجها اقتصاد معني باستخدام عناصر اإلنتاج الرئيسية 

، وهو املقياس األفضل ألداء االقتصاد بشكل عام، ومنه فعملية حتقيق معدل منو مرتفع ملتوسط دخل (التنظيم
قيقي خالل فرتة من الزمن دون تدهور يف توزيع الدخل أو زيادة يف مستوى الفقر يف اجملتمع يدعم قوة الفرد احل

 .2االقتصاد والعملة

 .من هذه التعاريف ميكن استنتاج أنه توجد ثالث عناصر رئيسية للنمو االقتصادي

I.1.9-تتمثل عناصر النمو االقتصادي أساسا يف: عناصر النمو االقتصادي: 

ويتطلب أن يكون معدل الزيادة يف : حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي: صر األولالعن
 :3الدخل القومي أكرب من معدل الزيادة يف عدد السكان أي

 
فيعين ذلك أنه على الرغم من زيادة الدخل القومي إال أن نصيب : فإذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد-

 .تا بسبب زيادة عدد السكان بنفس النسبةالفرد منه يظل ثاب

أي أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ينخفض رغم : أما إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد-
 .زيادة الدخل القومي وذلك ألن معدل النمو يف السكان يزيد عن معدل النمو يف الدخل القومي

                                                           
 .22. ، صالمرجع السابقدراسات نظرية وتطبيقية، : ، التنمية االقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية وآخرون-1
 .112. ، ص1021ردن، عمان، األ اليازوري للنشر والتوزيع،، مبادئ علم االقتصاد، الطبعة العربية، محسن حسن المعموري-2
 .362. ، ص1002، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، مبادئ االقتصاد الكلي، إيمان عطية ناصف-3
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ويقصد هبا حتقيق زيادة : صيب الفرد من الدخل احلقيقيحتقيق زيادة حقيقية يف متوسط ن: العنصر الثاين
حقيقية يف مقدرة األفراد على شراء السلع واخلدمات املختلفة، حيث إن حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد 
من الدخل احلقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أكرب من معدل 

 :1، ويتطلب أن يكون(التضخم)وى العام لألسعارالزيادة يف املست

 

 
( قدرته على الشراء)هذا يعين أن نصيب الفرد من الدخل احلقيقي : فإذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد-

 .تظل ثابتة على الرغم من زيادة دخله النقدي بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار بنفس النسبة

يعين ذلك أن القوة الشرائية ملتوسط نصيب الفرد من الدخل :ل من الواحدأما إذا كانت هذه النسبة أق-
وميكن قياس معدل . القومي اخنفضت على الرغم من زيادته بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار بنسبة أكرب

 :النمو االقتصادي عن طريق املعادلة التالية
 معدل الزيادة في المستوي العام لألسعار  –فرد من الدخل معدل الزيادة في متوسط نصيب ال= معدل النمو االقتصادي 

وتتطلب أن : حتقيق زيادة مستمرة وحقيقية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي: العنصر الثالث 
تكون هذه الزيادة ناجتة عن زيادة حقيقية يف مستوى النشاط االقتصادي أي أهنا ال حتدث بسبب ظروف طارئة كحصول 

لى إعانة من اخلارج لفرتة معينة أو بسبب االرتفاع مفاجئ يف أسعار السلع اليت تقوم بتصديرها للخارج بسبب ظروف الدولة ع
طارئة ال تلبث أن تزول كحالة ارتفاع أسعار النفط اليت تؤدي إىل زيادة كبرية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي يف 

 .ار البرتول  ختتفي هذه الزيادة فهذا النمو يعترب منوا عابرا سرعان ما يزولالدول املصدرة للنفط، لكن مع اخنفاض أسع

ومنه جيب أن تكون الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي مستقرة مبعىن أال تتعرض للتقلب الشديد يف معدهلا 
 .2من فرتة زمنية ألخرى

I.3.9-قياس النمو االقتصادي 

صادي واالجناز الذي وصلت إليه بلدان العامل سواء املتقدمة أو املتخلفة، ملعرفة مستوى النمو االقت 
، (الناتج الوين اإلمجايل، الدخل الفردي)البد من وجود معايري معينة، أين كان االهتمام مبعايري تتعلق بالدخل 

اعية وأخرى لتتغري مؤشراته إىل مقاييس تتعلق باحلاجات األساسية من غذاء وصحة وتعليم، ومعايري اجتم
 : هذه املقاييس مع مرور الزمن، وسنلخصها خمتصرة فيما يليريهيكلية لتتغ

                                                           
 .335-331ص . ، ص1002، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، النظرية االقتصادية الكلية، إيمان عطية ناصف-1
 .314-312ص . ، ص1001، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشرقتصاد الكلي، ، مبادئ االأحمد رمضان نعمة اهلل وآخرون-2

 معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

 معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
 1أكبر من 
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I.3.2-2-يهدف النمو االقتصادي إىل زيادة يف كل من الناتج الداخلي ونصيب الفرد  : معايري الدخل
 :كمايلي

I.3.2.2.2- الناتج الوطين GDP:"فة لالقتصاد عن طريق قياس السلع يقيس صايف الناتج أو القيمة املضا
واخلدمات اليت يتم شراؤها بالنقود، وهذا يعين استبعاد الناتج الذي ال يدخل ضمن عمليات البيع والشراء من 

، ويعتمد النمو على هذا املؤشر على املستويني 1"القياس كالرفاهية واملؤثرات اخلارجية مثل التلوث واالزدحام
مثل املوارد البشرية ورؤوس األموال )بالعوامل املباشرة واألكثر أمهية يف هذا املؤشر الوطين والفردي، ويرتبط 

، أي بكل ما يسهم يف زيادة الناتج احلقيقي ومتوسط (والتحول التكنولوجي وحصيلة الصادرات واملنح واهلبات
اخلدمات يف اجملتمع، نصيب الفرد من هذا الناتج الذي يعد أكثر قبوال كونه يبني نصيب كل فرد من السلع و 

، ويف هذا السياق ميكن حتديد ثالث معدالت للنمو 2أي يتحقق النمو من خالل ارتفاع مستوى املعيشة
 :3تسمح بقياس تلك التذبذبات

ميثل التغري الذي حيدث يف مستوى الدخل منسوب إىل قيمة الدخل من سنة ألخرى،  :معدل النمو السنوي-
الفرتات القصرية، وهذا املعدل هو األصدق ألنه يعرب عن اجتاه التغري الذي حيث يستخدم هذا املعدل خالل 

 . حيصل يف الدخل سنة بسنة

ميكن تعريف معدل النمو الكلي للدخل الوطين خالل فرتة معينة حيث ميكن أن نأخذ  :معدل النمو الكلي-
املعدل لفرتة معينة أكثر داللة عن ويكون هذا . فرتة أكثر من سنة واحدة لدراسة التغري الفعلي للدخل الوطين

 .املعدل السنوي كونه يتضمن مجيع التذبذبات السنوية

ويقصد به تغري مستوى الدخل خالل فرتة معينة آخذا يف احلسبان تلك  :معدل النمو السنوي املتوسط-
:  التذبذبات السنوية ويتم حسابه كمايلي  etXXa t log/loglog 0 

:أو كذلك  tXXa t /lnln 0 

: حيث
0X : ،كمية سنة األساسXt : ،كمية سنة املقارنةt : ،طول الفرتةa : معدل النمو السنوي

 .املتوسط

ارية داخل االقتصاد ما مل يأخذ ومنه ميكن القول إن الناتج الوطين ال يعرب بصدق عن التقلبات االقتصادية اجل
 .يف احلسبان طبيعة التغريات اليت جتري به وخاصة تقلبات األسعار

                                                           
 .121.،ص1002، مالطا،ELGAمنشورات النظرية والتحليل، : ، االقتصاد الكليقاسم عبد الرضا الدجيلي، علي عبد العاطي الفرجاني-1
 .312. ، ص1005عمان، األردن،  ،دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، حتليل االقتصاد الكلي، طهوشيار معروف-2
 .21-22. ، صالمرجع السابقاألسس النظرية، : ، التحليل االقتصاد الكلي، اجلزء األولفرحي محمد-3
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I.3.2.1.2- كما ميكن االستدالل عن النمو االقتصادي عن طريق حتديد معدالت منو  :الدخل الفردي
فرد يف قطر معني، ويقاس ستوى املعيشي املادي للامل عن تطور ريتعبوتستخدم للالناتج القومي للفرد الواحد 

 :1كمايليالناتج القومي للفرد   عدلم

  =معدل الناتج القومي للفرد 
 

إن أي حتسن يف الناتج القومي للفرد ال ميكن حتقيقه إال إذا كان معدل النمو االقتصادي أكرب من  
ي أكرب من معدل منو ، أو بعبارة أخرى كلما كان معدل منو الناتج القومي اإلمجايل احلقيقمعدل منو السكان

السكان ازداد معدل الناتج القومي للفرد، ويطلق على هذا الفرق بني معدل منو الناتج القومي ومعدل منو 
 .السكان بالنمو الصايف ويستخدم لتحديد الفرتة الزمنية الالزمة ملضاعفة الناتج القومي

 الدخل الفردي احلقيقي بدال من التغري يف ومن هذا املنطلق مييل االقتصاديون لألخذ مبقياس معدل التغري يف
 :2الدخل القومي اإلمجايل للتعبري عن معدل النمو االقتصادي وحيسب كما يلي

معدل = معدل تغير في السكان _ معدل التغير في الدخل القومي الحقيقي = معدل التغير في الدخل الفردي الحقيقي 
 في السكان  معدل النمو_ النمو في الدخل القومي الحقيقي 

ويعترب متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر املعايري استخداما وأكثرها صدقا عند قياس مستوى  
النمو االقتصادي، وعامة يقاس النمو االقتصادي باستخدام ما يسمى مبعدل النمو البسيط واملتمثل يف املعادلة 

 3:التالية

1

1





t

tt

pib

pibpib 

التحفظات على استخدام متوسط الدخل الفردي احلقيقي كون مؤشر التغري يف العديد من  هناك توجدكما "
يف اجملتمع، فقد تذهب الزيادة اليت  القومي احلقيقي توزيع الدخليف عدالة  يشري إىل حتقيقالدخل الفردي ال 

كما يركز على . الغنية يف حني ال تنال الطبقات الفقرية إال اجلزء اليسري ةالطبقشرائح تتحقق يف الدخل إىل 
النوحي املادية ويتجاهل هذا املؤشر األبعاد االجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وكذلك النواحي البيئية 

 .4"للتنمية

                                                           
 .372-371ص .، صالمرجع السابق، 1، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الوهاب األمين-1
 .511.، ص1021، ، عمان، األردنلمجتمع العربي للنشر والتوزيعمكتبة ا، 1، ط-مبادئ وتطبيقات-، االقتصاد الكليمصطفى يوسف كافي-2
مجلة ، 1021-2420، دراسة قياسية ألثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة خيرة، بابا عبدالقادر اجري-3

 .31. ، ص6، العدد 3جامعة مستغامن، اجمللد  المالية واألسواق،
 .113. ، ص1025، عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيعأساسيات االقتصاد اإلسالمي، ، محمود حسن صوان-4

 الناتج القومي االجمالي الحقيقي

 عدد السكان
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I.3.2.3.2-معادلة سنجر Singerعام " سنجر"وضعت من طرف األستاذ : للنمو االقتصادي 1952 ،
، عرب عن معادلة النمو بأهنا دالة لثالث عوامل  "دومار-هيكس، هارود: "ساعدة كل منوتوصل إليها مب

 :1كمايلي
RSPD  

D :معدل النمو السنوي لدخل الفرد ،P :إنتاجية رأس املال،S :،معدل االدخار الصايفR:  معدل منو
غري أن هذه .6S ،%2.0P ،%25.1R%: ، كما افرتض قيما عددية هلذه املتغرياتالسكان السنوي

 :التقديرات تعرضت النتقادات

نسبة االدخار الصايف من الدخل القومي - 6%قبولة يف وقت صياغة سنجر للمعادلة، أما يف ، تعترب م
 .الوقت احلاضر فإن الدول النامية بإمكاهنا ادخار نسبة أكثر

قدر معدل النمو السكاين بف - 25.1% وهذا الرقم أقل بكثري من املعدالت السائدة يف الدول النامية والذي ،
يقدر عامة بف  3.2%. 

نتاجية االستثمارات والسائدة بف أما إ- 2.0% فهي نسبة منخفضة وتقل بكثري عن احملققة يف معظم الدول ،
 .النامية

وعليه فإن الناتج احمللي اإلمجايل هو مؤشر غري كامل، فهو ال يأخذ يف احلسبان املخرجات السلبية للنمو مثل "
مضرة جململ اقتصادنا، كما أنه ال يراعي التحسينات النوعية كالتحسن التلوث، اخنفاض التنوع البيولوجي كوهنا 

يف الصحة، العالج، األمن، التعليم واجلهود املبذولة يف محاية البيئة، إضافة لذلك فهو ال يقيم إنتاج اخلدمات 
ارس، الطرق، املد)العامة إال من خالل كلفتها من دون قياس الثروة اليت تقدمها للعوامل االقتصادية 

، وبذلك فهو يشوه هاجس اخلدمات العامة إلظهاره فقط اجلانب املايل من إنتاجها، كما أنه ...(املستشفيات
املتحققة ولالختالالت االجتماعية، وذلك يبقى مؤشر ( القيمة املضافة)معدل ال يقدم أي إشارة لتوزع الثروة 

االقتصادية لتربير القرارات االقتصادية، ولغرض يفيد استعماله ألغراض التوقعات حملاولة التوصل للسياسات 
بدمج ثالث " مؤشر التطور اإلنساين"قياس الثروة أضيفت مؤشرات أخرى إلكمال معدل الناتج احمللي مثل 

مستوى املعيشة، معدل طول العمر، نسبة األمية والتعليم املدرسي، وأيضا مؤشر الرفاهية : عناصر وهي
 .2"االقتصادية

                                                           
. ، ص1021، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة-1

 .114-112ص 
، المنظمة العربية للترجمة، 1االقتصاد للجميع، ط: ، مقدمة يف التحليل االقتصاديالعزاوي محمد هيثم أحمد، ترمجة فارد-جيرارد فونوني-2

 .63-61ص . ، ص1023بريوت، لبنان، 
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I.3.2-1-وهذا األسلوب صيغ املدى الذي تشبع فيه حاجات السكان، أين يتضمن  :جات األساسيةاحلا
إشباع حاجات املستويات الدنيا من احلاجات املادية، كالغذاء واملسكن والصحة والتعليم، كما أنه ينافس من 

تقليدية وكبار السن أجل توفري احلاجات الضرورية ألجزاء مهملة أو منسية من السكان كالنساء يف اجملتمعات ال
واملعوقون من الناس، ويهتم هذه األسلوب بإزالة الفقر املطلق عرب التجهيز املباشر للسلع واخلدمات إىل الفقراء 
حملاولة ختفيف الفقر فورا، وليس فقط االعتماد على معيار زيادة الدخل الذي ميكن أن يأخذ وقتا طويال، كما 

ء من خالل التجهيز أو التوفري املباشر للصحة والتعليم والتسهيالت األخرى، أنه يرفع من إنتاجية الناس الفقرا
وجيب أن ال يأخذ هذا األسلوب ذريعة لتحويل االنتباه أو املوارد عن بناء قدرة وقابلية البلد يف رفع مستويات 

 .1دخل الفقراء وحتقيق أهدافهم

I.3.2-3-ات الصحية ومستوى التغذية والتعليم، وتعرب تبين هذا املقياس ليعكس اخلدم :معايري اجتماعية
معايري اجتماعية عن حياة األفراد ومستوى الرفاهية هلم، لكن املشكلة فيه تكمن يف تركيبة الرقم القياسي 

 :2للرفاهية ومكوناته واألوزان، وسنتناول أهم هذه املؤشرات

 :لد ما كمايليمن أهم املعايري اليت تقيس لنا التقدم الصحي يف ب :معايري صحية-

 عدد الوفيات لكل ألف من السكان، أو عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان؛-

معدل توقع احلياة عند امليالد، أي متوسط عمر الفرد فكلما زاد دل على درجة التقدم االقتصادي والعكس -
 صحيح؛

 عدد األفراد لكل طبيب، وعدد األفراد لكل سرير باملستشفيات وهكذا؛-

 املنفق على الصحة إىل إمجايل الناتج احمللي وكذلك إىل إمجايل اإلنفاق احلكومي؛نسبة -

نظرا ألمهية التعليم يف تكوين االستثمار البشري، والذي حيقق عائدا مرتفعا سواء لألفراد أو  :معايري تعليمية-
ور أو ختلف بلد للمجتمع ككل، والذي أصبح أهم مرتكزات النمو، وضعت مؤشرات لقياسه ملعرفة درجة تط

 :معني، ومن أكثر املعايري استخداما

 .نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد اجملتمع-

 .نسبة املسجلني يف مراحل التعليم األساسي، وكذلك الثانوي من أفراد اجملتمع-

 .فاق احلكومينسبة املنفق على التعليم جبميع مراحله إىل إمجايل الناتج احمللي، وإىل إمجايل اإلن-

                                                           
 .51-50ص . ، ص1020، عمان، األردن، إثراء للنشر والتوزيع، 2، علم اقتصاد التنمية، طمحمد صالح تركي القريشي-1
، اإلسكندرية، مصر قسم االقتصاد للنشردراسات نظرية وتطبيقية، : ، التنمية االقتصاديةناصفمحمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية -2

 .22-21ص . ، ص1000
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يعترب توفري الغذاء حاجة أساسية للسكان، فنقص أو سوء التغذية يؤدي إىل اخنفاض القدرة  :معايري التغذية-
اإلنتاجية ويرتتب عنه اخنفاض مستويات الدخول، ومن أهم املؤشرات للتعرف على سوء التغذية أو نقصها  

 :كمايلي

 .ةمتوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات احلراري-

 .نسبة النصيب الفعلي من السعر احلرارية إىل متوسط املقررات الضرورية للفرد-

ويتكون من ثالث مكونات وهي وفيات األطفال، توقع احلياة عند السنة األوىل  :مؤشر نوعية احلياة املادية-
املتحقق إلشباع احلاجات األساسية  سنة، كما يقيس مقدار اإلجناز 15للطفل، القراءة والكتابة عند عمر 

جاء يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  الذي مؤشر التنمية البشريةورفع مستوى الرفاهية للسكان، أما 
 UNDP  من خالل تقاريره السنوية عن التنمية البشرية مقياس التنمية البشرية الذي حياول 1990عام ،

رتيب مجيع البلدان على مقياس يبدأ بالصفر وهي املرتبة األدىن، وينتهي بالواحد وهي املرتبة األعلى، ويستند ت
على ثالثة أهداف للربط بني معيار نوعية احلياة املادية مبستوى املعيشة ويقاس مبعدل دخل الفرد احلقيقي 

نمية البشرية يأخذ ثالث مؤشرات وهي توقع احلياة املرجح مبعدل القوة الشرائية لكل بلد، وعليه فان مقياس الت
 .1والتعليم ودخل الفرد احلقيقي

I.3.2-1-ت الدول الصناعية املتقدمة تعمل على توجيه اقتصاديات الدول النامية بعدما كان: معايري هيكلية
سويق منتجاهتا من السلع حنو إنتاج املنتجات األولية الزراعية واملعدنية بأسعار مالئمة لتبقى تلك الدول سوقا لت

الصناعية، والذي مل يعد مقبوال بعد احلرب العاملية الثانية  بسبب حصول معظم تلك الدول على استقالهلا 
وسعيها حنو التحرر من التبعية االقتصادية والسياسية باإلضافة إىل تراجع أسعار املنتجات األولية وتدهور 

، كل اليت فاقت إيراداته اإليرادات الصناعية أكثر بقطاع اخلدماتم ماهتنصب االليشروط التبادل التجاري، 
عن طريق االهتمام بالتصنيع  هذا أحدث تغيريات هيكلية يف البىن االقتصادية لكل من الدول املتقدمة والنامية

فيهيكل األمهية النسبية ملختلق القطاعات االقتصادية وأثر من ، مما غري هبدف توسيع قاعدة اإلنتاج وتنويعها
 :كمايلياالقتصادي   النموالتقدم و كل هذه املتغريات اختذت كمقاييس لقياس درجة . صادراهتا ووارداهتا،

 .السلعية األمهية النسبية للصادرات الصناعية إىل إمجايل الصادرات-

 .نسبة العمالة يف القطاع الصناعي إىل إمجايل العمالة-

                                                           
 16-11ص . ، صالمرجع السابقنظريات وسياسات وموضوعات، : ، التنمية االقتصاديةمدحت القريشي-1
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اإلمجايل، وكلما ارتفعت هذه النسب يف الدول فيعين ذلك أهنا  ينسبة اإلنتاج الصناعي إىل الناتج احملل-
حققت تغريات إجيابية يف بنياهنا االقتصادي وهيكل إنتاجها ويعكس ذلك زيادة درجة التقدم والنمو يف 

 .1الدولة

I.1- العوامل المحددة للنمو االقتصادي 

 :و نلخصها فيما يليهناك العديد من العوامل اليت تلعب دورا يف حتديد وإحداث النم

I.1-9-ويقصد به تعبئة املدخرات الوطنية من أجل زيادة الطاقات اإلنتاجية للبلد من : تراكم رأس المال
خالل تكثيف االستثمارات يف مشروعات البىن التحتية كتوسيع شبكة الطرقات الداخلية واخلارجية وبناء 

قتصاد القومي لإلقالع وإقامة املشروعات اإلنتاجية وتدعيم املطارات واملوانئ وغريها، واليت تساهم يف إعداد اال
القدرات التصديرية للبلد، ويعتمد حتقيق هذه األهداف على مدى جدية السياسات االقتصادية اهلادفة إىل 

 .2إعطاء األولوية إىل اإلنفاق االستثماري وليس االستهالكي وبالتايل زيادة معدالت النمو االقتصادي

رأمسايل أو االستثمار تعترب أحد العوامل الرئيسية للنمو، فكلما زاد التكوين الرأمسايل زادت الطاقة فالتكوين ال
اإلنتاجية وبالتايل يزيد مستوى اإلنتاج وترتفع إمكانية االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبري أو احلجم الكبري 

التقدم التكنولوجي وبالتايل زيادة التقدم لإلنتاج ما يؤدي إىل زيادة التخصص يؤدي بدوره إىل املزيد من 
ولكي يتحقق التكوين الرأمسايل فيجب أن . االقتصادي وزيادة معدل النمو الذي يفوق معدل النمو السكاين

 .3يتحقق االدخار ألنه ال استثمار دون ادخار، وجيب استثمار ما مت ادخاره، وأن ال يكون هناك اكتناز

I.1-1-ترب أهم العوامل املؤثرة على النمو، وال يعتمد على التعليم والتدريب فقط بل ويع: رأس المال البشري
أيضا مقدار اخلدمات الصحية واالجتماعية، ويعترب السكان ونوعيتهم واهلرم السكاين أهم عنصر مكون له، 

يب الفرد أي زيادة السكان تعين زيادة عرض العمل مع األخذ يف االعتبار أثر النمو السكاين على متوسط نص
من الناتج أو الدخل القومي، حيث يشكل مصدر رئيسي للطلب الفعال الذي يساهم يف زيادة دورة ونشاط 

وبالتايل فإن أي زيادة يف استثمار رأس املال البشري تساهم يف زيادة إنتاجية العمل وبالتايل . النمو االقتصادي
هتمام بتدريب وتنمية العنصر البشري اليت متيز الدول زيادة معدل النمو والتنمية االقتصادية، وعليه وجب اال

                                                           
، اإلسكندرية، مصر، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، 2قتصادية، ط، قضايا معاصرة يف التنمية االسحر عبد الرؤوف سليم، عبير شعبان عبده-1

 .206-205ص . ص ،1021
 .325. ، صالمرجع السابق، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الوهاب األمين-2
 .164. ، ص المرجع السابقحتليل جزئي وكلي، : ، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد-3
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املتقدمة عن املتخلفة، والتدريب الفين واإلداري يعترب ضروري لتنمية املهارات بدورها تساهم يف زيادة اإلنتاجية 
 .1وبالتايل اإلسراع يف عملية التنمية وزيادة معدل النمو

I.1-3-ج ومنو أي اقتصاد على كمية ونوعية املوارد الطبيعية ممثلة يعتمد إنتا : كمية ونوعية الموارد الطبيعية
واليت ليست من صنع اإلنسان، فالفرد يستغل تلك  اخل،......يف درجة خصوبة الرتبة، وفرة املياه، املعادن،

املوارد لتحقيق األهداف والغايات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، كما أن املوارد ليست بالضرورة أن تكون 
ابتة، كما ميكن للمجتمع أن يكتشف أو يطور موارد طبيعية جديدة تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي يف ث

املستقبل، أو حتويل جزء من تلك املوارد املتاحة كرأس املال والعمل حنو جماالت األحباث، أي يعين ذلك 
إىل أعلى مستوى من القدرة التضحية جبزء من السلع االستهالكية يف األجل القصري للوصول باالقتصاد 

اإلنتاجية يف املستقبل وبعبارة أخرى انتقال منحىن حدود إمكانيات اإلنتاج القصوى إىل األعلى وبالتايل زيادة 
 .2النمو

I.1-4-أين ينتج النمو على املستوى التقين عن عوامل إنتاج مستخدمة وعن إمكانية التوفيق :التقدم التقني
وإمنا ( العدد اإلمجايل لساعات العمل وخمزون رأس املال الثابت)بكميات العوامل بينها، أي ال يرتبط فقط 

يرتبط أيضا بالعوامل النوعية أي جمموعة من العناصر تتمثل يف حتسني املعارف وتأهيل العمال والتقدم العملي 
تلفة النوعية حتدد اإلنتاجية املستخدم، باإلضافة إىل فعالية تنظيم العمل والرتكيبات اإلنتاجية، هذه العوامل املخ

وجناعة اإلنتاج، وعليه وجب االهتمام بإنتاجية األجري واملؤسسة وقطاع النشاط أو باقتصاد البلد، أين منيز 
ثالث أمناط من اإلنتاجية تساهم يف زيادة النمو وهي إنتاجية العمل اليت تقاس بالعالقة بني القيمة املضافة 

وإنتاج رأس املال والذي يقاس . حتسني التقنيات واملاكينات املستخدمة على عدد ساعات العمل، وتتطلب
بالعالقة بني القيمة املضافة وخمزون رأس املال الثابت املستخدم يف اإلنتاج، وتتطلب تأهيالت وكفاءات وجناعة 

افة وجمموع عوامل وأخريا النجاعة الشاملة للعوامل وتتأتى من العالقة بني القيمة املض. العمال الذين يشغلوهنا
 .3اإلنتاج املستخدمة

I.1-5-إن النمو ال يتحقق إال يف إطار حتمل لبعض األعباء والتضحيات حيث أنه  : أعباء النمو االقتصادي
كلما زاد معدل النمو زادت احلاجة إىل زيادة إنتاج السلع الرأمسالية وتوجيه املوارد واالستثمارات إليها، وزيادة 

ليم والتدريب، أي التضحية ببعض السلع االستهالكية يف الوقت احلاضر لزيادة اإلنتاج االستثمار يف التع
كما يؤدي النمو إىل زيادة كل من التلوث البيئي والقضاء على الثروات الطبيعية وازدحام املدن يف  . مستقبال

                                                           
 .121-123ص . ، ص المرجع السابقالنظرية والسياسات، : ، االقتصاد الكليحميدعبد المطلب عبد ال-1
 .356-355ص . ، ص1021، عمان، األردن، دار البداية ناشرون وموزعون، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طحربي محمد موسى عريقات -2
 .26-25ص . ، ص1025زائر، ، اجلمنشورات الدار الجامعية، 2، مدخل عام لالقتصاد السياسي، طموسى زواوي-3
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نب الروحية واألخالقية يف كل من الدول املتقدمة واملتخلفة، إضافة إىل زيادة التقدم املادي ليطغى على اجلوا
 .1اجملتمع

I.1-8-ويعترب أهم مبدأ يف حتقيق النمو 1776وهو ما نادب آدم مسيث عام :التخصص وتقسيم العمل ،
ألنه يؤدي بالضرورة إىل حتسني كمية ونوعية اإلنتاج بنفس الكمية من مدخالت هذا اإلنتاج ويطلق عليه 

ءة اإلنتاجية للعامل وحتسني األداء وتنتج تكنولوجيا متقدمة تساهم يف زيادة معدل اقتصاديا بتحسني الكفا
 .2النمو االقتصادي

I.3-التنمية االقتصادية 
تنمية اقتصادية يف قوهتا الدافعة، حيث تقوم على  التنمية يف اإلطار العريض للفكر االشرتاكي املاركسياعتربت 
ية القطاع الصناعي والتعميق الصناعي التكنولوجي، وانطالقا من من خالل حمور " التحول اهليكلي"مفهوم 

مفهوم تكرار اإلنتاج املوسع، وبالتايل الدور األساسي لعملية تراكم رأس املال، وتعظيم االدخار، وتوسيع نطاق 
ركزي الذي أما آلية حتقيق التنمية هبذا املعىن فهي التخطيط القومي الشامل ذو الطابع امل. االستثمارات املنتجة

يستخدم اخلطة كأداة تكاملية ملزمة، لتحقيق أهداف التحول اهليكلي التصنيعي، وما يرتبط به من سياق 
اجتماعي يف ظل امللكية العامة على أدوات اإلنتاج واملتمثلة يف قطاع الدولة، وقطاع امللكية اجلماعية 

 .3والتعاونيات

I.9.3-تعريف التنمية االقتصادية 

ة مشتقة من النمو وتعين اإلمناء، وهي حماولة عمديه، قصديه أو تدخل خارجي إرادي للتسبب يف كلم  التنمية
النمو واإلسراع فيه لتعميقه وإغنائه بغية احلصول على النماء، وهو اصطالح يتالءم وظروف البلدان املتخلفة 

 .4تفصلها عن الدول املتقدمة ألهنا حباجة إىل زيادة معدالت منوها بسرعة واستمرارية لتقليص الفجوة اليت

التنمية مفهوم اقتصادي يف األصل يعين توظيف التكنولوجيا التصنيعية واإلدارية احلديثة لتحقيق الكفاءة يف 
استخدام املوارد املتاحة هبدف تنشيط االقتصاد الوطين وحتسني نوعية حياة املواطنني كافة، حيث استخدم 

التنمية يف اخلمسينات والستينات من القرن العشرين، ما جعل هدف التنمية تعبري النمو االقتصادي ليشري إىل 
التنمية : "إىل أن" جوزيف ستجلتز" االقتصادية يقتصر على تغري كمي يف الناتج القومي اإلمجايل، ويشري

                                                           
 .512. ، صالمرجع السابق، 2، ط-مبادئ وتطبيقات-، االقتصاد الكليمصطفى يوسف كافي-1
 .15. ، ص1021، األردن، دار جليس الزمان للنشر، 2، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، طعلي جدوع الشرفات-2
-13، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةلية ودورها العام يف التنمية االجتماعية، ، مفهوم ومضمون التنمية احملمحمد عبد الشفيع عيسى-3

 .252-256ص . ، ص1002، 11
 .22. ، صالمرجع السابق، 2اجلزائر منوذجا، ط: ، السياسة العامة بني التخطيط والتنفيذخالد عطا هلل-4
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مية عملية تشمل أوجه احلياة يف اجملتمع كافة يشارك فيها اجلميع، األسواق والدولة واملنظمات الغري حكو 
 . 1"والتعاونيات واملؤسسات غري الرحبية

ومنه فإن كلمة التنمية تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، أي أن التنمية عملية هنوض 
 :2حضاري شاملة، وعليه انقسم الفكر االقتصادي يف تعريفه للتنمية إىل تيارين رئيسيني

لغرب ويستمد مفهومه من جتربة النمو االقتصادي الغريب، وال مييز ميثل الفكر االقتصادي يف ا: التيار األول-
العملية اهلادفة إىل خلق طاقة تؤدي إىل تزايد دائم يف متوسط دخل الفرد احلقيقي " بني النمو والتنمية ويعرفها 

 ".بشكل منظم لفرتة طويلة من الزمن

عملية اهلادفة إىل إحداث حتوالت هيكلية، اقتصادية، ال:" ميثله اقتصاديو العامل الثالث ويعرفها: التيار الثاين-
اجتماعية يتحقق مبوجبها لألغلبية الساحقة من أفراد اجملتمع مستوى من احلياة الكرمية اليت تقل يف ظلها ظاهرة 

 ".عدم املساواة، وتزول تدرجييا مشكلة البطالة والفقر واجلهل واملرض

األساسية للتنمية تتمثل يف إجياد البناء اإلنتاجي املادي والبشري  إال أن هذين التيارين يتفقان أن القاعدة
القادر على رفع متوسط إنتاجية الفرد وزيادة كفاءة اجملتمع لتحقيق تزايد منتظم يف انتاج السلع واخلدمات 

 ".يفوق عدد السكان

 :3يوعليه ميكن تلخيص مفهوم التنمية االقتصادية حسب كالسيكيات الفكر التنموي كمايل
عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد "التنموي الكالسيكي أهنا  Meier Baldwinحيث عرفها-

 ".يف املتوسط، باإلضافة إىل حتقيق معدالت عالية من النمو يف قطاعات معينة تعرب عن التقدم

العملية اليت تستخدمها الدولة غري مستكملة "ادية هي أما الدكتور مدحت العقاد فيعرف التنمية االقتص-
النمو يف استغالل مواردها االقتصادية احلقيقية هبدف زيادة دخلها القومي احلقيقي وبالتايل زيادة متوسط 

 ".نصيب الفرد منه

أما االقتصادي - erKindleberg  فرتة معينة مع ضرورة الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي يف "فيعرفها أهنا
 ".توفر تغريات تكنولوجية وفنية يف املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو اليت ينتظر إنشاؤها

                                                           
، 1، العدد 22، اجمللد جرش للبحوث والدراسات، -قراءة يف التجربة املاليزية-، التنمية البشرية املستدامة بني الواقع واملأمولرقية شوشان-1

 .21. ، ص1026األردن، 
 .3. ، ص1004عمان، األردن،  دار جليس الزمان للنشر والتوزيع،، 2، أسس التنمية االقتصادية، طوليد الجيوسي-2
 .154. ، صع السابقالمرجالتحليل الكلي، : ، مبادئ االقتصادحربي محمد موسى عريقات-3
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جمموعة من إجراءات وسياسات وتدابري متعمدة موجهة "  :Kaldor Nicholasأما نيكوالس كالدور -
ف يف النهاية إىل حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد لتغيري بنيان وهيكل االقتصاد القومي هتد

 ".احلقيقي عرب فرتة من الزمن حبيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد

التنمية هي النمو مع التغيري، والتغيري اجتماعي وثقايف واقتصادي وهو تغيري  : "تعريف هيئة األمم املتحدة-
لضروري أن نتكلم عن تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية ألن التنمية بوصفها متمايزة كمي وكيفي، ومل يعد من ا

عن النمو جيب أن تشتمل ناحيتني معا بشكل تلقائي، فاملشكلة يف رأي األمم املتحدة ليست النمو 
 ،1"االقتصادي والزيادة املادية فحسب بل جيب أن يتبع ذلك منو خلقي ومعنوي ونفسي، أي منو اجتماعي

عبارة عن نشاط موجه إىل حتقيق احلد األقصى من الرفاه اإلنساين يف كل "فالتنمية  الفكر اإلسالميأما يف 
إذن تعين الكلمة ". مظاهره املباحة وإىل بناء قوة األمة يف اجملاالت املطلوبة شرعا لكي تقوم بدورها يف العامل

الذي تتم زيادته تلقائيا دون أي " منو"لي إرادي يعكس الزيادة والكثرة واالرتفاع والربح، وهي توحي مبعىن فاع
 .جهد خارجي مساعد يف عملية الزيادة واإلشباع

ويالحظ من هذه التعاريف أن مفهوم التنمية ال يركز فقط على اجلانب االقتصادي من تغيريات هيكلية، بل "
اري الذي يوفر القيادات ذات أصبح يشمل البعد السياسي أي االستقرار واألمان والبعد التنظيمي واإلد

الكفاءات العالية لقيادة عملية التنمية، ووضع األطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية وزيادة النمو يف 
اجملاالت الصحية والتعليمية وغريها، أي هي عملية االنتقال من حالة التخلف االقتصادي بكل أبعاده إىل 

 .2"هومه الشاملحالة من التقدم االقتصادي مبف

وعليه ميكن القول أن التنمية االقتصادية احلقيقية تتمثل يف االنتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذي إنتاجية 
منخفضة بالنسبة للفرد إىل هيكل يسمح بأعلى زيادة لإلنتاجية يف حدود املوارد املتاحة، أي استخدام 

إحداث تغيريات جذرية يف البنيان االقتصادي  الطاقات املوجودة يف الدولة استخداما أمثل عن طريق
بأهنا عملية تغيري "واالجتماعي وتوزيع عناصر اإلنتاج بني القطاعات املختلفة، ومنه ميكن تعريف التنمية 

مقصود وواعي للهياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية القائمة يف اجملتمع املتخلف بلوغا ملستويات أعلى من 
، حيث يسمح هذا املفهوم للتنمية للبلدان "وع إلشباع احلاجات األساسية لغالبية أفراد اجملتمعحيث الكم والن

 .3النامية طريقا للخروج من دائرة التخلف والوصول إىل النمو الذايت يف املستقبل

                                                           
، دورية اقتصادية تصدر عن مركز مجلة دراسات اقتصاديةالتنمية املستدامة من منظور إسالمي، -، البيئةبوشامة مصطفى، حواس مولود-1

 .41-42ص . ، ص1020، جويلية، اجلزائر، 26، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، العدد التعليميةالبصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات 
 .123. ، ص المرجع السابقحتليل جزئي وكلي، : ، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد-2
 . 312-312ص . ، صالمرجع السابق، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طحربي محمد موسى عريقات-3
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I.1.3-قياس التنمية االقتصادية 

تقرير يسمى تقرير  ملتحدة اإلمنائيةمبا أن قياس التنمية أمر معقد ويصعب حتديده، أصدرت منظمة األمم ا
يقيس التنمية من خالل عدة مؤشرات منها الزيادة املستمرة يف متوسط دخل الفرد  1990التنمية البشرية سنة 

احلقيقي باإلضافة إىل مؤشرات أخرى كاملؤشرات الصحية والتعليمية وبعض اخلدمات األساسية وغريها من 
 :2يشمل ثالث معايري أساسية ممثلة يفو  .1،املؤشرات

 .كمؤشر لقياس طول العمر، اخلدمات الصحية وحتسن مستواها النوعي: دليل العمر املتوقع عند امليالد-

 .كمؤشر لقياس اكتساب املعرفة، ويقاس مبتوسط والعدد املتوقع لسنوات الدراسة: دليل التحصيل العلمي-

كمؤشر لقياس مدى احلصول على املوارد الالزمة لتحقيق   :لقوميدليل متوسط نصيب الفرد من الناتج ا-
 .مستوى حياة كرمية والئق، ويعرب عن دليل التنمية البشرية رقميا بقيمة ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح

كما يتضمن التقرير أربعة أدلة مركبة أخرى هي دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم املساواة الذي يعدل "
قيمة دليل التنمية البشرية على أساس عدم املساواة، ودليل التنمية حسب اجلنس الذي يقارن قيمة دليل التنمية 
البشرية بني اإلناث والذكور، ودليل الفوارق بني اجلنسني الذي يركز على متكني املرأة، ودليل الفقر املتعدد 

، وجتدر اإلشارة أن التنمية االقتصادية تركز اهتمامها 3"األبعاد الذي يقيس أبعاد الفقر اليت ال صلة هلا بالدخل
 .4يف زيادة الطاقة اإلنتاجية يف املدى الطويل( التكوين الرأمسايل)على الدور الذي يلعبه االستثمار

I.3.3-عناصر التنمية االقتصادية 

ضافة إىل رأس تتطلب التنمية االقتصادية توفر عدة موارد منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري، إ 
املال والتكنولوجيا، والتأكد من كفاية جانيب الطلب والعرض وعليه ميكن تلخيص أهم عناصر التنمية 

 5:االقتصادية إىل إىل

وتتمثل يف زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل، وأن  مجيع ما ارتكزت عليه عملية النمو االقتصادي:أوال
 .وأن تكون الزيادة على املدى الطويلتكون هذه الزيادة حقيقية وليست نقدية، 

                                                           
 .122-126ص . ، صالمرجع السابقالنظرية والسياسات، : ، االقتصاد الكليعبد المطلب عبد الحميد-1
 ،1026، الربع األول لعام إدارة التخطيط ودعم القرار، تقرير التنمية البشرية الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، أحمد ماجر-2

 .3-1ص . اإلمارات العربية املتحدة، ص
 .216. ، صالمرجع السابق قراءة يف التجربة املاليزية،: ، التنمية البشرية املستدامة بني الواقع واملأمولرقية شوشان-3
 .122. ، عمان، األردن، صدار المناهج للنشر والتوزيع، 2، أساسيات االقتصاد اإلسالمي، طمحمود حسن صوان-4
 .21-23ص . ، صالمرجع السابق، 2، قضايا معاصرة يف التنمية االقتصادية، طسحر عبد الرؤوف سليم، عبير شعبان عبده-5
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واملتمثلة يف إحداث تغريات يف كل من اهليكل والبنيان االقتصادي  عناصر أخرى تنفرد هبا عملية التنمية :ثانيا
عن طريق توسيع نطاق الطاقة اإلنتاجية وحتويل هيكل النشاط االقتصادي الصناعي، واالهتمام بالزراعة 

نتاجية وإدخال طرق فنية وحتسني مهارات السكان للدولة، إضافة إىل إعادة والعمل على اكتشاف موارد إ
توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية وحتسني الوضع املعيشي هبدف القضاء على البطالة وحتقيق زيادة كبرية 

ساسيات اليت يف إمجايل الناتج احمللي، وأخريا االهتمام بنوعية السلع واخلدمات املنتجة أين تعطي أولويات لأل
 .حتتاجها الطبقات الفقرية سواء من سلع ضرورية أو خدمات

I.4.3-الفرق بين النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية 

إن مفهوم التنمية االقتصادية أوسع بكثري من النمو، كما أن النمو االقتصادي يعترب أمرا ضروريا  
يتضح لنا مما سبق  الناتج الوطين خالل فرتة زمنية طويلة، و إلحداث تنمية  إال أن كالمها يشري إىل الزيادة يف

وميكن  وعليه ال جيب اخللط بينهما أنه يوجد اختالف واضح وجوهري بني مفهومي النمو والتنمية االقتصادية
 :كما يليأهم نقاط االختالف   تلخيص

ىل آلية متعددة األبعاد حتدث وأمشل من النمو االقتصادي، حيث تشري التنمية إالتنمية االقتصادية أوسع -
تغيريات شاملة يف البىن االجتماعية واملؤسسية واالقتصادية، كما تؤدي إىل تسارع النمو االقتصادي وختفيف 
درجة عدم العدالة والتخفيف من مشكلة الفقر، كما يؤدي إىل زيادة الرفاه االقتصادي لألفراد، أما النمو 

اإلنتاج والدخل احلقيقي اليت تتحقق عرب الزمن واليت ال تعين بالضرورة االقتصادي فهو الزيادة يف معدالت 
زيادهتا حدوث تنمية اقتصادية خاصة إذا رافق ذلك تدهور يف مشكلة الفقر وزيادة يف درجة عدم العدالة، 

ملدى حيث أن النمو االقتصادي أحد العناصر الرئيسية واألهم يف حتسني ظروف املعيشة ألبناء االقتصاد على ا
 . 1الطويل ولكن الغري كافية حلصول التنمية االقتصادية

النمو االقتصادي ال يهتم بتوزيع العائد وال من سيستفيد من مثار هذا النمو على عكس التنمية اليت تركز -
على وصول العائد جلميع الطبقات الفقرية داخل اجملتمع، كما أن النمو حيدث تلقائيا وال حيتاج إىل تدخل من 

رف الدولة يف حني أن التنمية االقتصادية تتطلب تدخل الدولة لوضع خطة شاملة تضمن حدوث التغري ط
وعليه يهتم النمو بالكم الذي يعين احلصول على املزيد . اهليكلي املطلوب وتوزيع عائده لصاحل الطبقات الفقرية

أي تعين احلصول على املزيد ( اهليكليالتغري النوعي و )من نفس الشيء يف حني تركز التنمية على الكيف والكم
 .2من شيء آخر خمتلف لصاحل اجملتمع

                                                           
 .224. ، صالمرجع السابقاالقتصاد الكلي، ، مدخل إىل طالب محمد عوض-1
 .351. ، صالمرجع السابق، مبادئ االقتصاد الكلي، أحمد رمضان نعمة اهلل وآخرون-2
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النمو االقتصادي يعين جمرد الزيادة يف الدخل الفردي احلقيقي، وهو منو تلقائي لالقتصاد يؤدي إىل زيادة -
ويؤدي إىل الناتج القومي دون تغيري إرادي يف عمل وأداء االقتصاد وهو حيدث يف اجملتمعات على مرور الزمن 

النمو الطبيعي هلا، أما التنمية االقتصادية فهي أسلوب التوصل هلذا النمو فهي تضفي تدخال إراديا من الدولة 
إلجراء تغيريات جذرية يف هيكل االقتصاد ودفع املتغريات االقتصادية حنو النمو بأسرع وأنسب من النمو 

يع املضطرد مستهدفا زيادة تراكمية ودائمة ومستمرة يف  الطبيعي هلا، أي دخول االقتصاد مرحلة من النمو السر 
كل من معدل الدخل القومي تفوق معدالت النمو السكاين،  ومتوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي عرب 
فرتة من الزمن يرتبط فيها منو هذا الدخل بتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية تساهم يف تدعيمه وهو 

 .1ا تؤدي إىل حتسني كفاءة االقتصاد زيادة اإلنتاجيساهم يف حتقيقها، كم

النمو االقتصادي يعين حدوث زيادة يف الدخل الفردي احلقيقي وليس النقدي، وال حيدث إال إذا كان معدل -
، وبالتايل يزيد الدخل احلقيقي (معدل التضخم)الزيادة يف الدخل النقدي أكرب من معدل الزيادة يف األسعار 

كمية السلع واخلدمات املمكن احلصول عليها خالل فرتة معينة، ولكي يكون النمو   من خالل زيادة
االقتصادي حقيقيا جيب أن ال يكون ظرفيا بل منو مستمر ينجم عن تفاعل قوى داخلية مع قوى خارجية 

ع الدخل واليت تضمن االستمرار والفاعلية ملدة أطول، أما التنمية االقتصادية فهي إحداث تغري يف هيكل توزي
واإلنتاج، وتغري يف نوعية السلع واخلدمات وكميتها، إذن فهي إجراءات تتخذ عن قصد ومن شأهنا زيادة 
الدخل القومي احلقيقي خالل فرتة معينة مبعدل أكرب من زيادة منو السكان ألن زيادة السكان من شأهنا 

 .2صحيا أو اجتماعيا خفض الدخل احلقيقي وما له من آثار سلبية للمجتمع سواء ثقافيا أو

 .الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: (II.01)الجدول رقم
 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي

 حتدث عن طريق تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي منو تلقائي وحركة آلية
 ال ختضع ملثل هذه الدورات خيضع للدورات االقتصادية

 تكون يف الدول النامية تقدمةيكون يف الدول امل
 حتدث يف ظل التخطيط من قبل الدولة حيصل يف ظل نظام السوق

ال حيدث تغيري يف هياكل اجملتمع والقطاعات 
 االقتصادية

 حتدث تغيري يف هياكل االقتصاد

 ترتبط بسياسات واسرتاتيجيات اقتصادية يرتبط بنظريات اقتصادية

                                                           
 .162. ، ص1020، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2، االقتصاد اإلسالمي، طمحمود حسين الوادي وآخرون-1
، جملة دورية تصدر عن مركز البصرية مجلة دراسات اقتصاديةية وأمهيتها بالنسبة للمجتمعات خاصة املتخلفة، ، أنواع التنمدحماني علي-2

 .202. اجلزائر، ص ،1020، أكتوبر 22، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، العدد التعليميةللبحوث واالستشارات واخلدمات 
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، دار هومة للنشر والتوزيعوأثرها على النمو االقتصادي، ة إشكالية استغالل املوارد الطبيعية ، دراسبن رمضان أنيسة: املصدر
 .24. ، ص1021، اجلزائر

II- نظريات ونماذج النمو االقتصادي 
يقصد بالنمو زيادة يف القدرات اإلنتاجية يف البلد نتيجة لزيادة عدد أو حتسني يف استخدام املوارد  

أو زيادة الدخل القومي الفعلي يف األمد الطويل، وبالتايل  التقنية املستخدمة يف اإلنتاج االقتصادية أو تطور
هتتم نظرية النمو االقتصادي بتحليل عملية هذا النمو والعوامل املؤدية إليه وما يصاحبها من تغريات بنيوية يف 

 ، 1الطلب والعرض
II.9- (الكالسيكي)النمو االقتصادي في الفكر التقليدي: 

يعد االقتصاديون التقليديون آدم مسيث ومالثوس وريكاردو وكارل ماركس من الذين كتبوا عن النمو  
، حيث من وجهة نظرهم إن تدخل احلكومة يف احلياة 19وبداية القرن  18االقتصادي يف هناية القرن 

الدخارات تؤدي إىل زيادة رأس املال تلقائيا العتقاده بوجود العمالة االقتصادية جيب أن يكون حمدودا، وإن ا
الكاملة، وقد حاول آدم مسيث إجياد العناصر املسئولة عن التقدم االقتصادي والسياسة املالئمة اليت ميكن 
إتباعها من أجل خلق الظروف املالئمة للنمو االقتصادي السريع، كما اعتقد ماركس أن قيمة أي منتوج 

كتسب عن طريق كمية العمل املبذول يف إنتاج ذلك املنتوج، وأن فائض القيمة يتحقق عن طريق الفرق بني ت
كما ركز ماركس على مسألة . قيمة السلعة املنتجة وأجور حد الكفاف املدفوع للعامل إلنتاج تلك السلعة

نتج هذه األرباح عن طريق الفائض دي، وتالتناقض احلتمي ملعدل األرباح على رأس املال أثناء النمو االقتصا
 .2عن متطلبات حد الكفاف للعمل

 3:وقد اعتمدت النظرية الكالسيكية على األسس التالية
آمن االقتصاديون الكالسيكيون بضرورة توفر السوق احلرة يف اقتصاد تنافسي  :سياسة دعه يعمل دعه مير-

، اليت تعمل على مضاعف الدخل "د اخلفيةالي"خايل متاما من أي تدخل حكومي، كما ركزوا على آلية 
 .القومي

حيث اعتربوه مفتاح التطور، وعلى ذلك أكدوا على أمهية االدخارات الكبرية، أين كانت : تراكم رأس املال-
نظرهتم إىل الرأمساليني وأصحاب األراضي باعتبارهم الوحيدون القادرون على حتقيق االدخار، ألن األجور اليت 

 .مساوية إىل مستوى عيش الكفافحيصلون عليها 

                                                           
، عمان، دار األيام للنشر والتوزيع، مبادئ االقتصاد، الطبعة العربية، اهلل ألعبيدي عبدرائد عبد الخالق ، خالد أحمد فرحان المشهداني-1

 .265. ، ص1025األردن، 
ص . ، ص1006، عمان، األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 2، اخلطوط الكربى يف االقتصاد الوضعي، طرضا صاحب أبو حمد-2

322-322. 
 .26-21ص . ، ص1023، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1اجلزء األول، ط: صاد، أسس علم االقتضياء مجيد الموسوي-3
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اعترب الكالسيكيون الربح العامل املشجع على قيام االستثمار، فعندما  :الربح هو الدافع على االستثمار-
 .يكون الربح كبريا يكون كذلك تراكم رأس املال واالستثمار

 االخنفاض عندما يزداد تراكم أي عدم االستمرار يف زيادة األرباح، ألهنا متيل إىل :اجتاه الربح حنو االخنفاض-
حيث يرجع آدم مسيث السبب إىل زيادة األجور نتيجة التنافس بني أصحاب رؤوس األموال على . رأس املال

جذب العمال، أما ريكاردو فريى أن تزايد األجور والريع يؤدي اىل ارتفاع سعر القمح وبالتايل اىل اخنفاض 
ر من النمو أو الزيادة يف الثروة، لكنه يتفق معه أن الرتاكم الرأمسايل يقود األرباح فقد كان اهتمامه بالتوزيع أكث

 .عملية التنمية
ركزوا على حتمية عودة االقتصاد إىل حالة السكون يف هناية عملية تراكم رأس املال، اين تبدأ  :حالة السكون-

تراكم رأس املال وترتاجع األجور  األرباح يف االخنفاض وتستمر حىت يزول الربح ويصبح مساويا للصفر فيتوقف
 .إىل مستوى الكفاف

II.9.9-سميث تحليل آدم  1776 : تقسيم يرى آدم مسيث أن حتقيق الزيادة يف النمو يأيت عن طريق مبدأ
، ألن ذلك يؤدي إىل زيادة إنتاجية العمال، كذلك فإن التخصص يؤدي إىل زيادة املهارة العمل والتخصص

ألن  باالدخار الية وإىل زيادة املقدرة على االبتكار، كما أن تقسيم العمل ال يكون فعاال إال إذا قام األفرادالعم
الزيادة يف االدخار ضرورية تؤدي إىل لرفع من مستوى رأس املال وبالتايل زيادة القدرة اإلنتاجية يف اجملتمع مما 

كما يرى مسيث أنه يوجد عامل آخر يؤثر على النمو . األفراديؤدي إىل زيادة اإلنتاج واملبادالت وزيادة دخول 
ومصدره ادخار الطبقة الرأمسالية، مع توفر بيئة مالئمة تسمح لدفع عملية النمو  تراكم رأس المالوهو عامل 

ن واملتمثلة يف حرية التجارة الداخلية واخلارجية واهتمام الدولة بالتعليم واألشغال العامة، وتطبيق الضرائب م
أجل حتقيق إيرادات للدولة، حيث بتوفر هذه البيئة تستمر عملية النمو االقتصادي عن طريق تقسيم العمل 

تعمل على استثمارات ، فيتحول بدوره إىل فائض أرباح الطبقة الرأسماليةوتكوين رأس املال الذي يأيت من 
سكاين وبالتايل يتجه النمو االقتصادي يف زيادة الطلب على العمال، يؤدي بدوره إىل الزيادة يف معدل النمو ال

اجملتمع يف هذه املرحلة حنو الصعود الرتاكمي والذي يؤدي إىل الركود نظرا لتناقص املردودية يف القطاع الزراعي، 
كما يعترب .غري أن هذا الركود يكون مصاحبا حلالة توازن يكون فيها اجملتمع، مث يبدأ بعدها يف النمو مرة ثانية

اع الزراعي قطاع أساسي يف عملية النمو وليس القطاع الوحيد املنتج، وتتمثل هذه األمهية يف حاجة أن القط
 .1سكان املدن للمواد الغذائية اليت يوفرها هذا القطاع

 :2ومن هذا العرض امللخص فإن آراء آدم مسيث أن العمل هو معيار الوحيد للقيمة ويعتمد على األسس التالية
 :، النمو السكاين وإنتاجية العمل، ومن هذا املنطلق حدد دالة اإلنتاج بالصورة اآلتيةتراكم رأس املال

                                                           
 .22-20ص . ، ص1023، عمان، األردن، دار الراية للنشر والتوزيع، 2، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي، طأشواق بن قدور-1
 .212. ، ص1022، تلمسان، اجلزائر، النشر الجامعي الجديد، ، رؤوس األموال األجنبية وأثرها على النمو االقتصاديسفيان قمومية-2
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 NLKFY ,, 
Y :اإلنتاج،K :  ،  رأس املال NLKFY ,,  :   ، العملN :األرض. 

معدل النمو السنوي لناتج االقتصاد الوطين هو جمموع اإلنتاجية احلدية جلميع عوامل  ويرى آدم مسيث أن
 :كمايلي" t)("اإلنتاج وميكن الوصول إىل ذلك بإجراء عملية تفاضل للمعادلة السابقة بالنسبة للزمن

dt

dN

dN

dF

dt

dK

dK

dF

dt

dL

dL

dF

dt

dY
...  
: حيث

dt

dY :ج السنوي، معدل منو النات
dK

dF :اإلنتاجية احلدية لرأس املال. 

dL

dF  :   ،اإلنتاجية احلدية للعمل
dN

dF  :اإلنتاجية احلدية لألرض. 
 توضيحات آدم سميث حول النمو االقتصادي:   (II.2)الشكل

 

، (66سلسلة أطروحات دكتوراه )رؤية إسالمية مقارنة : زيع والتنمية االقتصادية، عدالة التو أحمد إبراهيم منصور: المصدر
 .142. ، ص1002، بريوت،لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، 2ط

فحسب هذا الشكل يتضح أن مسألة النمو االقتصادي نتيجة لتقسيم العمل وتراكم رأس املال اللذان  
إشكالية النمو "فيز الثروة، وخلص االقتصادي آدم مسيث أن ميثالن العامالن الرئيسيان لتشجيع وحت

هي مسألة تراكمية، فتقسيم العمل يؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية يف ظل توافر قدر من الطلب " االقتصادي
الفعال، وهذا يؤدي إىل زيادة الناتج القومي وبالتايل زيادة الثروة، الذي يعد حافزا لزيادة السكان،  أما من 

لعمال فإن زيادة تراكم رأس املال لدى الرأمساليني يؤدي إىل ختصيص حصة أكرب ألجور العمال وبالتايل جهة ا

 ارتفاع في اإلنتاجية إنتاج أعظم

 دخل قومي أعظم

 أجور أعلى تقسيم العمل

 زيادة في الدخل الفردي ادة في تراكم رأس المالزي

 مستوى استهالكي أعلى
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، كما خلص أن االدخار يؤدي إىل الرتاكم الالزم 1رفع أجور العمال مما حيفزهم على العمل وزيادة اإلنتاجية
ويتحقق توازن النمو باالعتماد  لتحقيق التقدم التكنولوجي وتقسيم العمل يؤدي بدوره إىل توسع السوق

 .2املتبادل بني الفالحني والتجار واملنتجني
ولكن مع حتسن األحوال الصحية وتطور العلوم الطبية وتوفر العالج والرعاية ألفراد اجملتمع اخنفضت  

معدالت الوفيات وارتفعت معدل الوالدات، ما أدى إىل حصول زيادة كبرية يف معدل النمو السكاين مع 
تقلص مساحات األراضي أو املناطق الغري مستكشفة أو غري املأهولة بالسكان وأصبحت نسبة العمل إىل 

توماس األرض غري ثابتة، ما أوحى إىل بعض الباحثني صورة تشاؤمية للمستقبل االقتصادي يف العامل وجعل 
 .يقدم نظريته املعروفة بامسه عن مستقبل النمو االقتصادي مالثوس

II.1.9-ليل توماس روبرت مالتوستح  1798 
مع تزايد السكان مبعدالت عالية وتقلص املساحات األرضية القابلة لإلنتاج ستنخفض إنتاجية العمل -

وتنخفض معها أجور العمل بزيادة نسبة العمل لألرض املستخدمة يف العملية اإلنتاجية إىل أن تصل هذه 
level األجور إىل حد الكفاف  ceSubsis tan  ومتثل احلد األدىن للمعيشة، أي أن أي زيادة سكانية

حتصل بعد ذلك تؤدي إىل تدهور احلالة الصحية للسكان نتيجة سوء التغذية وانتشار األمراض ما يؤدي إىل 
ر إىل مستوى الكفاف مرة ارتفاع معدل الوفيات الذي ينتج عنه اخنفاض معدل النمو السكاين لتعود األجو 

 .3أخرى، وتبقى الطبقات العاملة يف حالة بؤس وفقر مستمرين
إىل التحذير من االخنفاض يف مستويات " مبدأ السكان"كان يهدف مالثوس من خالل مقالته املشهورة -

يف العامل، وتتبلور  املعيشة يف املستقبل، وإىل تبيان قدر الفقر واخلراب الناتج عن تأكل وتدهور املوارد الطبيعية
نظريته يف توضيح العالقة بني حجم السكان واملصادر اليت متلكها أين يكون هلا ارتباط كبري يف حتديد مستقبل 
الناتج الكلي ودخل الفرد من الناتج ومستوى املعيشة حيث أن معدل منو السكان يف العامل يتجه إىل الزيادة 

لناتج والسكان يتجهون إىل الزيادة كل مخسون عاما مبعدل ثابت على عن معدل منو املوارد الطبيعية وطاقة ا
، ولكن على اجلانب اآلخر الناتج من الغذاء يزيد (وهكذا 16، 31، 26، 2، 1، 1)شكل متتالية هندسية 

، وهذه املعدالت املختلفة للسكان عرب (وهكذا 6، 5، 1، 3، 1، 2)يف أفضل حاالته مبعدل متتالية حسابية 

                                                           
 .212.، ص1026، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، االقتصاد السياسي، طرفيقة حروش-1
. ، ص2444، يةمكتبة ومطبعة اإلشعاع الفن، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية، مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد -2

 .61-62ص 
الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ، 1كيف يعمل االقتصاد يف النظرية والتطبيق، ط: ، مبادئ االقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسى-3

 .366 .، ص1002، عمان، األردن، للنشر والتوزيع
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تضغط على عرض الغذاء والنتيجة هي عدم كفاية املوارد وبالتايل ينخفض مستوى املعيشة وينتشر الزمن 
 .1الفقر

لكن نظرية قيمة العمل ومالثوس أغفلت دور رأس املال يف العملية اإلنتاجية والتطور الذي ميكن أن  
على عنصري العمل واألرض  حيصل، أين وقع التقدم التكنولوجي فعال يف القرن التاسع عشر بفضل الرتكيز 

كمصدر رئيسي للنمو االقتصادي، أين أثبت التاريخ االقتصادي فاعلية تراكم رأس املال والتقدم التكنولوجي 
يف تغيري الصورة التشاؤمية لنظرية مالثوس إىل صورة تفاؤلية مليئة باإلجنازات العلمية أدت إىل ارتفاع معدالت 

 :، وميكن تصور هذه العالقات من خالل الشكل التايل2لنمو السكاينالنمو إىل مستويات تفوق معدالت ا
 وس حول النمو االقتصاديتتصورات مال: (II.1)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .322.، ص1000، القاهرة، مصر، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية للنشر، 2، أساسيات علم االقتصاد، طسالم توفيق النجفي:املصدر
 

استغالل تنظيم النسل للحد من زيادة السكان، ويعتربه أسلوب غري كايف للحد  ثوسكما يقرتح مال 
من اجملاعة رغم أن هذه الطريقة األكثر صرامة للسيطرة على تعداد السكان، كما زعم أيضا أنه خالل إعادة 

جيع زيادة معدل توزيع الثروة على الفقراء من قبل احلكومة فإهنا جتعل األمور أكثر سوءا ألهنا تعمل على تش
كما كانت آراؤه حول حاالت . املواليد ما يؤدي إىل ارتفاع كبري يف أسعار الغذاء نظرا لتضاعف الطلب

الكساد حتدث بسبب عدم كفاية الطلب وما يتبع ذلك من فرتة ازدهار أين حيصل فيها أصحاب رؤوس 
اقتصاديا، ورمبا ال يرغبون يف االستثمار فعال األموال على أرباح سريعة طائلة ال ميكنهم استثمارها بسرعة كافية 

                                                           
 .216-215ص . ، ص1002دار القاهرة للنشر، مصر،  ،(النظرية والتطبيق)، النمو االقتصادي محمد ناجى حسن خليفة-1
 .366. ، صالمرجع السابقكيف يعمل االقتصاد يف النظرية والتطبيق، : ، مبادئ االقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسى-2

 زيادة االدخار واالستثمار زيادة أرباح المنتجين

 زيادة عرض العمل

 خلق طلب فعال

 خفض مستوى األجور

 الزيادة السكانية

 زيادة معدل النمو االقتصادي

 خفض تكاليف االنتاج
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بسبب نقص العمالة وارتفاع األجور الناجتة عن تلك احلالة وعليه يرى أن احلل لتلك املشكلة يتم يف إعادة 
توزيع الدخل مباشرة باستثناء أصحاب رؤوس األموال على مالك األراضي الذين حيتمل فعال أهنم سينفقون ما 

 .1سيحصلون عليه

II.3.9-إن تنبؤات مالثوس مل تثبت صحتها وتعرضت للكثري من االنتقادات، كما : انتقادات نظرية مالثوس
 :2أن نظرته التشاؤمية قوبلت باعرتاضات شديدة، وميكن إجيازها فيما يلي

افرتاض مالثوس أن السكان يتزايدون وفق متتالية هندسية صحيح من وجهة نظر رياضية، إال أنه مستحيل  -
الواقع ألنه ال ميكن تصور تضاعف السكان هندسيا إىل ماال هناية، كما أن الغذاء ليس بالضرورة أن يتزايد يف 

باستمرار وفق متتالية حسابية،ألن آراء مالثوس ظهرت قبل الثورتني الصناعية والزراعية اللتان أسهمتا كثريا يف 
ضاعفته مبرات عدة يف املستقبل، وهذا ما مل إجياد فائض كبري يف الغذاء وفتحت آفاقا جديدة إلمكانية م

 .يأخذه مالثوس يف نظريته

مل يضع يف اعتباره العوامل الثقافية واالجتماعية يف حتقيق التوازن بني عدد السكان وكمية الغذاء وحصرها يف -
 .املواقع األخالقية والطبيعية فقط، ومل يركز على تطور التكنولوجيا يف قانون تناقص الغلة لديه

 .قلة املواليد بسبب استخدام وسائل منع املختلفة وهبوط نسبة اخلصوبة خري دليل على صدق نظريته-

 .أدت زراعة سهول أمريكا الشمالية إىل زيادة الثروة وزيادة عدد السكان مبعدل أقل وهذا يعكس نظريته-

II.4.9-تحليل دافيد ريكاردو  1817    

ن األرض هي أساس أي منو اقتصادي، وبالتايل يرى أن الزراعة هي القطاع الرئيسي يعترب ريكاردو أ 
واهلام يف النشاط االقتصادي، ألنه الدعامة اليت توفر موارد العيش للسكان، كذلك اهتم مببدأ تناقص الغلة يف 

دام تقنيات حديثة وقد فكر يف كيفية استخ. القطاع الزراعي ورأى أن اإلنسان قادر على تعويض تناقص الغلة
 .3يف اإلنتاج، لكنه رأى أن ذلك يكون أكثر إمكانية يف القطاع الصناعي عنه يف القطاع الزراعي

فئة الرأمساليون، العمال، وأصحاب األراضي، ويرى : كما قسم ريكاردو اجملتمع إىل ثالث فئات هي 
وذلك عن طريق االدخار من أرباحهم فطاملا أن الرأمساليني هم الذين يلعبون الدور األساسي يف عملية اإلمناء 

تفوق معدالت الربح حدودا دنيا معينة يستمر الرأمساليون يف االدخار ومن مث يف تراكم رأس املال، ألن النمو 
يتطلب أن تكون معدل الربح موجبا ما يتمخض عنه حتفيز الرأمساليني إىل ادخار جزء من دخوهلم، فيحاول 

تاج عن طريق استخدام األرصدة االستثمارية وذلك بتشغيل عدد أكرب من العمال الرأمساليون توسيع اإلن
                                                           

 .24. ، ص1023هرة، مصر، ، القادار الفجر للنشر والتوزيعأمحد املغريب، علم االقتصاد، الطبعة العربية األوىل، : ، ترمجةجورج باكلى-1
 .35-31ص . ، صالمرجع السابقدراسة حتليلية قياسية، : -اجلزائر منوذجا-، النمو السكاين والنفقات العامة عبد القادر قداوي-2
 .40. ، صالمرجع السابقوأثرها على النمو االقتصادي، ، دراسة إشكالية استغالل املوارد الطبيعيةبن رمضان أنيسة-3
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والذين ميثلون اجلزء األكرب وال ميتلكون أي وسائل إنتاجية ( العمال)وبشراء معدات إضافية، أما اجملموعة الثانية 
ة اإلنتاج، وتضم الفئة الثالثة غري الوسائل املقدمة من قبل الرأمساليني أي هم األداة والوسيلة املستخدمة يف عملي

مالك األراضي الذين ميتلكون كمية األراضي الثابتة املتاحة ويستطيعون تقاضي الريع يف مقابل استخدامها،  
، (جودة)كما طور ريكاردو نظرية الريع اليت تنص أنه مع تزايد السكان يتزايد استزراع األراضي األقل خصوبة 

نسبة لألراضي األجود تساهم يف زيادة نصيب أصحاهبا من اإلنتاج، كما يؤدي ما يؤدي إىل ارتفاع الريع بال
إىل اخنفاض النصيب النسيب للرأمساليني والعمال يؤدي بدوره إىل تناقص معدالت األرباح وتناقص مستويات 

الت الربح مل األجور لتصل إىل املستوى الطبيعي، ويستمر الرأمساليون يف عملية الرتاكم الرأمسايل طاملا أن معد
تقرتب من الصفر وتستمر عملية التزايد السكاين وبالتايل تسود حالة الركود، كما يركز ريكاردو على عامل 
التجارة اخلارجية الذي مينع أو يؤجل على األقل الوصول إىل حالة الركود ألن الدول الصناعية اليت تتخصص 

ص من الدول النامية أين تستطيع ولو لفرتة تفادي قيود يف الصناعات التحويلية تقوم باسترياد الغذاء الرخي
 .1مواردها الطبيعية احملدودة وما يرتتب عنها أين حيصل التوقف وليس الوصول إىل حالة الركود

II.5.9-تحليل ماركس  1867 

، وتوصل أن القوى االقتصادية "املالرأس "يف كتابه  1867انتقد كارل ماركس النظام الرأمسايل سنة  
الكامنة قادرة على إجياد نظام متطور، ومن نتائج امللكية لفردية لوسائل اإلنتاج فهي عدم العدالة يف توزيع 
الدخول واستنزاف الثروات، وانتشار الطبقية، فهذه التناقضات سامهت يف اهنيار النظام الرأمسايل ليحل مكانه 

 :ندا إىل منهج كارل ماركس وهذه االفرتاضات تتمثل يفالنظام االشرتاكي مست

 .امللكية العامة لوسائل اإلنتاج من طرف الدولة عدا العمل-

 .دافع حتقيق املصلحة العامة كونه احملرك الرئيسي يف األنشطة االقتصادية-

وحتديد األسعار، إعطاء الدور األساسي لنظام التخطيط املركزي حيث حتدد الدولة مجيع إجراءات اإلنتاج -
 . 2والتوزيع الذي يتم مبقدار العمل املبذول

الرأمساليون الذين ميتلكون كل وسائل : فتحليل ماركس لعملية التنمية الرأمسالية أنه توجد طبقتان ومها 
اإلنتاج القائمة يف االقتصاد من معدات وموارد طبيعية، أما الطبقة الثانية فهم العمال ال ميتلكون سوى قوة 
عملهم الفانية واليت يقومون بعرضها للبيع، كما يستهدف الرأمسايل من نشاطه الوصول بأرباحه إىل أقصى حد 

                                                           
، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشرسياساهتا، -نظرياهتا-مفهومها: ، التنمية االقتصاديةالعزيز عجمية، محمد علي الليثي محمد عبد-1

 .65-61ص . ص ،1003
، جلزائر، ا3، اجلزائرأطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، 1021-2424، أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي ضيف أحمد-2

 .24. ص ،1025
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ممكن للحصول على أرصدة استثمارية ينافس هبا غريه، ومن أهم الطرق لزيادة أرباحه تتمثل يف إدخال 
عدالت ربح قد تفوق كثريا ما اخرتاعات تتمخض عن خفض نفقات اإلنتاج، أين حيصل الرأمسايل مؤقتا على م

كما أن االفتقار إىل التقدم التكنولوجي الذي عاىن منه الكالسيك، فإن عدم القدرة . حيصل عليه منافسوه
حيث من . كان وراء اهنيار النظام الرأمسايل يف النموذج املاركسي  التقدم التكنولوجي السريع على مواجهة

للعمل، وبذلك تظهر بطالة جديدة حسب ماركس وهي ( منافسا)ا طبيعة التقدم التكنولوجي أن يكون مدخر 
تساهم يف طرد العمال من العمل وتناقص مستويات األجور وسيادة ما يسمى بأجر  البطالة التكنولوجية

. 1، وترتفع نسبة البطالة وظهور مشاكل اقتصاديةبالجيش الصناعي االحتياطيالكفاف ما أمساه ماركس 
نمو االقتصادي يف ظل النظام الرأمسايل تتمثل يف امتالك الرأمساليني على عناصر اإلنتاج كما أكد ماركس أن ال

أين حيصلون على فائض قيمة، وطبقة العمال اليت حتصل على أجور عند حد الكفاف، فعلى الرغم من اقتناع 
رأمسايل يف األجل الطويل ماركس بزيادة األجور يف بعض األحيان بسبب النمو السريع، إال أنه ركز أن الرتاكم ال

 .2يساهم يف استحواذ الرأمساليني على أكرب قدر من الناتج القومي

عند الرأمساليني هو فائض القيمة، ( تراكم رأس املال)نظرية التراكمكما يرى كارل ماركس أن أساس  
دائر وهو الذي  وقسمه إىل رأس مال ثابت أو قار متمثل يف اآلالت واملعدات وغريها، ورأس مال متغري أو

كما أن شجاعة الرأمسايل واستعماهلا املنافسة اهلدامة . يدفع منه أجور العمال ويعترب مصدر فائض القيمة
واالحتكار جيعل املستثمرين الصغار ينسحبون من السوق بعد حتطيمهم وينضمون إىل جيش العمال ما يؤدي 

اليت تتحكم يف تغيري األجور الذي يعرف ( نظرية التركيز)يني إىل تركيز األموال والثروة يف يد األقلية من الرأمسال
اخنفاضا مستمرا مقابل زيادة األرباح وتراكم رؤوس األموال ما يؤدي إىل ظاهرة التفقري اليت متس غالبية السكان 

واليت جتعل السواد األعظم من العمال  بنظرية التفقيروظهور اآلفات االجتماعية املختلفة ويطلق عليها 
يعيشون حتت احلد األدىن للمعيشة ما يسبب عدم التوازن بني العرض والطلب وظهور الكساد الذي يؤدي إىل 
غلق املصانع وطرد العمال وتزداد األزمة تعقيدا وبالتايل ثورة العمال ضد اإلطاحة بالنظام الرأمسايل وهذا ما 

 .3األزماتأمساه بنظرية 

II.8.9- لقد حققت املاركسية جناحات واسعة على الصعيد  :ركسلنظرية مااالنتقادات الموجهة
االقتصادي واالجتماعي، حىت أصبحت منافسا للرأمسالية، أين ساعدها املد االشرتاكي على جتاوز الكثري من 
الصعوبات االقتصادية وبعث مسار التنمية فيها، غري أن أتباع ماركس مل حياولوا االجتهاد من بعده وبالتايل مل 

                                                           
 .26-25ص . ، صالمرجع السابقسياساهتا، -نظرياهتا-مفهومها: ، التنمية االقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي-1
، 1025، 20-64، العدد مجلة بحوث اقتصادية عربيةاحلالة املصرية منوذجا، : ، عدالة توزيع الدخل والنمو االقتصاديزينب توفيق السيد-2

 .20. ص
ص . ، ص1020، عمان، األردن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، مدخل لعلم االقتصاد، الطبعة العربية األوىل، الطيب داودي-3

262-262. 
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ة هذه النظرية خاصة مع هناية القرن العشرين، أين وجهت هلا العديد من االنتقادات رغم املتانة تعد صاحل
 :1والعلمية هلذه األطروحة نوجزها فيما يلي

عجز هذه النظرية عن تفسري الظواهر املختلفة للقيمة، حيث إن معظم قيم السلع والبضائع واخلدمات ال -
نتاج تلك السلع، كما ال تستطيع هذه النظرية تقدير األنواع املختلفة للعمل ميكن تفسريها بالعمل املبذول يف إ

 .وبالتايل للقيمة، كما أن هناك عوامل أخرى حتدد القيمة كاملنفعة والندرة، والعرض والطلب، وتكاليف اإلنتاج

ك النظرية عجز نظرية قيمة العمل انعكس على نظرية القيمة الزائدة، ويظهر هذا العجز عندما تقيس تل-
تكاليف احملافظة على قوة العمل يف كمية من الوقت، وأن القيمة الزائدة تأيت فقط من عمل فائض غري مدفوع 
أي من رأس املال املتغري وهذا غري صحيح فلو كان كذلك فإن من مصلحة الرأمساليني تطويرهم لرأس املال 

 .املتغري بدل الثابت

لرأمساليني مل يؤكدها الواقع، فعلى العكس متاما أخذ رأس املال يتوزع عن مقولة تراكم رؤوس األموال يف يد ا-
طريق تنظيم شركات املسامهة لعدد كبري من األفراد، وأن التمركز الذي حتدثت عنه مل حيدث ال يف الزراعة وال 

 .يف بعض الصناعات حيث ال زلنا جند املزارع املعامل الصغرية

، حيث أن العامل الرأمسايل يساهم حاليا يف (طبقة العمال املأجورين)املستمر مل يثبت افتقار الربوليتاريا -
استغالل شعوب العامل الفقري، كما أن جتمع الربوليتاريا يف البلدان الرأمسالية زاد من تنظيمها وقوهتا فجعل 

 .نفوذها كبريا وبالتايل قادرة أن تلعب دورا يف حتديد األجور اليت ترتفع باستمرار

II.7.9-االنتقادات الموجهة للفكر الكالسيكي 

إن آدم مسيث أول من أكد أن مصدر الثروة هو العمل، كما ميكن اعتبارها نقطة بدء لألفكار  
جديدة وقوة دفع لظهور مدارس فكرية جديدة وخاصة النظرية الكينزية اليت انطلقت من انتقادات النظرية 

 :2خمتلف اجلوانب نلخصها فيما يليالكالسيكية، إال أهنا تعرضت النتقادات يف 

أقر الكالسيك أن قيم السلع تتحدد على أساس ما بذل فيها من ساعات العمل واعتباره العنصر اإلنتاجي -
 .الوحيد الذي يساهم يف إنتاج القيم بدون التطرق إىل عناصر اإلنتاج األخرى كاألرض ورأس املال

من إنتاج العامل لكنها تعود للرأمسايل بدون الرتكيز عليها، كما  ركز الكالسيك على القيمة الزائدة واليت هي-
 .أن نظرية التوزيع اعتربت قاصرة وحمدودة يف مفهومها

                                                           
 .230-214ص . ، ص1021، اجلزائر، دار الحديث للكتاب، دروس يف االقتصاد السياسي، بن حمود سكينة-1
 .231-233ص . ، صالمرجع السابق، 1لسياسي، ط، االقتصاد ارفيقة حروش-2
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أمهل الكالسيك النقود واعتربوها وسيلة للتبادل فقط، حيث اعتربها كينز خمزن للقيمة وذات أمهية كبرية يف -
نادوا هبا ودعوهتم لعدم تدخل الدولة أدت إىل تكوين مشاريع  حتليل الظواهر، كما أن احلرية االقتصادية اليت

ضخمة احتكارية وبالتايل القضاء على املنافسة التامة اليت نادوا هبا، كما أدت هذه احلرية إىل سوء توزيع 
 .الدخل والثروة

قده أما أهم انتقاد وجه للكالسيك هو خبصوص نظريتهم للتشغيل من طرف كينز، الذي وضح أن ما اعت-
الكالسيك حول اخنفاض األجور يؤدي إىل القضاء على البطالة خاطئ ألن اخنفاض األجور يعمل على 
خفض دخل العمال وبالتايل اخنفاض طلبهم على السلع يساهم يف ختفيض املنتجني إلنتاجهم والتخلص من 

تثنائية، فقد يبقى التشغيل جزء من العمال فتزيد البطالة، كما أن حالة التشغيل اليت أقرها الكالسيك هي اس
 .ملدة طويلة دون مستوى التشغيل الكامل

ظهور األزمات االقتصادية املتتابعة على األنظمة الرأمسالية دليل على فشل احلرية االقتصادية اليت دعا إليها -
إىل تدخل الكالسيك، كما كانت نظرهتم للتجارة اخلارجية تعتمد على النفقات املطلقة والنسبية بدون النظر 

 .النقود واألسعار خدمت االقتصاد الربيطاين فقط الذي كان اقتصادا صناعيا متطورا

أدى انقسام اجملتمع إىل طبقتني وهي طبقة أصحاب رؤوس األموال وطبقة العمال الذين ال ميلكون شيئا "-
املوضوعة ويعتمدون يف كسب القوت على أجرهم فقط، والذي جيب تقبله مهما كان منخفضا والشروط 

للعمل مهما كانت جمحفة، كما أن اخنفاض دخول العمال يؤدي إىل عدم وجود طلب كاف المتصاص 
املنتجات وبالتايل تكدسها وعدم صرفها، ما يؤدي إىل طرد العمال وانتشار البطالة أو إىل منافسة العمال 

املشاكل وتوايل األزمات، كل العاطلني للعمال الذين يعملون ما يؤدي إىل خفض األجور ويؤدي إل تفاقم 
هذا أدى إىل مناداة املفكرين ذو النزعة االشرتاكية إىل تدخل الدولة للقضاء على الوضع السيء للعمال وإعادة 

 .1"توزيع الدخول والثروة

II.1-النمو االقتصادي في الفكر الحديث 

سباب النمو إال أنه عاب عليها لقد حاولت النظرية الكالسيكية تفسري املشاكل االقتصادية املتعلقة بأ 
أثبتت عجز تلك  1929 سيادة املنافسة التامة رغم استمرارها لعقود من الزمن، إال أنه بعد أزمة الكساد سنة

النظرية يف تفسري إجياد حل لألزمة، ما أدى إىل ظهور نظريات خمتلفة عن النظريات التقليدية، حاولت إعطاء 
 . للنمو، ومنه سيتم التطرق إىل أهم تلك النظرياتحتليل وتفسري

                                                           
 .56. ، ص1001، ، اإلسكندرية، مصردار الجامعة الجديدة، مبادئ علم االقتصاد، محيي محمد مسعد-1
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II.9.1- النمو االقتصادي في نظرية جوزيف شومبيتر 19111939 
يف بداية القرن العشرين ويف عام  يف النمو شومبيرتاالقتصادي النمساوي جوزيف نظرية  اعتمدت 

على نظرية املنظم كقوة دافعة للنمو يف إطار النظام الرأمسايل،  1934عام ، ومتت ترمجتها إىل اإلجنليزية 1911
اإلمجايل للدول،  القومي الناتجيف  غري متناسقةوذلك للقدرة اليت يتمتع هبا املنظم من إبداع إلحداث قفزات 

قصرية أيضا، كما ركز أيضا وتأخذ هذه القفزات شكل دورات اقتصادية قصرية مزدهرة تتبعها دورات كساد 
على تأثري التقدم التكنولوجي وعلى دور اإلدارة أو املنظم واالبتكارات يف تطوير النشاط االقتصادي وزيادة 

 .1الناتج وبالتايل زيادة فرص االدخار ومن مث االستثمار

الئتمان املصريف الذي وعليه فإن النمو االقتصادي عند شومبيرت يعتمد على عنصرين رئيسيني ومها املنظم، وا
يوفر للمنظمة اإلمكانات املادية الالزمة لالبتكار واالخرتاع والتجديد، كما تفرتض أن االقتصاد تسوده حالة 
من املنافسة الكاملة ويف حالة توازن استاتيكي أي أنه ال توجد أرباح وال أسعار فائدة وال مدخرات وال 

 :، ومن خصائص هذه النظرية"بالتدفق النقدي" ها استثمارات وال توجد بطالة اختيارية ويصف

وتتمثل يف إدخال منتج جديد، أو إجراء حتسينات مستمرة يف منتجات موجودة كإدخال منتج : االبتكارات-
 .جديد، أو تقدمي طريقة جديدة لإلنتاج، أو إقامة منظمة جديدة ألي صناعة

، فاملنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية حيث خصصه للمنظم ولبس لشخصية الرأمسايل :دور المبتكر-
 .عادية ولكنه قادر على تقدمي شيء جديد متاما فهو ال يوفر أرصدة نقدية ولكنه حيول جمال استخدامها

أي أن املنظم هو نوع من األشخاص يعمل على حتريك االستثمار ليدفعوا عملية التنمية لألمام، " 
مستوى الدخل والرغبة يف خلق شيء جديد والتغلب على اآلخرين  ويتوفر لديه دافع التحفيز قوي جدا يف رفع

يف املعركة االقتصادية التنافسية يف حني ال يقدم الشخص ذو األهداف العادية على االستثمار، وعليه فإن 
التنظيم هو املفتاح لعملية النمو، وعليه يقوم املنظم بإدخال االبتكارات إىل االقتصاد يف عدة أشكال كتقدمي 
طرق مزج جديدة للعوامل اإلنتاجية، وإدخال سلع جديدة إىل السوق، واستخدام طرق إنتاج جديدة، والقيام 
بفتح أسواق جديدة، وتنمية املوارد لإلمداد باملواد اخلام، وخلق تنظيمات جديدة، فاملنظم ليس بالضرورة 

مثل يف خلق شيء جديد يف السوق ويكون له خمرتعا أو رأمساليا يقوم بتقدمي األرصدة االستثمارية وإمنا دوره يت
هدف أكرب من رجل األعمال العادي وهلم قدرة على لعمل يف الظروف الغري عادية ويتميزون مبجال واسع من 
املعرفة يساهم يف االبتكار، أي الشخص الذي يوجه استخدام األرصدة االستثمارية هو األهم يف التنمية وليس 

املنظمون على األرصدة اليت حيتاجوهنا لتمويل ابتكاراهتم من البنوك اليت ختلق الذي ميده هبا، كما حيصل 

                                                           
 .12. ، صالمرجع السابق، 2، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، طعلي جدوع الشرفات-1
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االئتمان يف ظل نظام نسب االحتياطي خبلق نقود جديدة تقوم بإقراضها للمنظمني، وبالتايل زيادة االستثمار 
 .1"احلقيقي

 .إلنتاج وبالتايل ال توجد أرباحففي ظل املنافسة تكون أسعار املنتجات مساوية متاما لتكاليف ا: دور األرباح-

إن االستثمارات متول من خالل االئتمان املصريف، وبالتايل تؤدي إىل زيادة الدخول النقدية  :العملية الدائرية-
واألسعار وختلق توسعات تراكمية يف االقتصاد، ألنه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكني فإن الطلب على 

 .2دمية سيفوق املعروض منها وبالتايل ترتفع األسعار وتزداد األرباحاملنتجات يف الصناعات الق

شكل استنباط سلع أو بذور جديدة يف اإلنتاج الزراعي أو الصناعي أو تطوير وسيلة إنتاجية النظرية وتأخذ "
ه من أو إجياد أسواق جديدة أو استغالل جديد للموارد الطبيعية أو إعادة بنية االقتصاد القومي بصورة متكن

: حيث اعتمد هذا النموذج على دالة اإلنتاج، التقدم والنمو بشكل أسرع TQKLFO ,,, 

س ورأ، L)(العملوحجم  K)(واملوارد األرضية T)(على املستوى الفين O)(ويعتمد اإلنتاج اإلمجايل 
بالصورة  r)(ومعدل الفائدة  R)(واألرباحW)(يعتمد على األجور  S)(كما اعتقد أن االدخار،  Q)(املال

 :اآلتية
 rRWSS ,, 

كما أشار إىل أن االستثمار اإلمجايل  I يقسم إىل استثمار ذايت AI الذي يعتمد على التقدم الفين
واكتشاف موارد جديدة، واستثمار مشتق  Ii كما أن . يعتمد على األرباح ومعدل الفائدة وتراكم رأس املال

التقدم الفين  T  ارد واكتشاف املو K  يعتمدان على عرض املنظمني)(E : ETT ، EKK  

كما يعتمد عرض املنظمني على معدل األرباح والظروف االجتماعية اليت متكنهم أو حتفزهم ألداء عملهم، -
كما يفسر هذا النموذج النمو   .ملتغريات واآللية اليت يعمل هباويفسر هذا االختصار الشديد للنموذج أهم ا

بدءا من حالة االتزان الساكن ويف إطار من الظروف التنافسية أين تتساوى التكاليف اإلنتاجية للمنشآت مع 
 إيراداهتا، وأن السعر يساوي متوسط التكاليف اإلنتاجية، وتعد األرباح يف هذه احلالة مساوية للصفر، وتبدأ

عملية التنمية من خالل إحداث تغريات نوعية تؤدي إىل خلخلة غري مستمرة لذلك التوازن وذلك من خالل 
اإلبداع، االبتكار أو التجديد املؤدي إىل استثمارات جديدة، وبالتايل ينقل االقتصاد من مستوى توازين إىل 

 .3"مستوى جديد وهكذا

                                                           
 .41-43ص . ، صالمرجع السابقسياساهتا، -نظرياهتا-مفهومها: لتنمية االقتصادية، امحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي-1
 .22-22ص.،ص1025، عمان، األردن، دار الراية للنشر والتوزيع، 2دراسات ومفهوم شامل، ط: ، التنمية االقتصاديةسهيله فريد النباتي-2
 .312-310ص . ص ،المرجع السابق، 2، أساسيات علم االقتصاد، طسالم توفيق النجفي-3
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II.1.1- قد تعرضت نظرية شومبيرت النتقادات كباقي النظريات، ومن ل:شومبيتراالنتقادات الموجهة لنظرية
 :1أمهها جند

، يف حني أن وظيفة االبتكار حاليا من مهام تستند عملية النمو على املبتكر الذي يعتربه شخصا مثاليا-
الصناعات ذاهتا واليت تقوم باالتفاق على البحوث والتطوير واليت ال تتضمن الكثري من املخاطر، فنموذج 

 .شومبيرت غري مالئم للواقع احلايل لتغري مهمة املنظم

وأن  شومبيرت أن التنمية هي نتيجة لعملية دورية هالتنمية تعود إىل التغريات املستمرة على عكس ما أكد-
 .التقلبات ليست ضرورية للتنمية

تصادية، إال أن التنمية ال يف الوقت الذي يؤكد شومبيرت على أن االبتكارات متثل العامل الرئيسي للتنمية االق-
 .تعتمد فقط على االبتكارات بل على التغريات االقتصادية واالجتماعية أيضا

يعطي شومبيرت أمهية كبرية يف نظريته إىل االئتمان املصريف، ولكن يف األجل الطويل ستزداد احلاجة إىل رأس -
ا تلجأ إىل مصادر أخرى كإصدار األسهم املال بشكل كبري، أين يعجز اجلهاز املصريف عن تقدمي أموال فإهن

 .والقروض من سوق رأس املال

إن التطبيق احلريف هلذه النظرية أمر صعب رغم اجيابياته وذلك لعدة أسباب كاختالف النظام االقتصادي -
واالجتماعي، والنقص يف عنصر املنظمني وجتاهل أثر النمو السكاين على التنمية، واحلاجة إىل التغريات 

 .ؤسسية أكثر من االبتكارات، وعدم الرتكيز على االدخار يف التنميةامل

II.3.1- النمو االقتصادي في نظرية كينز 18831946 

مل تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية فقد اهتمت بالدول املتقدمة فقط، فريى كينز أن  
 أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي دالة يف مستوى التشغيل يف الدخل الكلي يعترب

 :2واألدوات الكينزية واالقتصاديات النامية هي

حيتل الدخل حسب كينز مركز مهم ألن التغريات اليت تطرأ عليه حتكم سلوك األفراد االستهالكي وحجم -
فريى أن التوظيف دالة للدخل  االدخار، وحتدد يف النهاية حجم التوظيف لعناصر اإلنتاج خاصة عنصر العمل

أي كلما ازداد دخل اجملتمع يزداد التوظيف والعكس صحيح، كما أكد على االستهالك يف فكره االقتصادي، 
مستوى الدخل النقدي وامليل احلدي : وهو ما مساه بالطلب الفعال على السلع واخلدمات ويتحدد بعاملني مها

حيح، وأن الطبقات الغنية يف اجملتمع تتميز مبيل حدي لالستهالك لالستهالك ويؤكد أنه أقل من الواحد الص
                                                           

، عمان، األردن، دار البداية ناشرون وموزعون، 2، ط(مفاهيم وجتارب)، التنمية والتخطيط االقتصادي حربي محمد موسى عريقات-1
 .215-211ص . ، ص1021

 .222-222ص . ، ص1006، عمان، األردن، دار وائل للنشر، 2، مبادئ االقتصاد السياسي، طعبد اهلل الطاهر وآخرون-2
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أقل من الطبقات الفقرية، ولذلك فإن ازدياد الدخل يف اجملتمع اليت تشكل الطبقة الغنية أغلبيته سيؤدي إىل 
ازدياد قدرة اجملتمع على االدخار، وبالتايل زيادة قدرته على االستثمار وخلق فرص عمل كبرية، والعكس 

 .حيحص

يرتبط االستثمار حسبه بالكفاءة احلدية لرأس املال ومعدل الفائدة فكلما كان الفرق بينهما كبريا ازداد -
مستوى االستثمار يف اجملتمع، فإن أمكن االقرتاض بسعر فائدة منخفض أصبح باإلمكان زيادة مستوى 

ب على النقود وعرض النقود املتداولة يف االستثمار، ويتحدد سعر الفائدة بعاملني ومها تفضيل السيولة أو الطل
اجملتمع فعن طريق التحكم يف سعر الفائدة يف مستوى معني يتم التحكم أيضا يف حجم االستثمار واالدخار 
ويساهم ذلك يف جذب التوظيف وزيادة الطلب الفعال الذي يتحقق عن طريق التحكم يف اإلنفاق احلكومي 

نفاق على االستهالك واالستثمار تؤدي إىل زيادة الطلب الفعال بشكل مباشر واإليرادات العامة، ألن زيادة اإل
 .وبالتايل زيادة التوظيف

 :1تقوم فكرة املضاعف يف التحليل الكينزي على االفرتاضات التالية: املضاعف-

يصبح  بطالة ال اختيارية، واقتصاد صناعي حيث يرتفع فيه منحىن عرض اإلنتاج حنو األعلى جهة اليمني وال-
عموديا إال بعد بلوغ مستوى عال من اإلنتاج، إضافة إىل القدرة العالية يف استهالك السلع املصنعة، وأخريا 

وعليه يالحظ أن هذه الشروط غري موجودة يف . عرض مرن من أدوات رأس املال املستخدمة يف زيادة اإلنتاج
يذكرها كينز غري موجودة يف االقتصاديات النامية، أما  الدول النامية لسببني وأوهلما أن البطالة االختيارية اليت

الثاين وهو أن عرض اإلنتاج الزراعي، وليس اإلنتاج الغري زراعي يتميز بعدم املرونة نتيجة عوامل معينة خاصة 
 .باالقتصاديات النامية

روف السائدة يف من الصعب جناح السياسات االقتصادية الكينزية مع الظ :سياسة التمويل بعجز امليزانية-
إن الزيادة يف االستثمار من خالل التمويل بعجز امليزانية يؤدي إىل زيادة : "راوالدول النامية، كما يقول 

: فيوصي دازكوبتاأما الربوفيسور ". تضخمية يف األسعار بدل الزيادة يف حجم اإلنتاج وحجم االستخدام
ر العام من أجل رفع مستوى املعيشة وتوفري زيادة يف فرص اللجوء إىل استخدام السياسة الكينزية يف االستثما"

االستخدام يف الدول النامية، ولكن يف حالة عدم وجود ادخارات عامة كافية وتدفق كايف يف رأس املال 
األجنيب فإنه يوصي باستخدام التمويل بعجز امليزانية مصحوبا بفرض رقابة على نظام األسعار وإصدارات رأس 

 .2رتة االنتقالية كي ال يؤدي إىل ارتفاع تضخمي يف األسعاراملال يف الف

                                                           
 .24. ، صالمرجع السابق، 2دراسات ومفهوم شامل، ط: ، التنمية االقتصاديةسهيله فريد النباتي-1
 .26. ، صالمرجع السابقاجلزء األول، : ، أسس علم االقتصادضياء مجيد الموسوي-2
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أنه اهتم بأبرز العوامل الالزمة لنمو االقتصاد القومي ويف مقدمتها الطلب الفعال "وخالصة كينز  
والذي يشري إىل ذلك اجلزء من الدخل القومي الذي يوزع على االستهالك، االستثمار والرتاكم الرأمسايل والذي 

جمموع املبالغ النقدية الغري منتجة والسلبية ألهنا ال تساهم بشكل مباشر يف تنمية التوظيف، حيث يقصد به 
أوجد ثالث عوامل حتدد حجم الطلب الفعال وهي الطلب على النقود أو تفضيل السيولة كوهنا العامل الدافع 

ستهالك واليت تشكل فيما بينها للرتاكم الرأمسايل أي االحتفاظ باملوارد يف شكل نقدي، دافع التمويل واال
تأثريات تبادلية وحتدد حجم الطلب الفعال من جهة والتوظيف من جهة أخرى، كما أن املضاعفة األولية 
لالستثمار تؤدي إىل الطلب الفعلي ألن جزء من الدخول اإلضافية تتحول إىل نفقات قصد االستهالك وتؤول 

، وعليه فكينز يشجع على اإلنفاق يف كل من "عف االستثمارمضا"بالنهاية إىل الزيادة على الطلب بفعل 
االستهالك واالستثمار، فالتشجيع على االستهالك وما حيدثه مضاعف االستثمار من آثار كفيل بتشجيع 
االستثمار اخلاص بتخفيض منتظم ملعدالت سعر الفائدة من جهة وتوسيع االئتمان باستمرار من جهة أخرى 

 1."رفع الكفاية احلدية لرأس املال وبالتايل زيادة االستثمار وتشجيع النمو االقتصاديفتعد عوامل مساعدة ل
كما حدد العالقة بني زيادة االستثمارات ومنو الدخل القومي، ومسيت هذه العالقة باملضاعف وبني أثر زيادة   

 :2االستثمار يف الدخل القومي وحددها كما يلي

MPSMPC
M

1

1

1



 

 .امليل احلدي لالدخار MPS)(امليل احلدي لالستهالك، MPC)(املضاعف،  M)(: حيث

كما ركز التحليل الكينزي أن املضاعف عبارة عن مقلوب امليل احلدي لالدخار، أي مقلوب الفرق بني الواحد 
MPCMPS: الصحيح وامليل احلدي لالستهالك 1 

:                                                 وأن
MPC

M



1

1
 

:                                                     إذن
M

MPC
1

 

ول جزء منها إىل دخول وعليه فإن االستثمار يف عملية النمو يتحول إىل دخول فردية تنفق أو حي 
جديدة، وجمموع هذه الدخول الفردية حتدد الدخل القومي، ومنه فإن الزيادة النقدية يف الدخل القومي تكون 
أكرب من االستثمارات اليت بدأت هبا عملية النمو، ولذلك يتم ادخار جزء من الدخل وال يساهم يف زيادة 

طاقات إنتاجية يف النشاط االقتصادي غري مستغلة ووجود قوى الدخل القومي، كما تتطلب هذه اآللية توافر 
عاملة غري موظفة، مث سيادة سعر الفائدة املشجع حلالة االستثمار يف األنشطة االقتصادية والذي يقصد به 

 .حتقيق فرق عجز مقارنة باملعامل احلدي لرأس املال
                                                           

 .232-236ص . ، ص1001، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، االقتصاد السياسي، عبد اهلل ساقور-1
 .313-311ص . ، صالمرجع السابق، 2، أساسيات علم االقتصاد، طلم توفيق النجفيسا-2
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II.4.1-  سابقة فقد تعرضت هذه النظرية إىل انتقادات كباقي النظريات ال: كينزاالنتقادات الموجهة لنظرية
وعليه فقد بنيت ، 1929سنة عديدة بالرغم من أن بناءها تبلور نتيجة أزمة الكساد الكبري اليت أصابت العامل 

 :1يف ظروف مغايرة لباقي النظريات وأهم هذه االنتقادات ما يلي

طريق الدخل بسبب ظروف الكساد، والطلب االستثماري  صعوبة حتريك كل من الطلب االستهالكي عن-
عن طريق ختفيض الفائدة النعدام الكفاية احلدية لرأس املال، واستحالة حتريك الطلب عن طريق القطاع اخلاص 

 .يف ظل وجود أزمة

سياسة الزيادة يف اإلنفاق احلكومي تكون إجيابية يف بعض الظروف كالكساد، وسلبية يف ظروف أخرى  -
 الة أزمة الركود التضخمي؛كح

سياسة قليلة الفعالية يف الدول النامية وذلك بسبب عدم رشادة اإلنفاق احلكومي، وعدم مرونة االستثمار -
 لتغريات أسعار الفائدة، إضافة إىل عدم كمال األسواق؛

ري متوفرة يف تتطلب سياسة كينز يف حتفيز عملية النمو تدخالت حكومية كبرية، ما يستدعي أموال كبرية غ-
 .الدول املتخلفة

II.5.1-النمو االقتصادي في نظرية روستو 

قام الربوفيسور والت ريتمان روستو   RostowWW أستاذ التاريخ االقتصادي جبامعة كمربدج  ..
ا من ، اليت استنبطه"مراحل النمو االقتصادي"بتحديد درجة النمو االقتصادي عند الدول املتخلفة يف نظريته 

تاريخ النمو االقتصادي اليت شهدها العامل، فهي ليست سوى نتائج عامة مستنبطة من األحداث الضخمة 
ي، مرحلة التهيؤ لالنطالق، مرحلة االنطالق، مرحلة اجملتمع التقليد: وتتلخص هذه املراحل يف مخس مراحل

 :2مرحلة النضوج، مرحلة االستهالك الوفري نلخصها فيما يلي

تتسم هذه املرحلة بالتخلف الشديد، ويتسم اقتصادها بالطابع الزراعي التقليدي،  : تمع التقليديمرحلة اجمل-
كما تتضمن وسائل بدائية لإلنتاج، كما يسود فيها نظام األسرة والعشرية واليت تلعب الدور الرئيسي يف التنظيم 

اليد، واخنفاض مستوى اإلنتاجية، تفشي اإلقطاع ومتسك اجملتمع بالتق: االجتماعي السائد، ومن مظاهرها
ومن أهم الدول اليت اجتازت هذه املرحلة من النمو . واخنفاض متوسط حصة الفرد من الناتج القومي

االقتصادي هي الصني، دول حوض البحر األبيض املتوسط، وبعض دول أوروبا يف القرون الوسطى، وحسب 
 .الشديد نظره تكون هذه املرحلة طويلة نسبيا وتتميز بالبطء

                                                           
 .12-12ص . ، صالمرجع السابق، تطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، خبابة عبد اهلل-1

، 1025، عمان، األردن، وزيعدار الثقافة للنشر والت، 6اجلزئي والكلي، ط: ، مبادئ التحليل االقتصاديمحمد مروان السمان وآخرون-2
 .340-324ص . ص
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اجملتمع  ما هي إال مرحلة انتقالية هتيئ ظروف االنطالق اليت ال تنبعث من داخل :مرحلة التهيؤ لالنطالق-
 :1اليت قطعت طريقا كبريا يف التقدم، وأهم خصائصها التقليدي ذاته وإمنا تتسرب إليه من اجملتمعات

 .ظهور تنظيم سياسي واجتماعي عريض القاعدة هو األمة-     

 .منو التجارة الداخلية واخلارجية-     

 ظهور املؤسسات املالية كالبنوك-     

 .تطور التعليم لصاحل بعض الفئات من اجملتمع-    

 .حتول مسار النشاطات االقتصادية من اجملال الزراعي إىل جماالت الصناعة والتجارة واملواصالت-    

تنتقل النسبة األكرب منها إىل الفئات اليت تستخدمها يف إعادة هيكلية أو بنية توزيع الدخول، أين -    
 .اإلنتاج

 .الرتكيز على العمل كمعيار أساسي لتقييم اجملتمع ألفراده-    

من أهم املراحل إذ تعترب هي منبع التقدم يف اجملتمع، أين يصبح النمو يف حالة عادية، : مرحلة االنطالق-
قات املؤسسية والعادات الرجعية، وترتاجع قيم واهتمامات اجملتمع وتنتشر قوى التقدم واحلداثة على املعو 

 :2التقليدي أمام التطلع إىل التجديد واالبتكار يف كل اجملاالت االقتصادية، وميكن تلخيص خصائصها يف

 .مجايلمن الناتج القومي اإل %10إىل  %5ارتفاع االستثمار الصايف من -  

ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرائدة والرئيسية مبعدل منو مرتفع كشرط ملرحلة - 
 .االنطالق باعتباره العمود الفقري يف عملية النمو

 .وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغالل قوى التوسع يف القطاعات احلديثة- 

ي املرحلة اليت تستكمل منو مجيع قطاعاهتا االقتصادية من زراعة وصناعة وجتارة وخدمات فه :مرحلة النضوج-
وتعترب الدولة متقدمة اقتصاديا كوهنا حققت مستوى جيد يف إنتاجها املادي، كما تتسم بزيادة معدالت 

ة احلديد قيام العديد من الصناعات األساسية كصناع: االستثمار عن معدالت االستهالك، ومن مظاهرها
والصلب، والصناعات امليكانيكية والكيميائية، كما تتمتع كل من الدولة بازدهار كبري يف حركة التجارة 

1920وأهم دولة اجتازت هذه املرحلة هي السويد عام . اخلارجية، واجملتمع بالنضوج الفكري الفين
3
. 

                                                           
 .551-553. ، صالمرجع السابق، 2، ط-مبادئ وتطبيقات-، االقتصاد الكليمصطفى يوسف كافي-1
 .12. ، صالمرجع السابق، 2دراسات ومفهوم شامل، ط: ، التنمية االقتصاديةسهيله فريد النباتي-2
 .342. ، صالمرجع السابق، 6اجلزئي والكلي، ط: تصادي، مبادئ التحليل االقمحمد مروان السمان وآخرون-3
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اه السكان حنو املدن وضواحيها، وانتشار املركبات، واستخدام تتميز باجت (:الوفري)مرحلة االستهالك الكبري -
السلع املعمرة على نطاق واسع، كما يتحول اهتمام اجملتمع من جانب العرض إىل جانب الطلب، إضافة إىل 

 .1ارتفاع متوسط دخول األفراد وزيادة معدالت االستهالك، وظهور الرفاهية يف اجملتمع

II.8.1-روستو لنظرية االنتقادات الموجهة: 
تركز معظم االنتقادات حول ما إذا كان تقسيم هذه املراحل مقبوال وحتميا أم ال، أين وجهت العديد من 

 2:االنتقادات هلذه النظرية نلخص أمهها فيما يلي

أن اخلصائص لكل مرحلة ليست وحيدة وال ميكن التفريق بينها كوهنا غري واضحة ألنه مل يوضح كيف ينتقل -
اد من مرحلة ألخرى، كما أمهل الصعوبات والعراقيل اليت تواجه هذا االنتقال وكيفية التغلب عليها، كما االقتص

 هناك صعوبة الختبار النظرية يف حالة ما إذا تداخلت املراحل؛

متر  اجملتمع التقليدي ليس ضروريا وحتميا للتنمية، فالواليات املتحدة وكندا ونيوزيلندا وأسرتاليا ولدت حرة ومل-
 هبذه املرحلة؛

إن معامل رأس املال الناتج ليس ثابت عكس ما افرتضه روستو ما يعين حسبه وجود عوائد ثابتة للحجم -
 وهذا ينطبق على الدول املتقدمة وليس النامية، كما يسيطر على هذه النظرية عنصر الغموض؛

دخار، كما أمهل أثر العوامل غري ركز روستو على االدخار إال أنه مل حيدد وقت وسبب رفع معدالت اال"-
االقتصادية مثل التقاليد واملواقف واملؤسسات فيما يتعلق باالدخار واالستثمار مع أنه يعرتف بأن العديد من 
التغريات االقتصادية تنتج عن حدوث تغريات يف سلوكيات اإلنسان، كما أشار أن العملية التارخيية تسري يف 

ألنه يؤمن بوصول كل اجملتمعات إىل تلك النقطة إذا سارت على هنجه لكن هذا  خط مستقيم حنو هناية حمددة
الوصف يفشل يف تفسري سبب بقاء اجملتمعات يف املرحلة التقليدية، كما فشل يف تفسري سبب وصول 
جمتمعات ملرحلة ما قبل اإلقالع دون جتاوزها، وكيف قضت فرتات طويلة يف بعض املراحل دون غريها، كل 

كم على هذه النظرية بعدم الصالحية خاصة فيما تعلق بتنمية القطاع الزراعي كوهنا هتمل حقيقتني هذا حي
 :أساسيتني

أن االنتظار حىت تتم عملية تنمية قطاع الزراعة يؤدي إىل زيادة عدد العاطلني عن العمل ألن قيام الزراعة -
 يف رفع معدالت البطالة وانتشار الفقر؛باستخدام آالت ونظم حديثة خيفض عدد العاملني فيها، ويساهم 

                                                           
 .11. ، صالمرجع السابق، 2دراسات ومفهوم شامل، ط: ، التنمية االقتصاديةسهيله فريد النباتي-1
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2تطبيقات، ط-نظريات-مفاهيم: ، التنمية االقتصاديةجابر أحمد بسيوني، محمد محمود مهدلي-2
 .22-26ص . ، ص1021إلسكندرية، مصر، ا
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متثل الصناعة أهم العوامل املؤثرة يف التقدم الزراعي بسبب ما توفره هلا من معدات وأنظمة ري حديثة وأمسدة -
 1."حمسنة تساهم يف رفع إنتاجية العامل واألرض

II.7.1-رودان-نيركس:" النمو االقتصادي في نظرية النمو المتوازن " RodanNurkse  

وتشمل توجيه برنامج التنمية بشكل شامل لكافة القطاعات املختلفة، أي أن تكون االستثمارات موزعة 
من أهم مؤيدي إسرتاتيجية النمو ( روزنشني ورودان)حسب القطاعات املختلفة كل حسب حاجته، ويعترب 

السوق يعترب من أهم العقبات اليت تقف عقبة املتوازن، وتتمثل مربراهتم يف اتباع هذه اإلسرتاتيجية يف أن ضيق 
يف طريق التنمية بسبب اخنفاض القوة الشرائية، واحلل هلذا املشكل يتمثل يف إقامة صناعات خمتلفة يف وقت 

. زمين متقارب تكون هذه الصناعات فيما بينها سوقا واسعا وكبريا بدال من إنشاء صناعة واحدة داخل الدول
د سوف يعملون بكفاءة إنتاجية عالية عند إنشاء جمموعة من الصناعات املختلفة واليت يؤيدون أن األفرا حيث

سوف تساعد بدورها على خلق سوق واسع لتلك الصناعات، ويعترب التوازن ضروري بني التجارة الداخلية 
تؤدي إىل زيادة واخلارجية السترياد املعدات والسلع الضرورية لعملية التنمية، وأن أي زيادة يف اإلنتاج سوف 

الطلب على العمالة وعليه فالدول النامية حباجة باستمرار إىل تشجيع الصادرات من أجل متويل الطلب على 
 . 2الواردات

II.6.1-لقد واجهت هذه النظرية العديد من االنتقادات ميكن : االنتقادات الموجهة لنظرية النمو المتوازن
 :3تلخيصها يف

 آن واحد يؤدي إىل زيادة تكاليف اإلنتاج، ما جيعلها غري مرحبة للتشغيل إقامة الصناعات مجيعها يف 
 .يف ظل غياب العدد الكايف من املعدات الرأمسالية

  تفرتض النظرية سيادة ظاهرة زيادة العوائد، وهذا غري صحيح يف حالة تنفيذ حجم كبري من االستثمار
 .يف آن واحد

  يرى االقتصادي HirshmanA.: النمو املتوازن ينتهي بفرض اقتصاد صناعي  ن تنفيذ نظريةأ
 .متكامل وحديث على قمة اقتصاد تقليدي راكد ال يرتبط أحدمها باآلخر

                                                           
ص . ، ص1025، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التنمية اجملتمعية املستدامة، الطبعة العربية، محمد عبد لعزيز ربيع-1

225-226. 
 .222-222ص . ، ص1022، عمان، األردن، الراية للنشر، 2، التخطيط االقتصادي، طعالء فرج الطاهر-2
 ص. ، ص1020، عمان، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، علي صاحل، مدخل إىل علم التنمية، الطبعة العربية األوىل، جمال حالوة-3

15-12. 
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  يعتربها البعض غري واقعية ألهنا تفرتض توفر موارد ضخمة لتنفيذ برناجمها غري متوفرة يف البلدان
هنا مل تنجح يف حل مشكلة حمدودية املوارد املتخلفة، وبالتايل تشجع الضغوط التضخمية، كما أ

 .خاصة أن عرض املوارد قليل املرونة
  يؤكد البعض أن تطبيق هذه النظرية ينطبق على البلدان املتقدمة دون املتخلفة، كما أهنا تؤدي إىل عزل

 .البلدان النامية عن االقتصاد الدويل
  وأخريا فإن االقتصادي الربيطاين nPaulstrrte : يبني أن الندرة واالختناقات تشجع النمو فهي اليت

وفرت احلافز لالخرتاعات وطورت إجنلرتا، لذلك فإن هذه النظرية غري خاطئة إال أهنا غري ناضجة 
ألهنا قابلة للتطبيق يف مراحل الحقة من النمو املستدام، كما أهنا غري مناسبة لكسر اجلمود الذي 

 .تعاين من البلدان املتخلفة

II.1.1-لهيرشمان  النمو االقتصادي في نظرية النمو الغير متوازن Hirshman : 

فإهنم يقولون أن الدول النامية والفقرية ال تستطيع أصال أن توفر املوارد املالية الكافية ألغراض التنمية  
يف تطور عدة قطاعات من االقتصاد  الشاملة ألهنا ال متلك اخلربات الكافية والتكنولوجيا احلديثة لكي تستمر

إذا كان بلد ما قادر على االستثمار يف عدة قطاعات يف وقت :" يف وقت واحد، كما يذكر أحد املؤيدين أنه
، ألن البلد النامي حيتاج يركز استثماراته أو إمكانياته املالية على قطاع "واحد فإن هذا البلد ليس فقريا أصال

ت لوقت الحق، ويؤكدون أنه لغرض مواجهة طلب هذه الصناعة على العمالة املاهرة واحد ويرتك باقي القطاعا
فإن هذا البلد يستطيع إما أن يستوردها أو يستورد املواد األولية، ويف املقابل فإن بإمكانه أن يصدر املنتجات 

 .1الفائضة عن حاجته إىل األسواق اخلارجية

II.90.1-يرى بعض االقتصاديني أن أهم انتقاد يوجه هلذه : الغير متوازن االنتقادات الموجهة لنظرية النمو
 :النظرية

  افرتاضها أهنا جترى بصفة أساسية عن طريق املبادأة الفردية كوهنا تتخذ من اختالل التوازن حمركا للنمو
 ،عن طريق ما يرتتب على االختالل يف التوازن من حض املنظمني األفراد على اختاذ قرارات االستثمار

وهذا ال يتم يف ظل التخطيط الشامل الذي يتضمن حصر وتعبئة املوارد االستثمارية الكلية وتوجيهها 
 .2إىل النشاط االقتصادي

                                                           
 .302. ص ،1005، بريوت، لبنان، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2، مقدمة يف االقتصاد اإلسالمي، طرياض صالح عودة-1
 .212. ، صالمرجع السابقدراسات نظرية وتطبيقية، : ، التنمية االقتصاديةعبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصفمحمد -2
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  تقوم هذه النظرية على أن يكون عدم التوازن حافزا على رفع معدل النمو يف قطاع تلو اآلخر يف
 من الصناعات اليت تتميز بأن هلا أثارا حدود إمكانيات الدول النامية، كما أهنا تركز على عدد معني

 .أمامية وخلفية على صناعات ومشروعات أخرى
  تعتمد على نظام احلوافز كفء لرتغيب وجذب االستثمار اخلاص والقطاع اخلاص حنو املشروعات

األساسية واالجيابية وتتوقف على مدى حتسن مناخ االستثمار وبالتايل تأخذ وقت ألهنا حتتاج إىل 
 . 1ألساليب الكفيلة للتغلب على تلك األوضاعوضع ا

 

 :ملخص ألهم النظريات المفسرة للنمو االقتصادي:   (II.03)الجدول
 خصائص النمو مصدر النمو النظرية المفسرة للنمو

1776آدم مسيث

Adam Smith

 .منو غري حمدود .تقسيم العمل

1798روبرت مالثوس

MalthusRobert

 .منو حمدود بسبب قانون تزايد السكان .إعادة استثمار الفائض

1817دافيد ريكاردو

RicardoDavid

 .ود بسبب تناقص غلة األرضمنو حمد .إعادة استثمار الفائض

1867كارل ماركس 

MarxKarl

منو حمدود يف منوذج اإلنتاج الرأمسايل بسبب  .تراكم رأس املال
 .اجتاه معدل الربح إىل االخنفاض

19111939جوزيف شومبيرت

SchumpeterJoseph

 سلسلة االبتكارات 
 .التكنولوجية

منو غري مستقر، نظرية مفسرة للدورات 
 .طويلة األجل

 "نظرية النمو املتوازن"نريكس -رودان
Robert NurkseRodan 

إحداث توازن يف منو مجيع 
القطاعات مع ضرورة الدفعة 

 .القوية

د حملدودية املوارد للنهوض بكل منو حمدو 
 .القطاعات الالزمة

نظرية النمو غري "ألربت هريمشان 
املتوازن HirshmanAlbert 

إحداث اختالل يف منو 
 .القطاعات

منو غري مستقر، سبب إشكالية إجياد 
 .االختالل حجمه ومقداره

 .214. ، صالمرجع السابقنمو االقتصادي، ، رؤوس األموال األجنبية وأثرها على السفيان قمومية: املصدر

 

 

 

 

 

                                                           
 .121. ، صالمرجع السابقالنظرية والسياسات، : ، االقتصاد الكليعبد المطلب عبد الحميد-1
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II.3- نماذج النمو االقتصادي 
ال حيتاج النمو  إىل نظريات يستدل هبا فقط، وإمنا إىل أداة حتليلية ألهم املتغريات يف اقتصاد بلد  

ى معني حيث حتاول تلك األداة الربط بني املتغريات ومدى تأثريها على األهداف املسطرة وهذا ما يسم
لتعدد النماذج الرياضية املفسرة بالنموذج وينبغي أن يكون واقعيا، كليا، وديناميكيا لتأثره بعامل الزمن، ونظرا 

التطرق إىل أهم تلك  يف هذا املبحث بسبب تعدد اآلراء لذلك سنحاول البعيد للنمو االقتصادي يف املدى
 . ، وصوال إىل مناذج النمو الداخلي"صوان-سولو"ومرورا بنموذج " دومار-هارود"النماذج انطالقا من منوذج 

II.9.3-ظهرت نظرية أخرى تندرج حتت نظرية مراحل التنمية اخلطية وهي نظرية أو :دومار-نموذج هارود
أين يعتمد . روي هارودوالربيطاين  ايفزي دومار، الذي مت وضعه من قبل األمريكي "دومار-هارود"منوذج 

ر يف زيادة االستثمار، وبني أنه جيب على كل دولة ادخار نسبة معينة من على توضيح أمهية ودور االدخا
ناجتها القومي اإلمجايل لغاية تعويض رأس املال الثابت أي تعويض قيمة اإلهتالك السنوي من قيم اآلالت 

ايل من واملعدات واألبنية والطرق واجلسور وغريها من األصول بغية احملافظة على مستوى الناتج القومي اإلمج
خالل احملافظة على زيادة نسبة االستثمارات بنسبة أعلى من نسبة اإلهتالك، وعلى الدول اليت ترغب يف 

احلصول على مستوى متقدم من النمو زيادة نسبة االدخار مبا ال يقل عن  1520%   من دخلها القومي
 .1سنويا

II.2.2.3- هارودمنوذج  1939 : روي فورباس هارود"يعترب االقتصادي الربيطاين " H a r r o dFR من ..
األوائل الذين طوروا الفكر الكينزي، حيث بدأ أحباثه يف حماوالت إجياد منوذج للنمو سنوات الثالثينات من 

ايف وزيادة إنتاجية القرن املاضي، وقدم منوذجا جديدا للتنمية االقتصادية بني فيه أنه إذا كان االستثمار اإلض
رأس املال اإلضايف مها املصدران الوحيدان لزيادة اإلنتاج، وبني أن معدل زيادة الناتج القومي يعتمد بصورة كلية 

ولقد اقرتح هارود جمموعة من االفرتاضات لوضع منوذجه الذي . على معدل االدخار وإنتاجية رأس املال
 :2ها خمتصرة على النحو التايليهدف إىل إثبات النمو املتوازن وميكن سرد

االدخار الصايف ميثل نسبة من الدخل، حيث يطلق على هذا االدخار باالدخار الفعلي وهو يعادل -
 .االستثمار الفعلي عند التوازن

إن نسبة الدخل املستمر تتأثر مبعدل الزيادة يف الناتج خالل الفرتة املاضية، وهو ما يعين أن االستثمار تابع -
 .الزيادة يف الدخل، أو السرعة اليت ينمو هبا الناتجملعدل 

                                                           
 .30. ، صبقالمرجع السا، 2، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، طعلي جدوع الشرفات-1
 .46-45ص . ، صالمرجع السابق، 2اسرتاتيجيات، ط-مناذج-نظريات: ، اقتصاد التنميةإسماعيل محمد بن قانة-2
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تكون املدخرات دالة على الدخل، ويكون الطلب عليها دالة على معدل الزيادة يف الدخل مع تساوي -
 . العرض والطلب

SGC:لقد انطلق هارود يف بناء منوذجه من املعادلة الرئيسية التالية ثة أشكال ملعدل وقد طرح يف منوذجه ثال
 :1النمو حيث

  معدل النمو الفعلي G :اإلنتاج، ويبني هذا / حمدد بنسبة االدخار، ونسبة معامل رأس املال على
: YY،S:املعدل التغريات الدورية القصرية األجل يف معدل النمو أي ميكن التعبري عنه بالقيمة

اإلضافة الصافية ملعامل رأس املال ومتثل نسبة االستثمار إىل الزيادة يف : Cحجم االدخار الكلي،
: ويعادل الدخل

Y

S(S : متثل حجم االستثمارات املنفذة وY :و الناتج متثل التغري يف الدخل أ
SGC:وبالتعويض يف املعادلة الرئيسية(.الصايف  حنصل على:  

Y

S

YY

S

YY

Y




 11

 S1  :أي  

  املضمون)معدل النمو املرغوب(: WG : ويعرب عن معدل منو الطاقة الكاملة للدخل يف االقتصاد، إذ
لذي حتافظ عنده مستويات العرض والطلب على السلع واخلدمات عند مستوى التوازن يعترب الطريق ا

SCG:وعند مستوى معطى من االدخار حيث RW  .ومتثل WG  : معدل منو الدخل عند مستوى
االستغالل التام للطاقة، أي عبارة عن 

Y

Y .وميثل
RC  نسبة االدخار إىل معامل رأس املال احملقق

معامل رأس املال الذي متكن من احملافظة على معدل النمو  أي يشري إىلملعدل النمو املضمون 
النسبة املطلوبة من رأس املال إىل اإلنتاج أي عبارة عن املقدار  فهواملرغوب، 

Y
I


أي .Cأو 
للمحافظة على معدل مستقر لالقتصاد عند مستوى WG  أين يتم استغالل الطاقة اإلنتاجية

بالكامل وتستمر رغبة املنظمني يف استثمار مدخراهتم فال بد للدخل أن ينمو مبعدل
RC

S يف السنة
: أي

R
W C

SG  .وعليه WG عبارة عن معدل منو حيقق نفسه بنفسه. 
  معدل النمو الطبيعي Gn :وهو معدل النمو احملتمل، أو معدل النمو "قمة الرفاهية" يعتربه هارود ،

عند مستوى االستخدام التام، أي عبارة عن معدل الزيادة يف اإلنتاج عند مستوى االستخدام التام 
د مبتغريات كلية كالنمو السكاين، التطور التكنولوجي، املوارد الطبيعية، جتهيزات رأس املال الذي يتحد

 :حيث

SGG RN  أو  SCG RN  

 
                                                           

 .45-43ص . ، صالمرجع السابقاجلزء األول، : ، أسس علم االقتصادضياء مجيد الموسوي-1
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 :1من خالل معدالت النمو الثالث استنتج هارود العديد من احلاالت اليت يكون عليها االقتصاد حسبه

 إذا كان :
WCG  أي أن االقتصاد يعاين من حالة تضخم. 

 إذا كان :GGW  فإن االقتصاد يعاين من حالة كساد. 
 إذا كان :GGW  فإن االقتصاد متوازن يف منوه. 
 إذا كان :GGW   و

nW GG  نكماش متتالفإن االقتصاد يعاين من حالة ا. 
 إذا كان :GGw   و

Wn CG  فإن االقتصاد يعاين من حالة تضخم متتال. 

إن عدم االستقرار يف النموذج سببه حالة اجلمود يف االفرتاضات اليت وضعها هارود، واليت تشري إىل " 
العمل، لذلك حاول االقتصاديون اإلحالل بني حتديد كل من دالة اإلنتاج، نسبة االدخار، معدل منو قوة 

العمل ورأس املال يف دالة اإلنتاج جبعل نسبة االدخار دالة يف معدل الربح، ومعدل منو القوة العاملة متغري يف 
كما يبني النموذج أن االدخار إجيايب يف حالة وجود فجوة تضخمية يف . عملية النمو إلزالة ذلك اجلمود

 احلالة االنكماشية، وعليه تعمل الدول املتطورة على تغيري االدخار إما حنو الزيادة أو االقتصاد، وسليب يف
 .2"النقصان حسب احلالة االقتصادية السائدة

II.1.9.3- االقتصادي نموذج دومار 1949: 
العرض الكلي  يف توسيع الطلب الكلي وطاقة عبارة عن بناء نظري يتفحص الدور املزدوج لالستثمار 

لالقتصاد على مر الزمن، كما حاول إجياد املعدل الذي جيب أن ينمو فيه االستثمار لكي تتساوى زيادة 
لذلك وضع دومار . الدخل مع زيادة الطاقة اإلنتاجية، ألن االستثمار يزيد الطاقة اإلنتاجية ويوسع الدخل

، ومعدل زيادة الدخل يف اجلانب األيسر، وحلها ميثل معادلة جانبها األمين معدل الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية
 :3معدل النمو املطلوب كمايلي

 

 :،فنحصل علىونقسم على  املضاعف،وحلل هذه املعادلة نضرب كال اجلانبني يف  حيث متثل 

، 

النسبة املئوية ملعدل منو االستثمار الذي ينبغي أن يزيد باملعدل السنوي   حيث متثل اجلهة اليسرى للمعادلة 
 .للحفاظ على العمالة الكاملة مفرتضة مع منو الطاقة اإلنتاجية، وعلى الدخل أن ينمو بنفس املعدل السنوي

                                                           
 .42. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة-1
 .42ص . ص المرجع السابق،اجلزء األول، : ، أسس علم االقتصادضياء مجيد الموسوي-2
 .244. ، ص1020، بريوت، لبنان، دار المنهل اللبناني للنشر، 2، علم االقتصاد والتحليل االقتصادي، طبسام الحجاز-3
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II.3.9.3-دومار-نموذج المشترك هارود 
يعترب منوذج  DomarHarrod 

، ويستند (الستاتيكية)لتحليالت التوازن الكينزية توسعة دينامكية  1
على جتربة الدول املتقدمة، ويبحث هلا عن متطلبات النمو املستقر، كما توصل النموذج إىل استنتاج أنه 

ويستند على جمموعة من االفرتاضات أمهها توازن االستخدام الكامل، . لالستثمار دورا رئيسيا يف عملية النمو
امليل املتوسط لالدخار يساوي امليل احلدي لالدخار، امليل احلدي لالدخار ومعدل رأس املال  االقتصاد مغلق،

كما أن االفرتاض األساسي للنموذج أن . الناتج واملستوى العام لألسعار، األسعار وأسعار الفائدة كلها ثابتة
وحدة، وأن معدل النمو يف الناتج  اإلنتاج ألي وحدة اقتصادية يعتمد على كمية رأس املال املستثمر يف تلك ال

 g   هو الزيادة يف اإلنتاج مقسومة على كمية اإلنتاج الكلي YY  الناتج /، وكذلك معامل رأس املال
:    ي، كما ميكن الربط بني الزيادة يف اإلنتاج إىل خزين رأس املال كمايلYKورمزها 

 1........... kKY    وعلما أنYYg    فإذا قسمنا جانيب املعادلة 1على Yحنصل على: 
 

 2..............
1

.

1
.

kY

Y
g

Yk

K

Y

Y
g








 

II.1.3-صوان -سولو"موذج ن " 1956 

 ، "دومار-هارود"جاء ليحلل نقاط الضعف يف منوذج يعرف بنموذج النمو النيوكالسيكي، والذي 
II.1.3-9-فرضيات النموذج 

2الفرضيات التالية مجلة على "سولو"يقوم النموذج النيوكالسيكي للنمو االقتصادي 
: 

 ؛(Y املنتج) وجود سلعة واحدة منتجة متجانسة وتستهلكها كل الدول -

 باملنافسة التامة؛غلق وتتسم أسواقه قتصاد ماال -

 العنصر التكنولوجي هو متغري خارجي يزداد مبعدل ثابت؛ -

االدخار الصايف  - s واالستثمار الصايف ، I ميثالن جزءا ثابتا من اإلنتاج ، Y أي أن معدل ،
 :يأخذ شكل دالة كينزاجملمع االستهالك االدخار هو متغري خارجي، ومن مث ف

                                                           
 .25-21ص . ، صالمرجع السابقات وموضوعات، نظريات وسياس: ، التنمية االقتصاديةمدحت القريشي -1

 .232-236 ص .، صالمرجع السابق، رؤوس األموال األجنبية وأثرها على النمو االقتصادي، سفيان قمومية - 2
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إذا زاد السكان مبعدل ثابتأي ، مستوى التشغيل يف االقتصاد ثابت - n  فان عرض العمل L يزيد
نسبةالبنفس  L؛ 

 .للصفر ملا العوامل تؤول إىل ماال هناية والعكس اإلنتاجية احلدية للعوامل متناقصة، كما أهنا تؤول -

الامل رأس وخاصة اإلحالل بني عناصر اإلنتاج إمكانية - K والعمل L  دالة اإلنتاج بتعرف وهي ما
 ". كوب دوغالس"دالة  أوالنيوكالسيكية، 

 :1ية النيوكالسيكية تتميز باخلصائص التاليةيف ظل النظر  "كوب دوغالس" دالة اإلنتاج كما أن -

0,0: اإلنتاجية الحديةتناقص  .2  LK 
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 :ثبات غلة الحجم .1

.    YLKFLKF   ,,...........0 

 .الدرجة األوىلمتجانسة من Fحيث

Inadaشرط  .3  1963:2 

 ذاإ إىل الصفرن تؤوال املال رأسو  العمللعنصري اإلنتاج، أن اإلنتاجية احلدية  دالة خصائصمن كذلك 
العمل عنصر  ملا يؤوال ما ال هنايةإىل  نتؤوال، و على التوايل هنايةالآل عنصر العمل واملال إىل ما ما 

 :كاآليت الصفر إىل ورأمسال
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III.1.3-1- عرض نموذج سولو: 

                                                           
1 - Vincent Drobinski, «introduction a l’économie», Ellipses Edition Marketing, Paris, France, 2015, p. 404. 
2 

- Murat Yıldızoglu, «Sources de la croissance économique», Université Bordeaux, France, Vol. 3.5, 2011 p.16. 
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النموذج شكلني، فاألول بدون إدراج التقدم التقين، أما الشكل الثاين فيتم إدراج التطور التقين،  يأخذ هذا
 :وسيتم شرح كل واحد على حدة كمايلي

 

III.1.3-1-9-عرض نموذج سولو األساسي بدون إدراج التطور التقني: 
 :نتاج والثانية برتاكم رأس املال كمايليلقد مت بناء منوذج سولو األساسي من معادلتني، تتمثل األوىل يف دالة اإل

 :1على غلة احلجم الثابتة، وتأخذ دالة اإلنتاج الكلية الشكل التايل" كوب دو غالس"تعتمد دالة 

     1...............1,0............., 1   LKLKFY 
إذ قام سولو ببناء منوذجه مرتكزا على حصة الفرد الواحد من العمل أي فرضية ثبات الغلة، لتصبح دالة اإلنتاج 

 :2ردية السابقة كمايليالف
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 :ومنه نستنتج أن

   2.........kkfy  
 :تايلتتعلق برتاكم رأمسال كال "سولو"واملعادلة الرئيسية الثانية لنموذج  -

 
تالك رأس املال مبعدل ثابت واهومنه فإن التغري النسيب يف خمزون رأس املال يساوي الفرق بني االستثمار   ،

 :3ويف ظل اقتصاد مغلق فإن االستثمار يساوي االدخار كمايلي
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1 -

 Murat Yıldızoglu, «Sources de la croissance économique», op.cit, p. 17. 
 .232 .، صبقالمرجع السا، رؤوس األموال األجنبية وأثرها على النمو االقتصادي، سفيان قمومية - 2
 .32. ، صالمرجع السابق، 1021-2424، أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي ضيف أحمد - 3
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متغرية خارجية يزيد مبعدل نسيب ثابت ( القوى العاملة)كما فرض سولو أن التشغيل  n تصبح معادلة العمل 
 1:كمايلي

 5............0

nt

t eLL  
أن عرض العمل املتاح يعادل معدل منو قوة العمل يف الفرتة مبعىن  0 إىل الفرتة t   مبعىن أن سولو استخدم ،

 .كامل العمل املعروض، أي أن هناك عمالة كاملة

وبتعويض املعادلة  - 5 يف املعادلة 4 دجن:   

   6............, 0

* KeLKsFK nt  
 : ومن جهة أخرى لدينا-

 حمزون رأس املال للفرد
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k ،وبالتايل يكون معدل منوه كاآليت: 
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ومبا أن -
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ميكن تعويض املعادلة   6  يف املعادلة 7 2فنحصل على: 
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 :وأخريا حنصل على معادلة تغري خمزون رأس املال

   9..............* knsYk  
 :التايل والذي يكتب على الشكلساسية لنمو معدل رأمسال الفردي، ما يعطينا املعادلة الديناميكية األوهو 

 knsyk * 
                                                           

1 - Robert M. Solow , «a contribution to the theory of economic growth», the quarterly journal of 

economics, vol. 70, n
o
  1, February 1956,  p. p. 67-69. 

، التسييرأطروحة دكتوراه في علوم ، 1021-2420 دراسة حالة اجلزائر: تأثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي، طاوش قندوسي - 2
 .223 .ص ،1021، ، اجلزائرتسيري، جامعة تلمسان: ختصص
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     10..............* knksfk     
: حيث  s  ،معدل االدخار   ،معدل اهتالك رأس املال n معدل منو السكان. 

التغري يف حصة العامل من هذه متثل املعادلة الرئيسية لنموذج النمو النيوكالسيكي لسولو واليت توضح أن 
رأمسال 






 

k  العامل من االستثمارحصة يتحدد على أساس  ksf ، حافظة على الذي جيب أن يستثمر للمو

 رأس املال أو نقطة تعادل االستثمارحصة العامل احلالية من   kn ،تغري ال حيث تبني هذه املعادلة أن
 :1وامل رئيسيةتتغري عرب الزمن نتيجة لثالث عيف خمزون رأس املال 

 .زيادة االستثمار للفرد واليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة رأس املال العامل أي عالقة طردية-

معدل اهتالك رأس املال للفرد - K حيث تؤدي الزيادة فيه إىل اخنفاض نسبة رأس املال للفرد. 

 .دي الزيادة فيه إىل اخنفاض نسبة رأس املال للفردمعدل اخنفاض رأس املال للفرد نتيجة النمو السكاين، وتؤ -

 :وباالستعانة بالشكل املوايل ميكن توضيح ذلك
 

 مخطط التوازن لنموذج سولو(:II.03)الشكل رقم 
 

 
Source: Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin ة«Economic Growth», 2nd Edition, The Mit Press, 

Cambridge, England, 2004, p. 29. 
 

 :ن الشكل البياينما ميكن مالحظته م
                                                           

االقتصادي مجلة ، اذج النيوكالسيكية ومناذج النمو الداخليبني النم: حتليل دور االبتكار يف النمو االقتصادي ،فطيمة بزعي، زكية بن زروق - 1
 .360.ص ،1022، (1) 21، العدداجلزائر، الصناعي

)(kf
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 :الحالة األولى    0*  kknksf  

الوضعية اليت يكون فيها االقتصاد مستقرا وحيصل بتقاطع املنحنيني أي حالة التوازن وهي ksf و kn  
زون رأس املال يساوي صفر أي ملا يكون تغري خم 0* k  فتصبح   knksf  . 

: الحالة الثانية    0*  kknksf  

وهي الوضعية اليت يكون فيها االقتصاد يف حالة إنعاش أو ما تعرف بتقوية أو تعزيز رأس املال يف االقتصاد، 
ب حيث يسمح بزيادة رأس مال الفرد من اليسار باجتاه التوازن حنو وبالتايل يكون تغيري خمزون رأس املال موج

 .اليمني

: الحالة الثالثة    0*  kknksf  

وبالتايل يكون تغيري خمزون رأس املال سالب ما يؤدي وهي الوضعية اليت يكون فيها االقتصاد يف حالة الركود، 
 .ن حنو اليسارإىل تراجع رأس مال الفرد من اليمني باجتاه التواز 

يتم استخدام دالة سللحالة التوازنية رياضيا،  "وانص -سولو"النموذج النيوكالسيكي لفومن أجل توضيح منوذج 
حيث  واملقرتحة من طرف سولو ،"دوغالسكوب " من الشكل اإلنتاج  نصيب رأس املال من الناتج  هي

رقم احلالة فإن املعادلة الرئيسية  هذه بالنسبة لرأمسال يف مرونة اإلنتاج أو 10 1ستأخذ الشكل التايل  : 

   11..............* knskk   
ففي حالة التوازن فإن كمية رأس املال حتدد عن طريق الشرط  0* k وعليه ميكن احلصول على القيم ،

التوازنية لرأس املال  *k  و *y  كمايلي : 
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بتعويض املعادلة رقم  12  يف املعادلة رقم 2 جند: 

                                                           
1 - Murat Yıldızoglu, «Sources de la croissance économique», op.cit, p.p. 20-21. 
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ني املعادلة وتدعى مبعادلة الدخل الفردي يف األجل الطويل، وهي قيمة ثابتة الن كل املعطيات اليت على مي
 .ثابتة

 :1فهذه املعادلة تفسر التفاوت يف الدخل بني األقطار حيث

أنه مع بقاء كل العوامل  األخرى على حاهلا فإن معدالت االدخار املرتفعة تعكس املستوى املرتفع للدخل أي 
 كون البلد فقري، أن هذا البلد غنيا نسبيا، أما من اجلهة الثانية فزيادة معدل السكان تعكس الدور السليب يف

دخل الفرد يف املدى الطويل، فعند وصول االقتصاد إىل   مل يستطع هذا النموذج أن يوضح حقيقة منويلوبالتا
ة، وعليه مت إدراج عامل التقدم حالة التوازن سيثبت متوسط الدخل للفرد وال ينمو عند احلالة املستقر 

 .التكنولوجي يف النموذج الالحق

III.1.3-1-9- نموذج سولو األساسي مع إدراج التطور التقنيعرض: 
إىل ما سبق يالحظ أن النموذج ال يستطيع تفسري حقيقة منو دخل الفرد، فما ميكن استنتاجه استنادا  

أن االقتصاد ينمو بسبب ختصيص جزء من مصادره والذي يؤدي إىل تدعيم االستهالك مستقبال وبالتايل زيادة 
مسايل يساهم يف إحداث النمو يف األجل القصري، أما يف املدى الطويل فإن معدالت معدل النمو، فالرتاكم الرأ

، ومنه يرى سولو أن جيب 2النمو تتجه حنو االستقرار ومنه ال ميكن االعتماد على اخلصائص الذاتية لالقتصاد
العامل الوحيد إحداث صدمات خارجية ومتثلت يف عامل التكنولوجيا ألهنا تؤثر على النمو االقتصادي، وهي 

يدعم مردودية إنتاجية العامل لتحليل النمو يف األجل الطويل ويف احلالة  الذي ميكن من رفع اإلنتاج ألنه
 .املستقرة كونه عامل مستقل عن الظواهر االقتصادية

                                                           
العلوم  فلسفة أطروحة دكتوراه في، 1001-2420 حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة، عماد الدين أحمد المصبح - 1

 .11. ص ،1002، جامعة دمشق، سوريا، االقتصادية
، 03، العدداجلزائر، االقتصاد والتنمية البشريةمجلة ، -عالقات وروابط -دراسة نظرية حول النمو االقتصادي والتنمية ،رشيد ساطور -2

 .45.ص ،1023
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وإلبراز أثر العامل التكنولوجي يف عملية اإلنتاج ننطلق من الشكل العام لدالة اإلنتاج   LKF , ،
حيث أن التقدم التقين  A  هو الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل واليت تأيت من خمتلف تأثريات التقدم

 :1التكنولوجي، وهناك عدة تقسيمات له نلخصها فيما يلي

، ويأخذ الشكل "هارود"التقدم التقين الذي يدعم إنتاجية العامل، ويدعى هذا التقدم حياديا من وجهة نظر -
 :                                                  التايل

 ALKFY ,. 

، ويأخذ "سولو"التقدم التقين الذي يدعم إنتاجية رأس املال، ويدعى هذا التقدم حياديا من وجهة نظر  -
         :                                              الشكل التايل

 LAKFY ,. 

: ، ويأخذ الشكل التايل"هيكس"التقدم التقين من وجهة نظر  - LKAFY , أي التطور التقين يقوم ،
 .بزيادة فعالية عنصر العمل ورأس املال معا

 وعليه الطويل، األجل يف النمو لدراسة العمل إنتاجية يدعم الذي التقين التقدم يتم افرتاض ما وعادة 
 : 2التايل اإلنتاج الشكل دالة تأخذ

     14.............,
1  

 ALKALKFY 
 افرتض سولو أن التقدم التكنولوجي كما A  هو متغري خارجي يتزايد مبعدل ثابت كما يلي : 
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ج سولو، وأن تراكم رأس املال ال يتغري بشكل سنقوم بإجياد معدل النمو املدعوم بالتقدم التقين يف منوذ إذن 
 : أساسي
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*
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 :دالة اإلنتاج الفردية فتكتب كمايليأما 

                                                           
 .220. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات) ، اقتصاد التنميةإسماعيل محمد بن قانة -1
2

الملتقـى ، «-حالة االقتصاد اجلزائري-قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي، دحمان بواعلي سمير ،البشير عبد الكريم -
 :قع اإللكرتوين التايل، منشورة على املو 22. ، ص1002 ، اجلزائر،(منتدى االقتصاديين المغاربةالدولي حول 

.03/22/1022تاريخ االطالع ،  www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/com.../com_8.pdf 
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 نسبة الناتج الفردي للتقدم التقيننفرتض أن 
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y~  ،ونسبة رأمسال الفردي للتقدم التقين 
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املعادلة  تعويضميكن  ومنه 15 دالة اإلنتاج  وتصبح الفردي،املعادلة األساسية لنمو معدل رأمسال  جيادإل
 :  على الشكل التايل تكتبالفردية 

 
 

وعليه فإن معادلة تراكم 
رأس املال عرب الزمن متثل 

 :1املعادلة الرئيسية الثانية يف هذا النموذج حيث
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 :ومن جهة أخرى لدينا
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 : ومنه جند

                                                           
أطروحة دكتوراه في ، 1020-2440 دراسة حالة اجلزائر: دور السياسات املالية والنقدية يف حتقيق النمو االقتصادي، بهاء الدين طويل - 1

 .224-222 ص .ص ،1026، ، اجلزائرالقتصاد املايل، باتنةا: ختصص، العلوم االقتصادية
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وبتعويض 
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مكان  
K

Y يف املعادلة الرئيسية جند: 
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 : 1عن طريق حتقيق التوازن حيث يتم

 Ak ggg  ،مع العلم أن 
A

k
k 
~0 أي أن، ~

~


k

k


وبالتايل يصبح حاصل رأس ، وهي احلالة املستقرة 
 :املال الفردي للتقدم التقين يف احلالة التوازنية املستقرة
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kلنسبة رأس املال الفردي للتقدم التقين  واضح تفسريتقدم هذه املعادلة  
يف املدى الزمين الطويل،  ~

kيساوي الصفر، كما نالحظ أن  gوهي تأخذ نفس شكل إذا كان معدل منو التقدم التقين 
~  ثابتة، مبعىن

، ما يعين أن معدل النمو طويل األجل ال مالت على ميني املعادلةوذلك لثبات املعاأهنا ال تتغري مع الزمن 
 .2يعتمد على السياسات االقتصادية

 :أما قيمة اإلنتاج الفردي بالنسبة للتقدم التقين تأخذ الشكل التايل





















1
~
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اليت تتوفر على معدل  فهذه املعادلة تفسر الفرق الواضح بني الدول املتقدمة والفقرية، حيث أن البلدان 
استثمار لرأس املال مرتفع، معدل منو دميغرايف ضعيف فهي تعترب من الدول الغنية والعكس بالنسبة للدول 

                                                           
 .35. ، صالمرجع السابق، 1021-2424، أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي ضيف أحمد -1

المرجع ، «-ئريحالة االقتصاد اجلزا-قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي، دحمان بواعلي سمير ،البشير عبد الكريم -- 2
 .12. ص السابق،
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الفقرية، وميكن إرجاع أسباب الفقر يف تلك الدول إىل اخنفاض معدل االستثمار أو الزيادة يف معدل منو 
 .السكان، أو ضعف التقدم التقين

واليت تعين أن الدول ذات  1همة اليت توصل إليها النموذج هو فرضية التقارب املطلقمن النتائج امل 
االقتصاديات الفقرية هلا منو فردي يفوق الدول الغنية بدون أن يكون مرتبط خبصوصيات اقتصادها، رغم أن 

ول املتقدمة، إال أن هذا تلك الدول الفقرية هلا اقتصاد يف البداية أقل من الدول املتقدمة ومعدل منوها يفوق الد
يتمثل ف 2أما التقارب الشرطي التقارب ال يعين بالضرورة أن التشتت بني دخول هذه الدول يتقلص مع الزمن،

بعيد عن وضعيته  كلما كاناحلالة النظامية ختتلف من بلد إىل آخر وبالتايل فإن منو اقتصاد ما يزداد  أن يف 
االقتصاد الغين  يفوق معدل ادخار االقتصاد الفقري، هذا ما يؤدي فإذا كان معدل االدخار يف  ،النظامية

 .حمقق باالقتصاد الغين أن يكون نسبيا بعيد عن وضعيته النظامية، وبالتايل فإن التقارب املطلق يكون غري

II .3.3- انتقادات النموذج: 
عض القضايا األساسية همل بوييعاب على هذا النموذج النيوكالسيكي أنه يتبىن فرضيات غرب واقعية  

 :يلي رغم أمهيته يف التحليل لعقدين من الزمن، نوجزها فيما

 .إمهال أثر التقدم التكنولوجي-

 .استحالة أن االقتصاد ينتج مبنتج واحد-

افرتض النموذج أنه ميكن خلق سوق حرة باملنطقة وهذا خمالف للواقع ألن جل األسواق احمللية والدولية، -
 .ة تتميز أسواقها باملنافسة االحتكارية، كما مت إمهال مشكل عدم التوزيع املتساوي للدخلاملتقدمة والنامي

إمهال دور رأس املال يف النمو والرتكيز على النسبة --
L

K. 

II.3.3-االقتصادي  نموالحديثة لل الـنماذج: 
ى النمو واملعيشة احملققة بني الدول، االختالف يف مستو  لقد حاولت مناذج النمو االقتصادي حتليل 

من أهم تلك النماذج والذي ركز على عامل التقدم التقين واعتربه متغريا خارجيا " سوان-سولو"وكان منوذج 
ينمو تلقائيا وأنه هبة يساهم يف النمو، ولكن مل يتطرق إىل مصادر هذا العامل على املدى الطويل، كما أنه مل 

فاوت املرتفع يف معدالت النمو بني الدول املتقدمة والنامية، إضافة إىل افرتاضه تناقص يستطع إجياد تفسري للت
معدل النمو يف املدى الطويل نتيجة تناقص اإلنتاجية احلدية، كل هذه املشاكل أبرزت عجز هذه النماذج 

ن طرف النيوكالسيكية يف إجياد مصادر النمو على املدى الطويل، وأدى إىل التشكيك يف صحتها م
                                                           

 .51. ، صالمرجع السابق، تطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، خبابة عبد اهلل - 1
 .40. ، صالمرجع السابق، 2، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي، طأشواق بن قدور - 2
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االقتصاديني وابتعدوا عن تلك االفرتاضات كما حاولوا االستفادة من تلك النقائص يف إجياد مناذج أكثر تفسريا 
 .للمصدر األساسي للنمو

ونظرا لذلك فمع منتصف الثمانينات ظهرت كتابات حديثة تفسر الفرق بني معدالت النمو يف  
، حماولة إجياد "ظرية اجلديدة للنمو أو نظريات النمو الداخليالن"اإلنتاج ومستوى دخل الفرد واليت مسيت بفف 

تفسري للنمو على املدى الطويل كما اعتربت أن التقدم التقين هو متغري داخلي، وألغت فرضية تناقص عوائد 
عوامل اإلنتاج، وعليه فإن االستثمار يصبح مهما جدا للنمو على املدى الطويل، وأن مثل هذا النمو يكون 

 .1اداخلي

نظرية النمو اجلديدة توفر إطارا نظريا لتحليل النمو الداخلي وهو النمو املستمر للناتج الذي  إن 
يتحدد من طرف النظام اخلاص بعملية اإلنتاج، ومن دوافعها هي تفسري االختالفات احلاصلة يف معدالت 

تحقق، وعليه فإن مفكري النمو النمو فيما بني البلدان املختلفة وكذلك تفسري اجلزء األعظم من النمو امل
الداخلي حياولون تفسري العوامل احملددة ملعدل منو الناتج احمللي والذي مل يتم تفسريه والذي يتحدد خارجيا يف 

، والذي يعرف مبتبقي سولو وبافرتاضهم بأن االستثمارات اخلاصة والعامة يف رأس "سولو"معادلة النمو لدى 
، ومن 2ورات خارجية وحتسن يف اإلنتاجية، وتعوض التوجه الطبيعي لتناقص العوائداملال البشري واليت تولد وف

أهم هذه النماذج احلديثة جند أعمال  RomerP. و، 1986 سنة LucasR.  انطلقت من  واليت 1988سنة
على املدى الطويل مثل السياسة اإلقتصادية تشكل العوامل الرئيسية  فكرة أن حمددات النمو االقتصادي

للنمو، وبالتايل يتحدد هذا األخري بعوامل داخلية وهلذا مسيت بنظريات ومناذج النمو الداخلي، كما أوضح 
 RomerP.ن تدخل الدولة من املؤثرة يف عملية النمو واملتمثلة يف رأس املال املادي والبشري أي أن العوامل

، كما أن أول اختبار هلذه النماذج اجلديدة هو 3خالل االستثمار يف البىن التحتية وعمليات البحث والتنمية
التأكد من أن البلدان الفقرية تنمو مبعدالت أسرع من البلدان الغنية أو مبفهوم آخر فيما إذا كانت هناك عالقة 

د األويل، ولقد تضمنت فكرة النمو االقتصادي الداخلي النقاط سالبة بني منو اإلنتاج ومعدل دخل الفر 
  :  4الرئيسية التالية

اعتبار التقدم التكنولوجي حمدد خارج النمو، ألن التقدم التكنولوجي ألي دولة يتحدد حبجم  ال ميكن-
 .طويراإلنفاق على نشاطات االخرتاع واالبتكار وعلى عدد اإلطارات املتخصصة يف مراكز البحث والت

                                                           
 .53. ، صالمرجع السابقصادية، ، تطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتخبابة عبد اهلل - 1
 .24. ، صالمرجع السابقنظريات وسياسات وموضوعات، : ، التنمية االقتصاديةمدحت القريشي م- 2
 .46. ، صالمرجع السابقوأثرها على النمو االقتصادي، ، دراسة إشكالية استغالل املوارد الطبيعيةبن رمضان أنيسة - 3
 .342. ، صالمرجع السابق، 1الكلي، ط، حتليل االقتصاد هوشيار معروف - 4
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وجود سياسات حكومية فعالة تساهم يف زيادة الكفاءة التنافسية يف األسواق املختلفة وإىل زيادة عدد -
 .االخرتاعات واالبتكارات واليت تؤدي إىل الزيادة املستمرة ملعدل النمو االقتصادي

عدالت متزايدة إن حتقيق مستويات أعلى لالستثمار البشري سواء يف التعليم والتدريب يرافقه حتما م-
 .للعوائد

 .إن محاية حقوق امللكية الفكرية تشكل احلافز لنشاطات البحث والتطوير-

II.3.3.-1منوذج AK  1991 

لنماذج وأسهلها، ومن خصائصه غياب غلة احلجم املتناقصة لرأس املال أي انعدام تناقص أبسط ا من يعترب
املال  مردودية رأس k ويعطى النموذج العام كمايليبسبب رأس املال البشري، وتكون ثابتة ،: 

                              1............KAY  
 ؛التكنولوجي املستوىيعرب عن  وجبم ثابت Aرأمسال املوسع، Kميثل اإلنتاج، و Y: حيث 

اآلالت )رأمسال العيين  أو، (ةالبشري) اليد العاملةسواء  رأمسال ميثلعنصر العمل كما أنه افرتض أن 
:   ، وعليه فاإلنتاج الفردي حنصل عليه كمايلي(واملعدات   2.............. kfkAy   حيثk  متثل رأس

 .1املال الفردي
وتعادل ليست متناقصة ثابتة أي موجبة و واملتوسطة لرأس املال اإلنتاجية احلدية افرتض النموذج أن  كما

 ، 2مستوى التكنولوجيا

A: أي Aثابتة وتساوي  fكما أن املشتقة األوىل لف 
K

Y




   واملشتقة الثانية لفf معدومة حيث :

0
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2
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Y



 ،ودالة اإلنتاج ذات غلة حجم ثابتة  1 ،شرطأن  كما Inada متوفر أي غري:
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وبتعويض  
A

k

kf
   يف معادلة سولو 

 n
k

kf
syk  . جند:     3........nsAyk  3 .  

ميكن أن يكون هلا معدل منو فردي   AK وتعين هذه النتيجة أن االقتصاد ذو منوذج بتكنولوجيا 
موجب مستقل عن التقدم التقين، كما أن معدل النمو يرتبط مبعدل االدخار ومعدل منو السكان، كما أن هذا 

                                                           
1
 - Wickens Michael, «Macroeconomic: Theory A Dynamic General Equilibrium Approach», Princeton 

University Press, USA, 2008,  p. 51. 
2
 - Dominique Guellec, Pierre Ralle, «les nouvelles théories de la croissance», 5

e
 édition,  Éditions La 

Découverte, Paris,  2003,  p. 42. 
 .213. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة - 3
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، 1عكس النموذج النيوكالسيكي Yن أجل كل مستوياتالنموذج ال يتنبأ بالتقارب الشرطي أو املطلق وهذا م
  :النموذج نقوم برسم الشكل أدناهولتفسري 

 AKالنمو االقتصادي في نموذج (:II.01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin «Economic Growth», op.cit, p. 64.  
 

 أن منحىن االدخار يوضحوالذي  AKيبني الشكل أعاله منوذج   sA تالكااله، ومنحىن  n 
عن مستقلني متاما k وأن معدل النمو ثابت وموجب   nsA    ويعين ذلك أن الناتج ،2 0

احمللي اإلمجايل ينمو مبعدل منو رصيد رأس املال نفسه والذي يعتمد على معطيات خارجية سلوكية كمعدل 
وتعترب معطيات خارجة عن نطاق  االدخار، ومعطيات تقنية كنسبة الناتج لرأس املال ومعدل منو السكان

حبجم تدخل الدولة عن طريق السياسات االقتصادية التحكم، كما يرتبط مؤشر أداء النمو يف املدى الطويل 
 .3وعوامل أخرى وبفضل اآلليات اليت تنتهجها

عرف هذا النموذج هو اآلخر بعض السلبيات كمشكل جتميع عناصر اإلنتاج أي أنه مثل عنصر  
ال أنه ال ميكن العمل على أنه رأمسال العامل البشري مضافا إليه رأمسال العيين، وهو ما مسي برأمسال املوسع، إ

اعتباره صحيحا ألن عناصر اإلنتاج تتميز كل منها مبرد وديتها اخلاصة وعليه جيب التفريق فيما بينها حىت 
 .وعليه مت تطويره من طرف رومر بإدخاله عامل التعلم. تكون أكثر واقعية

II.3.3.-2 نموذجRomerP.  1986 
زيادة "حبثية بعنوان  ورقة (2426)ات اليت وجهت إىل النماذج السابقة، قدم بول رومر سنة لالنتقادنظرا 

، أين قدم منوذجا للنمو طويل األجل يعتمد على التقدم التكنولوجي الداخلي "العائد والنمو طويل األجل
                                                           

1 

- 

 .45. ، صالمرجع السابق، 2، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي، طأشواق بن قدور 
2
 - Michael Wickens, «Analyse macroéconomique approfondie», 1

e
 édition,  Éditions de boeck université, 

Bruxelles, Belgique,  2010,  p. 67. 
 .14-12 ص .، صالمرجع السابق، 1001-2420 حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة، عماد الدين أحمد المصبح - 3
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ة للتطور التقين الذي يدعم معتربا املعرفة كأحد مدخالت دالة اإلنتاج، كما حاول النموذج إجياد العوامل احملدد
ذاتيا النمو االقتصادي كما سعت لبناء منوذج يتجاوز فيه العوائد احلدية املتناقصة لكل من العمل ورأس املال 
لتضمن حتقيق معدالت منو مرتفعة على املدى البعيد فباإلضافة للمصادر التقليدية فإن النمو يتحدد بعوامل 

 .1ر التقين واليت تعرف باإلنتاجية الكلية جململ عوامل اإلنتاج داخلية متثل حمركا لتحفيز التطو 

كما حاول إعطاء نظرة جديدة للنظرية النيوكالسيكية بإدخال عامل األفكار اجلديدة كمصطلح مرادف 
 :2للتكنولوجيا كعامل داخلي التأثري مع عنصري العمل ورأس املال، حيث ارتكز على الفرضيات التالية

 .إلنتاج على عاملني أساسيني وهو كمية حمدودة من العمل وسلع رأمسالية متنوعةاعتماده يف ا-

يعترب منوذج متعدد القطاعات ألنه حيتوي على قطاع البحث والتطوير، قطاع السلع النهائية وقطاع السلع -
 .الوسيطية

كما يتميز بوجود   ينتج قطاع البحث والتطوير تصاميم أو ابتكارات ألنواع جديدة من السلع الرأمسالية-
 .الوفرات املعرفية اإلجيابية

 . يستعمل قطاع السلع النهائية حتت املنافسة الكاملة واليت تعترب سلع متجانسة-

 . متثل األفكار عامل من عوامل اإلنتاج وبالتايل فدالة اإلنتاج تصبح ذات عوائد متزايدة-

مبرادف املعرفة واعتربه " سولو"التكنولوجي يف منوذج وعليه فقد استبدل رومر املتغري اخلارجي لعامل التطور "
متغري داخلي كون هذه األخرية سلعة عامة متثل جزء من رأس املال، وعليه فقد جزء معلمة رأس املال إىل 

خمزون رأس املال املادي وخمزون املعرفة املتولد عنه مع ثبات إيرادات املخزونني، وبالتايل يتطور االقتصاد مبعدل 
ذايت طويل األجل وثابت معتمدا على العوامل اليت حتكم امليل احلدي لالدخار وبزيادة مدخرات األعوان منو 

االقتصاديني يتحقق املزيد من الرتاكم الذي حيقق بدوره زيادة يف النمو مع إمكانية حتقيق وفورات خارجية لرأس 
، وعليه بىن رومر منوذجه 3"شطة واملشروعاتاملال املادي ناجتة عن االستثمار أو عن طريق التكامل بني األن

 : 4على دالة اإلنتاج التالية

 iii KLKFY , 
                                                           

-2464للفرتة  VECMدراسة قياسية باستخدام منوذج : املقاربات النظرية وواقع االقتصاد اجلزائري النمو االقتصادي بني ،حمزة مرادسي - 1

 .240.ص ،1022، ديسمرب 23، العدداجلزائر، االقتصاد الصناعيمجلة ، 1026
 المرجع السابق،، ج النمو الداخليبني النماذج النيوكالسيكية ومناذ : حتليل دور االبتكار يف النمو االقتصادي ،فطيمة بزعي، زكية بن زروق - 2
 .363-361ص  .ص

معهد العلوم مجلة ، 1021-2440دراسة قياسية حلالة اجلزائر : أثر البحث والتطوير على النمو االقتصادي ،صباح فاضل، صبرينة طكوش- 3
 .222-222.ص ،1026، نوفمرب 01العدد، 22اجمللد ، اجلزائر، االقتصادية

 .46-45 ص .، صالمرجع السابق، 2النظام املايل والنمو االقتصادي، ط ، تطورأشواق بن قدور - 4



 على النمو االقتصادي أثر اإلنفاق الحكومي                                                 الفصل الثاني

 

163 

النيوكالسيكية واملتمثلة يف اإلنتاج احلدي لكل عامل متناقص ووفورات احلجم  اخلصائص متثل: Fحيث 
ول إىل ما ال هناية عندما تؤول كل ن رأس املال والعمل ثابتة، كما أن اإلنتاجية احلدية لرأس املال أو العمل تؤ 

 .إىل الصفر وتؤول إىل الصفر ملا يؤوالن إىل ماال هناية
ج كما هو مالحظ يف منوذ iKثابتة فإن كل مؤسسة معرضة إىل مرد ودية متناقصة لف iLو Kعلما أن كل من

وبالتايل  K وiKفإن دالة اإلنتاج متجانسة من الدرجة األوىل يف  iL، ومن أجل قيمة معطاة لف"سولو"
كوب دو "، وبالتايل تتخذ دالة اإلنتاج من نوع 1فمصدر النمو الداخلي هو ثابت املردودية لرأس املال

 :2كما يلي بنفس فرضيات منوذج سولو، و "قالص

     


1

iii KLKAY  
10 علما أن   

iY مستوى اإلنتاج يف املؤسسة. 

 ii KL  .خمزون رأس املال وحجم العمل املشغل ,

  K  خمزون رأس املال الكلي 

   A  متغري ميثل اإلنتاجية وهي عامل مشرتك بني كل املؤسسات وهو دالة ملخزون رأس املال الكلي، ومتثل
 .املعرفة أو التقدم الفين

هو منوذج منو توازين يعتمد على التغيري يف الفن اإلنتاجي الذي  3ويف األخري ميكن القول أن منوذج النمو لفرومر
أين يتحقق النمو طويل األجل بسبب تراكم املعرفة الذي تقوم به الوحدات  حيدث من داخل النموذج،

 .االقتصادية ذات النظرة املستقبلية واليت هتدف إىل تعظيم الربح

أن السياسة االقتصادية ليست حيادية بالنسبة للنمو بل يعترب البريوقراطيني األكفاء واحلكم  4ومن نتائجه أيضا
الذي نادى به النيوكالسيك بني ( convergence)نه ال يوجد أثر التقارب الصاحل أساس النمو، كما أ

 .الدول الغنية والفقرية واليت هلا معدل ادخار ومنو سكان مماثل

                                                           
إقتصاد قياسي، جامعة : ختصص، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية،، صواليلي نصر الدين - 1

 .12. ص ،1006، اجلزائراجلزائر، 
2
 - Paul M Romer, «the origins of endogenous growth», journal of economic perspectives, volume 8, 

number 1, published by American economis association, 1994,  p. 04. 
 .234. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة - 3
 ..04-02  ص .ص، جمعية العلوم االقتصادية السورية، قتصادي املستدام يف سوريارؤية للنمو اال ،ربيع نصر - 4
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ومن خمرجات رومر فإن خلق أفكار جديدة تعترب دالة طردية يف رأمسال البشري حيث يأخذ هذا  
ة، أي أن االستثمار يف رأس املال البشري سيسبب األخري شكل معرفة علمية يؤدي إىل خلق أفكار جديد

زيادة يف رأس املال املادي مما يؤدي إىل حتقيق زيادة يف النمو االقتصادي ألن تراكم رأس املال البشري يسهل 
 .1استخدام وتطوير التكنولوجيا ما يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي

II.3.3.-3 نموذج LucasR.  1988 
لقد قام لوكاس بإضافة مجلة من البحوث سنة  1988  إىل نظرية النمو احلديثة، وذلك عن طريق

قطاع خمصص إلنتاج السلعة  إدخال عامل رأس املال البشري يف منوذجه، والذي احتوى على قطاعني أوهلما
لبشري، وقطاع لتكوين رأس املال البشري باستخدام اجلزء باستخدام رأس املال املادي وجزء من رأس املال ا

الغري موجه لإلنتاج من رأس املال البشري، حيث دالة اإلنتاج اجملتمعة لقطاع إنتاج السلع تكتب  
:كمايلي       





1

1 tHtKYt ،حيث  tK : خمزون رأس املال املادي وهو جمتمعا بعدد من رأس املال
10المماثلة، و ري الفردي لكل األعوانالبش   و  متغري يتوفر على وحدة زمنية لكل عون ويف أي

2.فتمثل تراكم رأس املال البشري املكرس لإلنتاج بفضل الرتبية والتكوين 1 فرتة، أما النسبة املتبقية

  

 :3على جمموعة من الفرضيات ويقوم هذا النموذج

 .االقتصاد مكون من قطاعني فقط أحدهم مكرس يف إنتاج السلع واآلخر يف تكوين رأس املال البشري-

كل األعوان أحادية مبعىن ال يوجد تباين ال يف االختيارات الرتبوية وال يف املردود الفردي املبذول يف الدراسة -
وعددهم  N . 

: التالية اخلطية حمدد باملعادلة تراكم رأس املال البشري: 4افة إىلإض- hh   1 ، حيث:  الوقت
بشري إنتاجية رأس املال ال) مقدار الفعالية ، الوقت املستغرق لرتاكم املعارف :1و العمل، املستغرق يف

 :معدل منو رأس املال البشري ومنه يصبح لدينا، (يف إنتاج رأس املال البشري   1
h

h. 

: وتأخذ الشكل التايل" كوب دو قالص"دالة اإلنتاج من نوع -   


1
hLKY ، حيثh  متثل رأس املال

 .البشري الفردي
                                                           

المعرفة في ظل الملتقـى الدولي حول ، «العالقة بني رأس املال البشري والصادرات والنمو االقتصادي يف تايوان ،مجدي الشوربجي - 1
 .06. ص، 1002، نوفمرب 12-12، اجلزائر، يوم الشلفجامعة  ربية،االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول الع

2
 - jean-olivier hairault, «Analyse macroéconomique», Éditions la découverte, Paris, France,  2000,  p. 399. 

3
المرجع ، «-حالة االقتصاد اجلزائري-قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي، دحمان بواعلي سمير ،البشير عبد الكريم - 

 .26. ، ص1002 ، اجلزائر،السابق
4-

 Christopher D. Carroll, «The Lucas Model Growth», March 2013,  p. 01. 
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حيث يفرتض أن التقدم التقين حمايد باملعىن الذي جاء به " سولو"ألقرب لنموذج إذن هذا النموذج هو ا
هارود، كما أن الزيادة املستمرة يف الوقت املخصص للتكوين يؤدي إىل زيادة معدل اإلنتاج لكل فرد بشكل 

للسكان  مستمر، وبالتايل فحسب رأيه أن منو دخل كل فرد يتوقف يف هناية األمر على غياب النمو اخلارجي
 .1النشطني

كما يالحظ أن النموذج يعتمد على منو رأس املال البشري والذي يعتمد بدوره على الوقت املخصص 
لتكوين رأس املال البشري وعلى فعالية تراكمه وحجم التأثريات اخلارجية، ومنه فإن مصدر النمو تراكم غري 

ري متناقصة، كما أن زيادة معدل منو رأس املال البشري منتهي لرأس املال البشري والذي يتميز بعوائد هامشية غ
تتوقف على مدى زيادة الوقت املسخر للتكوين والتعليم ويصبح منو الناتج الفردي أسرع، ويزداد النمو 

، ومنه فاالختالف احلاصل بني الدول الغنية والفقرية يكمن يف الوقت الزمين املخصص للتكوين 2االقتصادي
جلنوب متتاز مبعدالت منو ضئيلة لعدم حرصها على تكوين األفراد، عكس دول الشمال واليت والتعليم، فدول ا

جند فيها ارتفاع معدالت النمو نظرا حلرصها الكبري وإعطاء األولوية واملدة الزمنية املالئمة لتكوين األفراد، 
لعنصر التعليم وإجياد السياسات وبالتايل وجب على الدول اليت حتاول الرفع من معدالت منوها إعطاء األولوية 

اليت تزيد من وقت التكوين بشكل مستمر، وتطور املعارف نظرا ملا توليه من أمهية وأثر إجيايب يف زيادة معدل 
  .النمو

  

II.3.3.-4 بارو"نموذج : النمو االقتصاديالبنى التحتية و ، الدولة " 1990 

لنموذج سولو أنه مل يهتم بتدخل الدولة يف عملية النمو، وركز على من أهم االنتقادات اليت وجهت 
التقدم التقين واعتربه عامل خارجي، أما مناذج النمو الداخلي فاعتربت التقدم التقين مؤشر داخلي جيب 

.االستثمار فيه للرفع من معدل النمو عن طريق خمتلف اآلليات 

  

ل العام يف منوذجه سنة وعليه فقد قام بارو بإدخال عنصر رأس املا 1991 يف مقال بعنوان    

countries of tionsec cross in Growth Economic ،قة والذي حاول من خالله إثبات العال
بني رأس املال العام والنمو، حيث أن رأس املال يتمثل يف جمموع التجهيزات واخلدمات العامة اململوكة للدولة 
أو األشخاص االعتباريني وهم املؤسسات العمومية، واليت ميكن تكوينها بفضل اختيار معدالت للضرائب على 

نتاجية من جهة أخرى، أين تساهم يف الدخل من جهة، ومن خالل احلصة املخصصة للنفقات العامة اإل
الرفع من النمو االقتصادي كوهنا هتيء للقطاع اخلاص بنية حتتية تساعد يف زيادة إنتاجية رأس ماله وبالتايل 

                                                           
1 

- 

 مرجع السابق،ال، بني النماذج النيوكالسيكية ومناذج النمو الداخلي: حتليل دور االبتكار يف النمو االقتصادي ،فطيمة بزعي، زكية بن زروق 
 .361. ص .ص
األكاديمية مجلة ، 1020-2461دراسة قياسية يف الفرتة : دور رأس املال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر ،شريفي براهيم - 2

 .35.ص ،1021، 02  ، العدداجلزائر، للدراسات االجتماعية واالنسانية
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أن  إذ أكد على ، كما يهدف هذا النموذج إىل حتديد احلجم األمثل لتدخل الدولة،1لالقتصاد ككل
ي ألن االستثمارات العامة هي مصدر خارجي موجب، وبالتايل فقد النشاطات احلكومية مصدر للنمو الداخل

فإذا كانت السياسة االقتصادية غري فعالة يف املدى القصري ألهنا تتعارض مع ، قاموا بإعادة إحياء دور الدولة
ستثمار بني بارو الدور الذي تلعبه النفقات العمومية فسياسات اال وباملقابل فقدالتوقعات العقالنية لألفراد، 

واملتمثلة يف النقل، الصحة، التعليم، اتصال، وبالتايل فهو ديناميكية النمو ألهنا حتفز  يف تطوير اهلياكل القاعدية
، إذن ركز بارو على رأس املال العام على النمو االقتصادي وبالتايل يساهم 2وترفع من معدل النمو احلقيقي

 .رتبط النمو االقتصادي مع اإلنفاق على البىن التحتيةمباشرة يف إنتاجية القطاع اخلاص، وبالتايل ي

ويوضح بارو يف منوذجه أن احلكومة تشرتي جزء من اإلنتاج اخلاص وتستعمل مشرتياهتا من أجل عرض 
اخلدمات العمومية جمانا إىل املنتجني اخلواص واليت يتم متويلها عن طريق الضرائب أو القروض، أين حتسن من 

ال والعمالة لكل مؤسسة، وبالتايل فإن اإلنفاق العمومي للبنية التحتية هلا تأثري خارجي موجب إنتاجية رأس امل
وأن اإلنتاج لكل مؤسسة يعتمد على اإلنفاق العام، متاما كما يعتمد على خمزون رأس املال املثبت وحجم 

متويل االستثمارات العامة  العمالة املستخدم، إذن رأس املال العمومي عامل إنتاج وهذا منطقي فقط يف حالة
.3ال يؤدي إىل مزامحة االستثمار اخلاص

  

II.3.3..49-فرضيات النموذج: 

 :4يهدف منوذج بارو إىل تعظيم دالة املنفعة الكلية ويفرتض

 .0nو Lالدولة تتحكم يف عدد من املؤسسات مع افرتاض ثبات -

نفاق العام من الضرائب املقتطعة من املداخل، فبافرتاض أن احلكومة توازن ميزانيتها بفرض متول الدولة اإل-
 :ضريبة على الناتج الكلي مبعدل ثابت تعظيم الربح وشرط الربح الصفري يف حالة املنافسة التامة إذن

YTG . 

GAky: ايليالنفقات العامة منتجة وتظهر كمدخالت يف دالة اإلنتاج كم-  ، حيث 1
L

K
k   و

L

Y
y . 

tt: االقتصاد ثنائي القطاعات حيث- SI . 
                                                           

 .251. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة - 1
2
 - Alain Beitone, «Economie», Éditions DALLOZ, Paris, France,  2001,  p. 395. 

3 - Alexandre Nshue M. Mokime, «modèles de croissance économique», Éditions kinsaha, France, juillet  

2012,  p. 38. 
4 - Jean-Paul Tsasa v. Kimbambu, «derivation du modèle basique du barro», laboratoire d’analyse : 

recherche en économie quantitative, vol 01, num 005, laréq, mars 2012,  p. 25. 
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: املردودية احلدية لرأس املال اخلاص متناقصة أي-
K

Y
K


. 

II.3.3..41-التحليل الرياضي 

يف هذا النموذج ممثل يف النفقات العمومية مت إدخال متغري ثالث - G كوب "، ودالة اإلنتاج من الشكل
 :1أي" دوغالس

 
11 GLAKY 

YT: ثابت مع الزمن على كل الدخول فإن مبا أن النفقات متول من الضريبة النسبية مبعدل- . 

GT:                      يزانية متوازنة يف أي حلظة كما يليامل-  
تتحول جزء من الدخول - s ويتم ادخارها، حبيث ديناميكية تراكم رأس املال املادي تأخذ الصيغة التالية: 

   1.............1 KYsK   
: لتصبح Yبف Gق تعويضوعليه فأن دالة اإلنتاج تتحدد عن طري-   


11 YLAKY   . 

مبا أن الدخل املتاح يساوي - Y1ومنه ميكن كتابتها على الشكل التايل ،: 

 2.............

111

KLAY 










 
، وتعتمد هذه النتيجة بشكل حاسم على أن مرونة املنتج بالنسبة للبنية التحتية ثوابت A،L، : علما أن  

 .1هي 

يف غياب النمو السكاين، فإن املعادلتني - 1 و 2 مايليتسمح باستخراج معدل منو خمزون رأس املال ك: 

 

   3..........1

1

111



















LAs
K

K
g

K

Y
s

K

K
g

K

K





 

ومن خالل املعادلة أعاله نستنتج أن هذا املعدل ثابت، إذن فالنمو ذايت، كما أن معدل النمو يعتمد  
على الطريقة الغري رتيبة ملعدل الضريبة احملدد من طرف الدولة، حيث يسمح بتحديد مستوى ضرييب أمثل 

السلبية الخنفاض الدخل، وإجيايب من خالل التحيز لدعم اإلنتاجية والذي يضمن التوازن العادل بني التأثريات 
 للنفقات العمومية املسامهة اإلجيابية تتمثل األوىل عن طريق 2:بطريقتني على النمو تؤثر لدولةن اأ أياخلاصة، 

                                                           
1
 - jean-olivier hairault, «Analyse macroéconomique», op.cit,  p. p 402-403. 

 .42 .، صالمرجع السابق، 2، تطور النظام املايل والنمو االقتصادي، طورأشواق بن قد - 2
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وتكون فعالة على اخلدمات العمومية واملتمثلة يف احلد 











 






1

ضريبة على الناتج احلدي األثر السليب لل، و 

ممثل يف احلد  من الضريبة الصايف للرأس املال 1 . 

 :1ومنه فإن معدل الضريبة األمثل الذي يعظم النمو وتفرضه الدولة لتمويل النفقات يتحدد بالعالقة التالية-

   
 

 
 

  

 









































 















































1

11

1
1

0
1

1
0

11

1

11

LsA
K

K

 

جزء من دخلها على اإلنفاق يف اهلياكل القاعدية للبنية التحتية  وتبني هذه النتيجة أن احلكومة جمربة أن تنفق
 :لالقتصاد بغية تعظيم النمو االقتصادي على الشكل التايل
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من خالل هذا النموذج لبارو والذي كان يهدف إىل حتقيق منو وطويل األجل بفضل تدخل الدولة  
حاول دراسة العالقة بني النفقات على اهلياكل القاعدية للبىن التحتية وسياساهتا االقتصادية الناجحة أين 

والنمو االقتصادي، وتوصل إىل أن تدخل السلطات يكون عن طريق تثبيت النفقات العامة  
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ومتويل هذه األخرية يكون عن طريق اقتطاع ضريبة أمثلي على املداخل ككل واملعرب عنها بف  G  لتحقيق
 .معدالت منو أمثلية، وهذا ما عجز عن حتقيقه القطاع اخلاص

II.4.3-تقييم نظرية النمو الداخلي 
من بني سلبيات نظرية النمو احلديثة أهنا تعتمد على عدد من الفرضيات التقليدية للنيوكالسيك  

زالت يف مرحلة التطور، كما أن تلك الفرضيات تعترب وبالتايل فهي تعترب مناذج مكملة هلا وليست بديلة ألهنا ما
غري حمققة يف البلدان النامية، كضعف الكفاءة النامجة عن ضعف البىن االرتكازية ، نقص اهلياكل املؤسسية 
وعدم كفايتها، عدم املالئمة بني أسواق السلع ورأس املال، ونظرا إلمهال هذه النظرية هلذه العوامل فإن إمكانية 

                                                           
 .232 .ص، المرجع السابق، 1021-2420 دراسة حالة اجلزائر: تأثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي، طاوش قندوسي - 1



 على النمو االقتصادي أثر اإلنفاق الحكومي                                                 الفصل الثاني

 

169 

ها لدراسة التنمية االقتصادية تكون حمدودة وخاصة، كما أن الدراسة التطبيقية للقيمة التنبؤية لنظريات تطبيق
 .1النمو الداخلي مل حتصل على تأييد كبري وواسع

كما أن هذه النظرية مازالت يف مراحلها التكوينية إال أهنا تساهم يف توفري وتوضيح الفرق يف النمو  
 .2ان الغنية والفقرية من خالل البحث عن املصادر الرئيسية للنمو االقتصادي الداخليطويل األجل بني البلد

هناك العديد من الدول الفقرية هلا معدل منو ضعيف بالرغم من أن معدل االستثمار البشري فيها   
بالرغم من كالتعليم أعلى منه يف بعض الدول املتقدمة، كما أنه يصعب بناء مناذج أو اختبارات تؤكد وجودها 

أن النظريات تؤكد على أمهية الوفورات اخلارجية للتعليم لتفسري النمو طويل األجل، إال أن بعض الدراسات 
اعتربهتا غري ضرورية إلحداث النمو من الداخل طاملا يوجد سلع رأمسالية ال يتضمن إنتاجها استخدام عوامل 

ماذج بعض العوامل املؤثرة يف النمو سوا طويل أو غري قابلة إلعادة اإلنتاج كاألرض، كما أمهلت تلك الن
 .3متوسط األجل كالتنظيم

كما أن تلك النظريات مل تتطرق إىل توضيح املعدالت املنخفضة للقدرة على استغالل عنصر من  
عناصر اإلنتاج عندما يكون رأس املال نادرا، كما أن هياكل احلوافز ضعيفة ما يؤدي إىل ضعف منو الدخل 

 .4اإلمجايل مثل املعدالت املنخفضة لالدخار وتراكم رأس املال البشريالقومي 

كما أن من عيوب هذه النظرية أهنا الزالت تتبع اجتاه النظرية الكالسيكية فهي ليست جديدة  
وأكدت على مبدأ يعود آلدم مسيث واملتمثل يف أن عملية التنمية ترتبط برفع اإلنتاجية عن طريق زيادة املهارات 

 .5سيم العمل وقد اعتربه البعض منوا داخلياوتق

III-اإلنفاق العام والتوازن االقتصادي 

بعد األزمة العاملية   1929  ظهور الكلي،نتج عنها مستويات الطلب  تدهور يفمن صاحبها وما
ذج أكثر تطورا منو  تفسريحاولت من طرف االقتصادي كينز  واملعروفة باملدرسة الكينزية جديدة مدرسة

واملعروف بنموذج LMIS الذي عرض ألول مرة سنة 1937 ، وربطه  ركز على القطاع احلقيقيأين
التوازن  منحنياتمن خالل من خالل استخدام سعر الفائدة والدخل لتحقيق التوازن بينهما ،النقديبالقطاع 

النقدي LMتوازن السلعيوال IS، " ليتم تطوير النموذج يف االقتصاد املغلق يربط بني اجلانبني النقدي

                                                           
 .233. ، صالمرجع السابق، 2، ط(مفاهيم وجتارب)، التنمية والتخطيط االقتصادي حربي محمد موسى عريقات - 1
 .21. ، صالمرجع السابقنظريات وسياسات وموضوعات، : ، التنمية االقتصاديةمدحت القريشي - 2
 .254. ، صالمرجع السابق، 2، ط(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)، اقتصاد التنمية إسماعيل محمد بن قانة - 3
 .222. ، صالمرجع السابق، 2، علم اقتصاد التنمية، طمحمد صالح تركي القريشي - 4
 .342. ، صالمرجع السابق، 1، حتليل االقتصاد الكلي، طهوشيار معروف - 5
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، 1"من أجل حتديد مستوى الدخل التوازين الكلي "هنسن-هيكس"مسي بنموذج  (السلع واخلدمات)واحلقيقي 
كل من   ليليه، 2نقد وسوق السلعحيدد مستوى الدخل وسعر الفائدة يف ظل التوازن اآلين يف سوق الالذي 

نموذج ب مسيمندل وفليمنغ الذين أضافا إىل النموذج التوازن يف ميزان املدفوعات االقتصاديني 
 BPLMIS  ،السوق احلقيقي والسوق النقدي والسوق اخلارجي كل من عند توازن   التوازن وحيدث

وعلى مدى فعالية  ،رؤوس األموال وتدفقات أنظمة الصرف تأثري صاغ هذا النموذجكما ،  (ميزان املدفوعات)
سواء املالية أو النقدية أو التجارية عن طريق استخدام جمموعة من األدوات الكفيلة  السياسات االقتصادية

 .3"عاجلة األوضاع االقتصادية الغري املرغوب فيها مل

III      .9- التوازن الكلي وفق نموذج LMIS  

يعين بالتوازن الكلي بالتوازن يف سوق السلع واخلدمات املتزامن مع التوازن يف السوق النقدية، حيث  
أنه على الرغم من وجود عدة مستويات للدخل Y

ومعدالت الفائدة   r اليت حتقق التوازن يف كل من سوق
ناك مستوى واحد للدخل ومعدل واحد للفائدة حيقق التوازن يف السوقني يف اإلنتاج وسوق النقد، إال أن ه

مع اإلضافات ( االدخار)التسربات سوق اإلنتاج عند تساوي  ، حيث يتحقق التوازن يف4نفس الوقت
فإن كل نقطة على منحىن وعليه ، 5(االستثمار) ISة يناظرها واليت متثل مستوى معني للدخل وسعر الفائد

نقطة توازن يف سوق اإلنتاج، بينما يتحقق التوازن يف  ققتوازن القطاع احلقيقي ويتعادل االستثمار واالدخار حت
على  ، فإن كل نقطة(تفضيل السيولة) النقود على مع الطلبالنقود  على سوق النقد عند تساوي العرض

منحىن  LM
ومنه يتحقق ، يسوق النقدالتوازن يف ال واليت حتقق وسعر الفائدة من الدخل متثل مستوى معني 

لنا نقطة توازن التوازن الكلي يف االقتصاد القومي عندما حيدث التوازن يف كال القطاعني يف آن واحد وتصبح 
منوذج يتعادل عندها املنحنيني، وحتقق التوازن يف السوقني معا وهو  LMIS 

6. 

 

 

                                                           
1
 - Rédouane Taouil, «lecons de macroéconomie», Presses Universitaires de Grenoble, France, 2001, p. 274. 

 .51. ، ص1021، األردن، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1التوازن الكلي يف االقتصاد اإلسالمي، ط، عامر يوسف العتوم-2
، للنشر ،  الدار الجامعية9ط، استقاللية البنوك املركزية ودورها يف فعالية السياسة النقدية يف الدول العربية،سهام محمد السويدي -3

 .25. ص، 1020، مصر، اإلسكندرية
 .160. ص، ، المرجع السابقاجلزءاألول، ظريةاألسس الن: التحليل االقتصاد الكليمحمد فرحي، -4
، مصر، اإلسكندرية، ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيعالنظرية االقتصادية الكلية،رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل-5

 .244. ص،1021
-102. ص. ، ص1020، اإلسكندرية، مصر، الجامعية للنشرالدار ، 2، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، طوحيد مهدي عامر -6

101. 
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III         .9.9-توازن سوق السلع والخدمات 

الفعال والذي  يتضمن سوق اإلنتاج أو ما يسمى بسوق السلع واخلدمات يف اجملتمع كل من الطلب الكلي
، 1ال يتعامل مع العامل اخلارجي يعرف أنه الطلب الكلي الفعلي على السلع واخلدمات يف حالة اقتصاد مغلق

 املرغوب فيه من قبل املؤسسات االستثماريالطلب االستهالكي و فإن الطلب الكلي يتكون من الطلب 
يفرض النموذج الكينزي أن االستثمار تابع لسعر الفائدة و، 2على السلع واخلدمات والطلب احلكومي

 rfI  واالدخار مرتبط حبجم الدخل ، YfS الطلب الكلي  ، ونعلم كذلك أن dY يتكون من
الطلب على السلع واخلدمات االستهالكية  C والطلب على السلع واخلدمات االستثمارية I حيث :

ICY d  ( االنتاج الكلي)العرض الكلي أما .3 SYوالدخل الكلي ،يوزع يف شكل دخول Yنقسم ي
االستهالك  إىل C  واالدخار S  كما يلي :SCYY S  ،وعند التوازن يكون لدينا :
ICSCYYY dS  ،نتحصل على ويف األخري : SI  وهو شرط توازن سوق السلع

وهذا التوازن يعرب عنه مبنحىن  ، 4واخلدمات IS منسعر الفائدة جمموعة الرتاكيب املمكنة بأنه "الذي يعرف
 :،كما هو موضح يف الشكل التايل5"االستثمارو االدخار  عندها يتحقق التساويبني الدخل احلقيقي اليتو 

طريقة تحديد المنحنى (:II.05)الشكل رقم  ISبيانيا 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

، 1023، اجلزائر ،ديوان المطبوعات الجزائرية، 1ط، اجلزء األول، أسس علم االقتصاد،ضياء مجيد الموسوي: صدرالم
 .324.ص

                                                           
 .344. ، ص1022، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر، النظرية االقتصادية املتقدمة، السيد محمد أحمد السريتى-1
. ص، 1006، ، مصراإلسكندرية، ، مؤسسة رؤيا للطباعة والنشر والتوزيع2ط، النظرية والتطبيق :االقتصاد الكلي ،أشرف أحمد العدلى -2

 .42-46ص 
 .241. ص، 1005، اجلزائر، ،  ديوان المطبوعات الجامعية5ط، التحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري -3
 .106. ص، 1003، اجلزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعيةاجلزء األول، حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية،محمد الشريف إلمان -4
 .104.، ص1004، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 4التحليل االقتصادي الكلي، ط: النظرية االقتصادية ء مجيد الموسوي،ضيا -5
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يوضح الشكل أعاله عملية اشتقاق منحىن   ISأن دالة االدخار تابعة جلزء األول بيانيا، حيث يبني ا
ليتحقق يف ، و وهو دالة متناقصة ملعدالت الفائدة منحىن االستثمارفيمثل اجلزء الثالث  ماأالدخل،  ملستوى

االدخار فنالحظ أنه عند -والشتقاق منحىن االستثماركل من االستثمار واالدخار،   شرط توازن اجلزء الثاين 
معدل الفائدة  0r يكون حجم االستثمار املتحقق ، 1I  الذي يتطلب مستوى معادل من االدخار 1S 

والذي حيدد بدوره مستوى الدخل الالزم ليتحقق التوازن ،  1Yوأخريا يف اجلزء الرابع حنصل من اجلزء األول ،
ن الدخل الوطين أن يساوي  حىت على نقطة توازن واحدة يف سوق اإلنتاج، أي أنه يف معدل الفائدة  ال بد م

يتحقق التعادل بني االستثمار واالدخار، وإذا وصلنا بني نقاط التوازن هذه حنصل على ما يسمى مبنحىن 
وهذا املنحىن"االستثمار، -، أو منحىن االدخار(السلع)التوازن يف سوق اإلنتاج  IS ما هو إال عبارة عن   

أي التوازن بني  ة للدخل والفائدة واليت من شأهنا أن حتقق التعادل ما بني االستثمار واالدخارالتوافيق التوازني
واملالحظ أن منحىن التوازن يف سوق اإلنتاج منحىن ذو ميل سالب . 1"الطلب والعرض على السلع واخلدمات

ىل التوسع يف االستثمارات الذي يعرب عن العالقة العكسية بني الفائدة والدخل فتخفيض سعر الفائدة يؤدي إ
وميكننا أيضا اشتقاق منحىن .2والعكس صحيح ومن مَث يزداد الدخل IS من  األزواج املثلىجربيا إلجياد

 :3ليياكمسلوكية ومعادلة توازن واحدة   عادالتمأربع الدخل والفائدة، وذلك باستخدام 

: دالة االستهالك - TYcCC  :حيث، 0. Cاالستهالك ، 0C  عناالستهالك املستقل 
الدخل،  c ،امليل احلدي لالستهالك Yاإلنتاج الدخل أوالكلي، T الضرائب؛ 

: دالة االستثمار - riII .0  ،حيث 0Iاالستثمار املستقل، i حساسية االستثمار لتغريات
 سعر الفائدة؛

:دالة الضرائب - YtTT .0 ،حيث 0T ،الضريبة املستقلة عن الدخل tمعدل الضريبة؛ 

0GGG: دالة اإلنفاق الحكومي - ، يتحدد اإلنفاق احلكومي بعوامل خارجة عن النموذج كونه
 .متغري خارجي

GIC: معادلة التوازن - Yأو  ،اإلنفاق مع الدخلتساوي املعادلة عن  هذه حيث تعرب
TSGI  معادلة التوازن  توضعوعليه.احلقن مع التسرب تساوي عناليت تعرب ، و IS عن إما

 :كمايلي طريق معادلة التوازن األوىل أو الثانية

                                                           
1
 - Bernard Bernier, Yves Simon, «initiation à la Macroeconomie», 8 

e
 edition, Dunod, Paris, France, 2001, 

p. 230. 
 .242 -246ص  .ص، المرجع السابق،  5ط، دي الكليالتحليل االقتصا، عمر صخري -2
3

الواقع )الملتقـى الدولي حول السياسات االقتصادية في الجزائر، «الفعالية النسبية لسياسة املالية والنقدية يف اجلزائر ،البشير عبد الكريم-
 .2. ص، 1001ديسمرب،  30-14، جامعة تلمسان، اجلزائر، يوم (واألفاق
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إن املعادلة  1 هي معادلة ISالدخل  من األزواج متناقص والذي يوضح العالقة العكسية ذو خط مستقيم
ق السلع واخلدمات، حيث يالحظ إن العوامل املؤثرة يف هذه املعادلة اليت حتقق التوازن يف سو  وسعر الفائدة

واليت تؤدي إىل انتقال منحىن  IS  تتمثل يف كل من امليل
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منحىن  IS  الستثمار ومعدل الضريبة والعكس كلما اخنفض امليل احلدي لالستهالك، وامليل احلدي ل
، أما فيما خيص احلد الثابت 1صحيح
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يالحظ وجود عالقة طردية بني كل من  0000

االستهالك املستقل، االستثمار املستقل وكذا اإلنفاق املستقل على الدخل التوازين، ما يؤدي بيانيا إىل انتقال 
منحىن  IS ؤدي إىل انتقال منحىن تزيادة للضرائب  ، آماألعلى جهة ميني والعكسإىل ا IS  ا إىل يسار
 .صحيح والعكس األسفل

III         .1.9-توازن سوق النقد 

حتديد  وينتج عنهعرض النقود، مع الطلب على النقود  ما يتعادليتحقق التوازن يف سوق النقد عند 
 :فحسب النموذج الكينزي فإن الطلب على النقود يتحدد وفق ثالث دوافع أساسية ،2ينسعر الفائدة التواز 

وهو يتمثل يف طلب األفراد على النقود إلجراء املعامالت اليومية العادية بني فرتة تسلم : دافع املعامالت-
الل فرتة استالم الدخل وإنفاقه خالل مدة معينة، ويتوقف ذلك على مقدار ما حيتفظ به األفراد من نقود خ

 ةالدخل، وعليه فإن الطلب على النقود بغرض املبادالت يعكس وظيفة النقود كوسيط للتبادل أي كوسيل
 .3للحصول على السلع واخلدمات ويكون دالة طردية يف الدخل

غراض إن االحتفاظ بالنقود يف صورة سيولة نقدية جاء هبا كينز وأرجع النقود احملتفظ هبا أل :دافع املضاربة-
املضاربة إىل وظيفة النقود كمستودع للقيمة، ويشرتط هذا الدافع توفر أرصدة نقدية يف شكل سيولة خيصص 
للمضاربة وحيقق األرباح، فاألفراد حيتفظون بأرصدة نقدية يف البنوك انتظارا للفرص اليت حتقق هلم أرباح فيما 

ت حيث ترتفع او تنخفض قيمتها وفقا لتغريات أسعار بعد نتيجة التغري يف أسعار األوراق املالية يف البورصا
 .4الفائدة يف السوق النقدي

                                                           
دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق العاملية، مد السريتى، علي عبد الوهاب نجاالسيد محمد اح-1

 .324. ، ص1022، اإلسكندرية، مصر، والتوزيع
2
 - Thierry Tacheix, «L’essentiel de la Macroeconomie», Gualino editeur, Paris, France, 2000, p. 104. 

 .151. ، ص المرجع السابق، 2طاقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية، ،علي عبد الوهاب نجا وآخرون-3
 .53. ص ،1006، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، طبلعزوز بن علي-4
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وهو طلب األفراد على النقود ملواجهة األحداث الطارئة، ويرى كينز أن األرصدة النقدية اليت  :دافع االحتياط-
 .1حيتفظ هبا الناس بسبب هذا  الدافع تتحدد مبستوى الدخل

 :2لة الطلب وفقا للدوافع سابقة الذكر رياضيا كما يليومما سبق ميكن التعبري عن دا

: وهو دالة تابعة للدخل ،املبادالتأو  املعامالت لدافعالطلب على النقود  -  YYfM D 11 ؛ 

: ، وهو دالة تابعة للدخل أيضالدافع االحتياطالطلب على النقود  -  YYfM D 22 ؛ 

: ربة، وهو دالة تابعة للفائدةاملضا لدافع الطلب على النقود -  rrfM D .3 . 

: حيث 1و 2 ،  ،وميكن توضيح منحىن الطلب على النقود يف الشكل البياين املوايل ثوابت: 
على النقود بدافع المعاملة  منحنيات الطلب النقود المشتق منمنحنى الطلب اإلجمالي على (:II.06)الشكل رقم 

 واالحتياط والمضاربة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .135-132ص. ص، قبالمرجع السا، األسس النظرية: التحليل االقتصاد الكلي، محمد فرحي:المصدر

 
واعها ، فيتمثل يف تلك الكمية من النقود املتمثلة يف وسائل الدفع جبميع أن"كينز"عرض النقود وفقا لف أما 

يف فرتة معينة، أين يتم حتديدها من جانب السلطات النقدية وقرارها يكون  (النقود الورقية واملساعدة واملصرفية)

                                                           
دار االختيار العام واخلاص، :، االقتصاد الكليدالرحمن وعبد العظيم محمدعبد الفتاح عب: ، ترمجةجيمس جوارتينى، ريجارداستروب-1

 .323. ، ص2444، الرياض، السعودية، المريخ للنشر
 .110-134ص .، ص،المرجع السابق5ط، التحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري -2
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Y
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 ويعرب عنه رياضيا. 1مستقل متاما عن متغري سعر الفائدة، أما عرض النقود يعترب غري مرن لتغريات سعر الفائدة
: بالشكل التايل 0MM S حيت 0M و، ميثل مستوى معني من عرض النقود احلقيقي sM  متغري

 طلب على النقود والعرضااللتقاء بينالعند  يتمومبا أن التوازن يف سوق النقد خارجي ثابت يف الفرتة القصرية 
 .2عليه

   2.............

.

0
0

2103210

r
M

YrYM

rYYMMMMMMM DDDDS














 

إن املعادلة  2ي معادلة توازن سوق النقد ه LM حيث 21   ،"العالقة  واليت متثل
من خالل امليل  3"بني املستويات املختلفة من الدخل وسعر الفائدة اليت حتقق التوازن يف سوق النقد التوازنية
املوضح يف املعادلة التالية ( العالقة الطردية)املوجب













0





Y

r . حيث يالحظ إن العوامل املؤثرة يف هذه

منحىن واليت تؤدي إىل انتقال املعادلة  LM  جهة اليمني أو اليسار واملالحظ من خالل تغري احلد الثابت
للمعادلة 










0M

Y  ،ر عرض النقود تؤدي فعند دخل ثابت الزيادة يف مقداواملمثل يف كمية عرض النقود

إىل انتقال منحىن  LM  جهة اليمني، واخنفاض مقدار عرض النقود يؤدي إىل انتقال منحىن LM  جهة
، أما فيما خيص العوامل املؤثرة يف ميل منحىن اليسار LM 











 ود اسية طلب النقسحمن تتمثل يف  كل

من أجل املضاربة لسعر الفائدة  يل احلدي للطلب على النقود من أجل املعامالت أو سرعة حتول مل، ا
الدخل إىل نقد  .كانت   افإذ  ة مقارنة بف كبري  ر احندارا ويف حالة العكس فإن املنحىن يكون أكث

 .يكون أكثر استواء

                                                           
1

 .50-14ص . ، صالمرجع السابق، 1، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، طبلعزوز بن علي-
 .116. ص، ، المرجع السابقاجلزءاألول، األسس النظرية: التحليل االقتصاد الكليمحمد فرحي، -2

3 - Jacques Généreux, «économie politique», 5 
e
 edition, Hachette Supérieur, Paris, France, 2008, p. 75. 
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طريقة تحديد المنحنى (:II.02)الشكل رقم  LMبيانيا 
 
 
 
 
 
 
 
 

للطباعة  مؤسسة رؤية ، الطبعة األوىل، «-النظرية، التطبيق-االقتصاد الكلي«، [1006]،أشرف أحمد العدلى: مصدر
 .255-251ص  .، صاملعمورة، والتوزيع والنشر

، أن ارتفاع مستوى الدخل من أعاله اجلزء األول يفيالحظ   0Yإىل 1Y مث إىل 2Y  يؤدي إىل
جهة  إىل أعلى لغرض املعامالت ومن مث الطلب الكلي على النقود انتقال منحنيات الطلب على النقود

سعر الفائدة التوازين من  تفعاليمني، كماير  0rإىل 1r مث إىل 2r ، حيث تتقاطع منحنيات الطلب على
واحملدد من طرف السلطات النقدية عند املستوى النقود مع العرض النقدي عند مستوى ثابت 

 0MM S 
ثاين من الشكل والذي يبني كيفية اشتقاق منحىن أما يف اجلزء ال، 1 LMالتوازن نقاط بتوصيل 

لكل من سعر الفائدة والدخل عند املستويات املختلفة   املختلفة 00 ,rYو 11,rY ، 22 ,rY اليت حتقق
نحىن التوازن قي سوق النقد، حنصل على م LM  الذي يكون موجب امليل، فكلما زاد الدخل من

 0Yإىل 1Y  زاد الطلب على النقود بغرض املعامالت ما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي على النقود يف ظل
ادة التوازن عن طريق آلية فائض الطلب ثبات العرض النقدي سيؤدي إىل وجود طلب نقدي زائد ويتم استع

النقدي، حيث ينخفض الطلب النقدي ليتساوى مع العرض النقدي يف ظل ارتفاع سعر الفائدة إىل  1r 
بدال عن  0r2، وينخفض الطلب على النقود بغرض املضاربة ليتساوى مع الزيادة يف الطلب على املعامالت. 

منحىن  حتركوبالنسبة للعوامل اليت تؤثر يف الدخل التوازين واليت تؤدي إىل  LMتتمثل  إىل األعلى أو األسفل
يؤدي فعند دخل ثابت الزيادة يف مقدار عرض النقود يف التغري الذي يطرأ يف عرض النقود أو الطلب عليها، 

منحىن انتقال  إىل خلق فائض عرض نقدي وبالتايل LM جهة اليمني، واخنفاض مقدار عرض النقود يؤدي
إىل انتقال منحىن  LMأما العامل الثاين املؤثر هو الطلب النقدي فالزيادة الطلب على . جهة اليسار

                                                           
1

 .255.، صالمرجع السابق،  2ط، يقاالقتصاد الكلي، النظرية والتطب، أشرف أحمد العدلى-
2

 .133.، ص، المرجع السابقالنظرية االقتصادية الكلية، رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل-
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ق فائض يف الطلب األرصدة النقدية احلقيقية يف ظل ثبات مستوى األسعار والعرض النقدي يؤدي إىل خل
النقدي، مما يؤدي إىل انتقال منحىن  LM 1إىل جهة اليسار. 

III         .3.9-  معاالتوازن في سوق النقد وسوق اإلنتاج 

منحىن  اجلمع بنيمعا من خالل  (السلع واخلدمات والنقد)السوقني معايف  الكلي يتحقق التوازن 
 IS مع منحىن LM ، النقطة حيث يتم حتديد القيم التوازنية لكل من الدخل القومي وسعر الفائدة، إذ أن

النقطة  ، أياإلنتاج والنقد معا هي نقطة التقاطع بني املنحنيني سوقي يف توازنالالوحيدة اليت يتحقق عندها 
 E ، ما يدفع قوى السوق على حتريك االقتصاد  حنو هذه  عند أي نقطة أخرىولن يتحقق هذا التوازن

 :  كما هو موضح يف الشكل التايل، 2النقطة
 التوازن اآلني في سوق اإلنتاج وسوق النقد(:II.02)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
، عمان، امد للنشر والتوزيعدار ح، 2ط، أسلوب رياضي: حتليل االقتصاد الكلي،عامر الفيتوري المقري، علي قابوسة: مصدرال

 .113.ص، 1022األردن، 
ويتم احلصول على هذه القيم التوازنية رياضيا من خالل حل املعادلتني  1و 2 لكل من منحنيات IS 

و LM: 
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 .123-121ص .، صالمرجع السابق، 2ط، ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املاليةعلي عبد الوهاب نجا وآخرون -1
 .332-330. ، صالمرجع السابق، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق العاملية، الوهاب نجا السيد محمد احمد السريتى، علي عبد-2
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: لتوازن التايلوبتطبيق شرط ا   r
M

r
tcc
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 00000

.1.1
حنصل 

 . على القيم التوازنية لكل من الدخل وسعر الفائدة

III         .1- نموذج االقتصاد المغلق  في ظل االتفاقيةفعالية السياسة LMIS  

وكيفية اشتقاق  يالسوق النقد من خالللقد مت التطرق يف املطلب السابق إىل دراسة التوازن الكلي  
منحىن  LM وسوق اإلنتاج IS باستخدام منوذج وكيفية اشتقاقه LMIS ،  ليتم الرتكيز يف هذا

والنقد ( سوق اإلنتاج)من السياسة املالية والنقدية على التوازن لسوقي السلع واخلدمات املطلب على أثر كل 
، باستخدام النموذج الكينزي لتوضيح هذا التوازن مثلما استخدمه االقتصادي اإلنكليزي هيكس ألول مرة معا

يف التوصل إىل منوذج التوازن العام  LMIS يف حاولوا إذ أن جل االقتصاديني ، 1يف االقتصاد املغلق
النقدية واملالية، اليت تقاس على أساس قدرهتا توضيح حمددات فعالية كل من السياسة  لنموذج هلذا حتليلهم

 على توليد تغريات يف
املستوى التوازين للدخل، أي حجم األثر على الدخل نتيجة تغري معني يف متغريات السياستني،  

وتتوقف هذه الفعالية على احندارات كل من منحىن  ISومنحىن LM ،ن إجياز هذه احملددات وعليه ميك
 : فيما يلي

بدراسة تغريات احندار منحىن : مرونة االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة - IS؛ 

أي بدراسة تغريات احندار : مرونة الطلب على النقد بالنسبة لسعر الفائدة - LM2. 

III.9.1- ة وطرق تمويلهالفعالية النسبية للسياسة اإلنفاقي 

تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بواسطة السياستني املالية والنقدية يؤثر يف النشاط إن  
االقتصادي، وبالتايل إىل تغريات على خمتلف املستويات، وتتعلق بأسعار الفائدة، الدخل، وغريها، ومبا أن 

املالية ليس بالضرورة أن حتقق اهلدف املرجو الوضعية االقتصادية ختتلف من فرتة ألخرى فإن متغريات السياسة 
تقوم الدولة بإتباع ف، 3منها بصورة كلية، وإمنا ختتلف درجة التأثري من فرتة ألخرى وحسب خصائص كل مرحلة

كما يف فرتات الكساد أو الركود ،   سياسات مالية توسعية بغرض زيادة مستوى الدخل والنشاط االقتصادي
لية انكماشية هبدف ختفيض مستوى الدخل واحلد من موجات التضخم يف فرتات باستخدام سياسات ماتقوم 

                                                           
1

 .20. ، ص1020، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية، طعباس كاظم الدعمي-
 .243. ص، 1021، اجلزائر، ،  ديوان المطبوعات الجامعية1ط، اجلزء الثاين، املصريف، مبادئ االقتصاد النقدي و عبد القادر خليل -2
 .222. ص ،1021، اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دروس ومتارين يف التحليل االقتصادي الكلي، عالش أحمد-3
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وميكن إيضاح أثر السياسة املالية ممثلة يف السياسة االنفاقية على النشاط االقتصادي من خالل التضخم، 
 . 1تأثريها على مستوى الدخل وسعر الفائدة التوازين

III.9.1.9-  على النشاط االقتصادي في التأثير  االتفاقيةأثر السياسة  

أي التغيري يف  يف تغيري كل من اإلنفاق أو الضرائب أو كالمها معا ممثلة أدوات السياسة املالية تتبع الدولةو 
، النشاط االقتصادي ككل، مما يؤثر يف الطلب الكلي، وبالتايل يف مستوى اإلنتاج و امليزانية العامة للدولة

 :2هدافها إىلوفقا أل اإلنفاقية وتنقسم السياسة

سياسة مالية توسعية، وتستخدم يف حالة وجود فجوة يف حالة الكساد أو الركود تتبع الدولة  -
البطالة، وملعاجلة هذه الفجوة االنكماشية تقوم السلطات  معدالتارتفاع حيث يعاين االقتصاد من انكماشية، 

 أو سياسة امليزانية اسة ميزانية غري متوازنة،يف حالة إتباع سي املالية إما بزيادة اإلنفاق أو ختفيض الضرائب
واليت تتمثل يف زيادة اإلنفاق احلكومي والضرائب بنفس املقدار، ويؤدي ذلك إىل زيادة الطلب الكلي املتوازنة 

 ، ويوضح ذلك بيانيا بانتقالوسعر الفائدة ومن مَث زيادة مستوى الدخل واإلنتاج وكذلك مستوى التوظف
منحىن  IS إىل جهة اليمني من 1IS إىل 2IS مما يرتتب عليه زيادة كل من مستوى الدخل القومي ،

 .  التوازين وسعر الفائدة

أما يف حالة التضخم فتتبع الدولة سياسة مالية انكماشية، وتستخدم يف حالة وجود فجوة تضخمية  -
تصاد من مستويات مرتفعة من التضخم أو ارتفاع مستمر يف املستوى العام لألسعار، أي عندما يعاين االق

وملعاجلة هذه الفجوة التضخمية تقوم السلطات املالية إما بتخفيض اإلنفاق احلكومي أو زيادة الضرائب يف 
سياسة ميزانية  حالة سياسة ميزانية غري متوازنة، أو ختفيض اإلنفاق والضرائب بنفس املقدار يف حالة إتباع

متوازنة، مما حيد من الزيادة يف الطلب الكلي ومستوى الدخل وسعر الفائدة، ويوضح ذلك بيانيا بانتقال منحىن 
 IS إىل جهة اليسار من 1IS إىل 3IS .ستوى النشاط فعالية السياسة املالية للتأثري يف م تتبع أثر وميكن

 باالستعانة بالشكل التايل الذي يبني أثر السياسة املاليةخالل تغري اإلنفاق أو الضرائب  االقتصادي من
 .والنقدعلى التوازن يف سوقي اإلنتاج  التوسعية واالنكماشية

 
 
 
 

                                                           
 .241-243.ص. ص، قالمرجع الساب،9ط،االقتصاد الكلي، النظرية والتطبيق،أشرف أحمد العدلى -1
 .155-151.، ص ص، المرجع السابقالنظرية االقتصادية الكلية، ، أسامة أحمد الفيل، رمضان مقلد -2
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 أثر السياسة المالية على التوازن في سوقي اإلنتاج وسوق النقد(:II.01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .582-582ص . ، املرجع السابق، ص2ط، «اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية«،علي عبد الوهاب نجا وآخررون: المصدر
 

يتضح من خالل الشكل أعاله، أنه عند إتباع سياسة مالية توسعية من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي   
انتقال منحىن  IS إىل جهة اليمني من 1IS إىل 2IS،انتقال نقطة توازن من  ذلك ويرتتب عن a إىل

نقطة توازن جديدة  b وارتفاع الدخل من 1Y إىل 2Y سعر الفائدةعند نفس 1r، حيث
تكون
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ويسمى ذلك باألثر الكامل للمضاعف الكينزي ، 1

كما تؤدي الزيادة يف الدخل نتيجة زيادة اإلنفاق احلكومي إىل اختالل يف سوق النقد أين يزيد الطلب   البسيط
أما يف املرحلة الثانية ، فائض طلب يف سوق النقد ود وبالتايلعلى النقود لغرض املعامالت مع ثبات عرض النق

تنتقل نقطة التوازن من a إىل نقطة أخرى d من منحىن 2IS  حتققعند نفس سعر الفائدة السابق، واليت 
ألهنا تقع على منحىنالتوازن يف سوق اإلنتاج فقط  2ISتوازن يف سوق النقد ألهنا تقع حتقق ال إال أهنا ال

أسفل منحىن  LM ، زائد، والستعادة التوازن يف سوق النقد تؤدي زيادة الدخل  طلب نقديأي أهنا متثل
ندات اليت يف حوزهتم إىل زيادة الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية ما يدفع باألفراد إىل بيع بعض الس

سعر الفائدة من ويؤدي ذلك إىل فائض يف عرض السندات فتنخفض أسعارها ويرتفع  1r إىل 2r ، ويرتتب
الدخل مرة أخرى من  ولذا ينخفض مستوىبأثر املزامحة  يدعىاخنفاض االستثمار اخلاص وهذا ما  عنه

 4Y إىل 2Y حىت يتحقق التوازن يف حىت يتحقق التوازن يف السوقني معا عند النقطة b1. وعليه فإن الزيادة
اليت حدثت يف اإلنفاق احلكومي زامحت االستثمار اخلاص ما أدت إىل اخنفاضه نتيجة الرتفاع سعر الفائدة 

شئ عن أثر مضاعف اإلنفاق احلكومي، فأثر املزامحة يتمثل يف االخنفاض الذي واخنفاض مستوى الدخل النا

                                                           
 .152-156ص . ، صالمرجع السابق، النظرية االقتصادية الكلية، رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل-1
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حصل للدخل نتيجة اخنفاض االستثمار الناشئ عن ارتفاع سعر الفائدة واملصاحب لزيادة اإلنفاق احلكومي، 
تاج ويكون ها األثر جزئي ألن الزيادة يف اإلنفاق احلكومي مل تطرد االستثمار اخلاص كليا من سوق اإلن

من خالل  سياسة مالية انكماشيةإتباع أما عند . 1ولكنها حلت حمله جزئيا أين عملت على ختفيض مستواه
منحىن  يؤدي إىل انتقالاحلكومي  اإلنفاقختفيض  IS نقطة توازن من  جهة اليسار أي انتقال a  إىل

نقطة توازن جديدة  c واخنفاض الدخل من 1Y إىل 3Y يؤدي إىل اختالل يف سوق النقد وعليه جيب أن
اخنفاض سعر الفائدة من يرتفع الطلب على النقد ألجل املضاربة بغرض احملافظة على سوق النقد وبالتايل 

 1r إىل 3r ،2وارتفاع االستثمار اخلاص . 

من خالل هذا التحليل مت التوصل إىل مدى فعالية اإلنفاق احلكومي يف التأثري على استقرار النشاط   
االقتصادي، فقد اعتمد الكينزيون يف عالج حالة الكساد اليت تعرض هلا االقتصاد على مدى فعالية هذه 

كومي بسبب عدم جناعة السياسة النقدية يف إحداث التوازن ألن االقتصاد السياسة املالية املمثلة يف اإلنفاق احل
يقع يف مصيدة السيولة يف حالة الكساد أين متنع استجابة سعر الفائدة للتغري يف عرض النقود وبالتايل لن 

ياسة مكملة حيدث زيادة يف االستثمار ولن يزيد الدخل إال أنه مل يلغي أمهيتها فريى أهنا أقل فعالية وتعترب س
أو مساعدة للسياسة املالية كوهنا تؤثر يف حجم االئتمان بدوره يؤثر يف حجم اإلنفاق الكلي، وعليه فالنظرية 
الكينزية تعتمد على السياسة املالية كأحسن أداة لتحقيق األهداف االقتصادية وحتقيق االستقرار، ففي حالة 

تتبع كان هناك  كسفففففاد أي إذا  زيادة الطلب الكلي الفعال  الكساد تقوم الدولة بزيادة نفقاهتا الكلية هبدف
أما معاجلة التضخم فتتم من خالل  وينتقل املنحىن جهة اليمني،،G  ،Tممثلة يفسياسة مالية توسعيفة   الدولة

سياسة مالية  فتنتهج الدولةختفيض حجم اإلنفاق احلكومي والذي يؤدي إىل ختفيض املستوى العام لألسعار 
فأي زيادة يف اإلنفاق احلكومي . 3جهة اليسار املنحىن نيتحركأيG  ،Tتتمثل يفنكماشية ا

GمبقدارGاملضاعف أي  يرتتب عليها زيادة يف الدخل التوازين مبقدار
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حدة واحدة يزداد الدخل مبقدار معىن ذلك أن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي بو  1

 .4املضاعف

 

 

                                                           
 .100-244ص . ، صالمرجع السابق ،2التطبيق، ط-النظرية: ، االقتصاد الكليأشرف أحمد العدلى-1
 .22. ، صالمرجع السابق، 2، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية، طعباس كاظم الدعمي-2
 .202. ، صالمرجع السابق، 1، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، طبلعزوز بن علي-3
 .162-162ص . ، صالمرجع السابقاألسس النظرية، : األولاجلزء  ،، التحليل االقتصادي الكليمحمد فرحي-4
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III.9.1 -2-تمويل السياسة المالية وأثرها على فعالية مضاعف اإلنفاق الحكومي 
إن احلكومة تقوم بتمويل العجز يف املوازنة ويف اإلنفاق احلكومي عن طريق بيع السندات احلكومية، أو   

 .يدةمن خالل طبع النقود اجلديدة أو فرض الضرائب اجلد

 : 1تمويل اإلنفاق الحكومي عن طريق الضرائب 2-1
إن متويل اإلنفاق احلكومي عن طريق زيادة الضرائب يضعف بشكل ملموس مضاعف اإلنفاق   

تؤدي إىل الزيادة يف الدخل   Gاحلكومي، ألن الزيادة يف اإلنفاق احلكومي 










G

ctc1

، وملا كان 1

تفاع يف اإلنفاق احلكومي مموال عن طريق الزيادة يف الضرائب، فإن هذه الزيادة تولد اخنفاضا يف الدخل االر 
الوطين مبقدار 
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، وبالتايل الزيادة يف اإلنفاق احلكومي املمولة عن طريق الضرائب ال متارس أي 

ة يف اإلنفاق احلكومي املمولة بتغري مماثل يف الضرائب أثر على الدخل الوطين، وعليه ميكن استخالص أن الزياد
تزيد الدخل الوطين مببلغ الزيادة يف اإلنفاق احلكومي وليس بزيادة مضاعفة، ولكن ال ميكن تطبيق هذه 
الفرضية على الدول النامية وذلك بسبب هشاشة اهليكل الضرييب الذي ال يتمتع باملرونة الكافية لتمويل 

، وأن اإلنفاق احلكومي املمول عن طريق الضرائب يوجه لإلنفاق اجلاري وليس االستثماري اإلنفاق احلكومي
 .الذي يساهم يف زيادة الناتج

 : 2(بيع السندات الحكومية)تمويل اإلنفاق الحكومي عن طريق االقتراض  2-1
دون أي زيادة  Gومي إذن إن متويل اإلنفاق احلكومي عن طريق بيع السندات احلكومية يزيد من اإلنفاق احلك

يف الضرائب أو يف عرض النقد، وله أثر كبري على زيادة الدخل من التمويل بواسطة الضرائب، ألنه يساهم يف 
احلفاظ على مستوى األسعار يف االقتصاد الوطين، حيث أن بيع السندات للعامة سوف يقلل من عرض النقد 

أما إذا مولت الزيادة عن طريق "التايل يضمن بقاء األسعار يف مستواها األصلي، بقيمة السندات املباعة، وب
االقرتاض من البنك املركزي فإن القاعدة النقدية تزداد مبقدار مبيعات السندات احلكومية، أين تكون للزيادة يف 

رتاض لزيادة حجم نفقاهتا ومنه فإن احلكومة تلجأ إىل االق. 3"القاعدة النقدية نفس التأثريات على عرض النقود
عن طريق بيع السندات مع ثبات عرض النقد يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطلب احلكومي على النقود أين خيلق 
فائض طلب يف السوق النقدية يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة لريتفع الدخل، نتيجة زيادة اإلنفاق احلكومي ما 

 يؤدي إىل ارتفاع
                                                           

 .251. ، صالمرجع السابق، 2، اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي، طوليد عبد الحميد عايب-1
2

، عمان، األردن، توزيعدار اليازوري العلمية للنشر وال، النقود والبنوك واملصارف املركزية، سعيد سامي الحالق، محمد محمود العجلوني-
 .122. ، ص1020

 .22. ، صالمرجع السابق، 2، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية، طعباس كاظم الدعمي -3
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الذي يدفع احلكومة إىل تغطية جزء من الزيادة يف اإلنفاق العام عن طريق اإليراد  العائد احلكومي، األمر
 .1احلكومي، وبالتايل يصبح حجم اإلنفاق العام أكرب من حجم االقرتاض

كما ميكن أن ميول اإلنفاق احلكومي عن طريق التوسع يف عرض النقد الذي يساوي التوسع يف اإلنفاق 
نسبة أكرب من التمويل بواسطة الضرائب، حيث ترتفع األسعار بنسبة كبرية وميكن احلكومي، أين يزيد الدخل ب

 .2أن تؤدي للتضخم إذا كان االقتصاد يف مرحلة التوظيف الكامل

III.2.1-   منحنى  اإلنفاقية انحداراتالسياسة IS و LM 
العديد من العوامل اليت تؤثر على ميل منحىن  إن فعالية السياسة املالية ترتبط ب   IS  و LM ،

لذلك فإن هاته السياسة تكون إما شديدة أو عدمية الفعالية، فعند جلوء احلكومة إىل تطبيق سياسة مالية 
الدخل، فنجاح هذا اإلجراء يتحدد توسعية يف حالة الركود تقوم بزيادة اإلنفاق احلكومي للتأثري على مستوى 

تبعا مليلي املنحنيني  IS و LM  وتصبح السياسة املالية فعالة عندما يكون ميل IS  مرتفع وشديد
االحندار، وميل خط  LM 3منخفض وقليل االحندار. 

السياسة اإلنفاقية كأحد أدوات السياسة املالية على مدى فعالية منحىن تتوقف فعالية    IS واملتعلقة
، حيث أن الزيادة يف اإلنفاق احلكومي عند إتباع سياسة مالية توسعية مبرونة االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة

لطلب الكلي على السلع واخلدمات بدوره اليت تستخدمها الدولة بغرض معاجلة الكساد تؤدي إىل زيادة ا
 .يؤدي إىل زيادة الدخل دون حدوث زيادة يف األسعار

وبالتايل تتوقف فاعلية السياسة املالية على مستوى الدخل والنشاط االقتصادي الناجتة عن الزيادة يف اإلنفاق  
 :4احلكومي على

( مضاعف اإلنفاق احلكومي)الكينزي البسيط ضاعفامل قيمة -
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امليل احلدي  ت قيمةواخنفضأي كلما زادت قيمة امليل احلدي لالستهالك 

وبالتايل تزداد فاعلية السياسة  قيمة املضاعف وزاد تأثري اإلنفاق احلكومي على الدخل دادز ت للضرائب
 ؛املالية والعكس صحيح

                                                           
 .201. ، صالمرجع السابق، 1، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، طبلعزوز بن علي -1
 .122. ، صالمرجع السابق، النقود والبنوك واملصارف املركزية، ونيسعيد سامي الحالق، محمد محمود العجل -2
 .120-104ص . ، صالمرجع السابق، النقود والسياسات النقدية، وسام مالك-3
 .152. ، صالمرجع السابق، النظرية االقتصادية الكلية، رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل-4
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ميل منحىن  - LM  فكلما اخنفض امليل










  بسبب زيادة ميل منحىن الطلب النقدي، يؤدي إىل

اخنفاض مقدار التغري يف سعر الفائدة الناجم عن تغري الدخل مما خيفض من أثر املزامحة ويزيد من هذه 
 الفعالية؛

ميل منحىن  - IS  فكلما اخنفض ميل دالة االستثمار i  أي زاد ميل منحىن ، IS  اخنفض أثر 
، مما خيفض من أثر املزامحة ويزيد من ارتفاع سعر الفائدة على ختفيض مستوى االستثمار اخلاص

 .فاعلية السياسة املالية والعكس صحيح

تتوقف على املعلمات  ة يف مستوى الدخليف حتقيق زياد فعالية السياسة املالية التوسعية ذلك أن ويعين"
 iو c ،ميل منحىن  ، وحيث أنفعالية السياسة املاليةة مع عكسي واليت ترتبط بعالقة

 IS
 








 


i

tc ، فإن ميل منحىن 11 IS ملعلمات يزيد مع اخنفاض هذه ا 
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r 11  ، 

منحىنتزداد كلما زاد ميل  فعالية السياسة املاليةعليه ميكن القول أن و  IS أي ترتبط فعالية السياسة املالية ،
بعالقة طردية مع ميل منحىن IS "1 نتقال منحىن فإن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل ا، ومنه

 ISمنحىن  إىل اليمني يف ظل ثبات LM فإن مليل منحىن ، IS ثالث احتماالت مثل ما هو موضح يف
 ، (II.2)رقم الشكل 

                                                           
 .102-100ص . ، صالمرجع السابق، 2ظرية، التطبيق، طالن-، االقتصاد الكليأشرف أحمد العدلى -1
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ميل منحىن  يف زيادةل أعاله االختالف بني اجلزأين والذي يتمثل يف زيادة ميل يالحظ من الشك IS يف
زيادة اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل انتقال املنحىن ولذلك فإن اجلزء األول مقارنة باجلزء الثاين،  IS اليمني إىل

رتتب عليها زيادة يف الدخل مبقدار يف احلالتني بنفس املقدار وبالتايل ي Y  واليت تكون أكرب يف اجلزء األول
منحىنمقارنة باجلزء الثاين، كما يالحظ أن  IS و ميتاز مبيل مرتفع  ألنهشديد االحندار iيعين أن مما منخفض 

اث زيادة يف الدخل تزيد كلما زاد ميل منحىن يف إحد السياسة املاليةفعالية  IS تكون أكثر فعالية عندما أي
يكون فيها منحىن  ISأكثر منه يف املنحىن قليل االحندار والذي ميتز مبرونة عالية وميل منحىن  شديد االحندار

فنالحظ أنه  واليت متتاز باحندار عمودي وعدمي املرونة الثالثةأما فيما خيص احلالة . 1منخفض وأثر مزامحة أكرب
قيمة و  ميل منحىن أصبح الهنائيا 0i  ألن ميل منحىن IS :   
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عند وينتقل  تؤدي إىل زيادة الدخل مع عدم التأثري على سعر الفائدة اإلنفاق احلكومي فإن زيادة وعليه
منحىن IS ،وبالتايل ال يتأثر االستثمار اخلاص ومن مث ينعدم أثر املزامحة  إىل اليمني عند نقطة توازن جديدة

ويزداد الدخل باألثر الكامل للمضاعف الكينزي البسيط وتكون السياسة املالية كاملة الفاعلية يف التأثري على 
 يف الدخل، ومتثل الزيادة 

وعندها يكون هناك  اإلنفاق احلكومي زيادة صافية يف اإلضافات ويتحقق ذلك يف ظروف الكساد الشديد،
توازن إال يف سوق السلع وتقع أيضا أسفل منحىن  LM مما يكون هناك فائض يف الطلب على النقود، األمر

 .1أسهم الشكل الثالثالذي يرتتب عليه زيادة سعر الفائدة كما هو مبني يف 

كما تتوقف فاعلية السياسة املالية يف التأثري على الدخل املرتتبة عن تغري اإلنفاق احلكومي وفقا 
ملنحىن LMيف ظل تبات ميل منحىن IS زيادة الطلب على النقود املتأثر مبيل دالة الطلب على من خالل

اد ميل دالة الطلب على النقود أي اخنفاض ميل منحىن النقود، فكلما ز  LM قل مقدار االرتفاع يف سعر
ميل منحىن ولتبيني مدى فعالية السياسة املالية باالعتماد على . 2الدخل الفائدة الناشئ عن تغري LM نعتمد
 :عل الشكل البياين التايل
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لسياسة املالية مع وجود أثر زيادة اإلنفاق احلكومي كأحد مكونات ا يالحظ من الشكل أعاله،  
احندارات خمتلفة ملنحىن  LM ويف ظل ثبات ميل منحىن ، IS  تكون السياسة املالية فعالة وكبرية عندما

يكون منحىن  LM  مستوي نسبيا، وتكون أقل فعالية عندما يكون LM يا شديد االحندار، وعدمي نسب
الفعالية عندما يكون منحىن  LM 1رأسي أي طلب النقود عدمي املرونة كليا بالنسبة لسعر الفائدة. 

عند زيادة اإلنفاق احلكومي فإن منحىن  IS  ينتقل إىل اليمني مبقدار
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اجلزء  ففي 1

كون األول ي LMذو احندار صغري أي مرونة الطلب بالنسبة لسعر الفائدة  كبرية وعالية، وامليل احلدي
للطلب على النقود من أجل املعامالت   صغري،ألن ميل LM  والذي يساوي


















y

r ض، منخف

وبالتايل تكون السياسة املالية شديدة الفعالية، واليت جتعل منحىن  LM  مستوي نسبيا وأكثر مرونة بسبب أن
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التغري يف  i  على االستثمار بسبب زيادة اإلنفاق احلكومي G تؤدي إىل زيادة الدخل Y يزداد و dTM 
ويتحقق التوازن يف سوق النقد ونظرا لبقاء  sM ثابت فإنه جيب رفع i وارتفاعه يؤدي إىل زيادة dsM .

يف اجلزء األول بسبب ارتفاع ميل  أما يف اجلزء الثاين فيكون أثر السياسة املالية التوسعية على الدخل أقل منه
منحىن  LM  بسبب أن مرونة طلب النقود من أجل املضاربة لسعر الفائدة   تكون منخفضة، أما سرعة

حتول الداخل إىل نقد   فتكون مرتفعة، وبالتايل يكون منحىن LM  شديد االحندار، كما أن االرتفاع يف
 i  االرتفاع األكرب يف ،ذلك أن إلعادة توازن سوق النقد عند زيادة الدخليكون أكرب من اجلزء األول وذلك
 i يادة اإلنفاق يؤدي إىل ختفيض أكرب لالستثمارات ملغيا بذلك جزءا من اآلثار التوسعية النامجة عن ز G 

وبذلك يكون تغري الدخل  Y ويكون أثر املزامحة أكرب، وعليه تكون السياسة املالية قليلة أو  أقل مما سبق
أما يف اجلزء الثالث واألخري فيكون منحىن . جزئية الفعالية LM ب عدم مرونة رأسيا ذو احندار تام بسب

منحىن الطلب على النقود من أجل املضاربة لسعر الفائدة، أما   وبالتايل ال يوجد أثر 1فيكون مرتفع ،
للسياسة املالية التوسعية على الدخل ألهنا أدت إىل ارتفاع سعر الفائدة فقط يف حني ظل مستوى الدخل 

ة عدمية الفعالية يف التأثري على النشاط االقتصادي يف حالة التوظف ثابت، ما يعين ذلك أن السياسة املالي
الكامل، بسبب ميل منحىن   LM الذي يكون ال هنائي أي مرونة و LM  تساوي صفر، أما أثر املزامحة

قص االستثمار اخلاص أي تعمل فيكون كامل ألن الزيادة يف اإلنفاق احلكومي  تتم بالكامل على حساب ن
السياسة املالية على إحالل االستثمار احلكومي حمل اخلاص وحيدث غالبا يف فرتة الرواج أين يصل االقتصاد إىل 
مرحلة التشغيل الكامل ويكون الناتج القومي مساويا للعمالة الكاملة لذلك فإن زيادة اإلنفاق احلكومي مبقدار 

معني  G ستؤدي إىل طرد قدر من  االستثمار اخلاص I مبقدار مماثل لتحل حمله، ما يطلق عليها
 .2باحلالة املتطرفة

III.3-في ظل نموذج االقتصاد المفتوح  ة اإلنفاقيةفعالية السياس BPLMIS   ظل سعر في
 الثابت والمرنالصرف 

ظل االقتصاد املفتوح حملددات سعر الصرف والعوامل املؤثر عليه أين  سنتطرق يف هذا املطلب يف 
كونه " مندل فليمنج"تنعكس على كل من الصادرات والواردات للدولة، لذلك من الضروري التطرق لنموذج 

 يدرس املكونات األساسية بني التوازن النقدي وسعر الصرف، وفعالية السياسة النقدية واملالية يف ظل نظام كل
، وعليه نستهل دراستنا بإعطاء مفاهيم عامة حول سعر الصرف وميزان (العائم)من سعر الصرف الثابت واملرن 

 .املدفوعات
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III.9.3-أنظمة سعر الصرف  

بأنه سعر تبادل العمالت بعضها البعض أي هو عبارة عن السعر احمللي "سعر الصرف االمسي يعرف 
 .1"ل عدد من الوحدات للعملة احملليةلوحدة واحدة من العملة األجنبية مقاب

سعر العملة األجنبية بقيمة العملة الوطنية، أي ذلك السعر اليت حتدده البنوك املركزية  :"كما يعرف أنه 
، ولكنه ال يعرب بشكل حقيقي عن عملة ما لتجاهله التضخم احلاصل "كسعر رمسي هلا مقابل عمالت أخرى

االمسية بني عملتني تعطى بطريقتني إما سعر العملة الوطنية بالنسبة للعملة عليه أسعار الصرف و ، 2"بني البلدين
 .3األجنبية، أو سعر العملة األجنبية مقابل العملة الوطنية

والذي يأخذ بعني االعتبار السعر  عليه ظهر مفهوم جديد لسعر الصرف وهو سعر الصرف احلقيقيو  
مستوى ) Pمضروبا يف سعر السلع بالعملة احمللية  eمسي النسيب للسلع بني الدول، أي أنه سعر الصرف اال

، أي يقاس سعر Pمقسوما على أسعار السلع بالعملة األجنبية ( السعر يف الواليات املتحدة مقاسا بالدوالر
ف االمسي ومستويات األسعار ألي دولة من الدول املعنية، الصرف احلقيقي بني دولتني انطالقا من سعر الصر 

فإذا كان سعر الصرف احلقيقي مرتفع دل ذلك أن السلع األجنبية أرخص نسبيا بينما السلع احمللية مرتفعة، أما 
إذا كان سعر الصرف احلقيقي منخفض فيبني ذلك أن السلع األجنبية مرتفعة مقارنة بالسلع احمللية واليت تكون 

 .  4خفضةمن
املبينة و يتم األخذ بعني االعتبار األسعار احمللية مقابل األسعار العاملية   لذيومبفهوم آخر فهو السعر ا 

يف العالقة الرياضية التالية 











USAIPC

IPC

e
R *

15
 . 

دورا مهما يف حتديد حجم التجارة اخلارجية واليت تقوم على أساس جمموعة من  إذ يلعب سعر الصرف 
التدخل احلكومي املستمر يف سوق العمالت للحفاظ "نظمة كسعر الصرف الثابت الذي يعرف على أنه األ

ويقوم هذا النظام على . 6"على استقرار سعر العملة واحليلولة دون ارتفاع السعر أو اخنفاضه عن املستوى احملدد
ى أساس أو مرجع معدين أو نقدي معني  تبين قيمة ثابتة للعملة الوطنية اجتاه العمالت األجنبية باالعتماد عل

                                                           
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 5طمبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق،  ،خالد واصف الوزني، أحمد حسبن الرفاعي -1

 .363. ص،1005
 .36. ص ،1022، عمان، األردن، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 2ت املالية، ط، املالية الدولية واألزماسي محمد كمال، صباغ رفيقة-2

3 - Olivier Blanchard et autre, «macroéconomie»,6 
e
 Edition, Pearson, France, 2016, p. 357. 

4
 - Gregory N. Mankiw, «macroéconomie»,5 

e
 Edition, de Boeck Université, Bruxelles, Belgique, 2010, p. 189. 

حتليلية خالل الفرتة  دراسة: املالية لألوراق عمان يف بورصة األجنيب حجم االستثمار يف االقتصادية املتغريات ،أثرالمجالي شالش خالد إياد -5
 .311.ص، 1،1022، العدد12دمشق، اجمللد ، جامعةوالقانونية االقتصادية مجلة العلوم، 1004 -2441

 .364. ص، المرجع السابق، 2طمبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق، ،لوزني، أحمد حسبن الرفاعيخالد واصف ا -6
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كما يساهم يف جتنب التأثريات الناجتة عن تقلبات أسعار الصرف األجنيب على قيم االستثمار والتشغيل 
والتبادل الدويل، ويف أغلب األحيان تؤدي هذه التقلبات إىل دور حمبط حلركة رؤوس األموال واملوارد البشرية 

قق هذا النظام يف حالة الدول اليت تأخذ بقاعدة الذهب، أي ترتبط قيمة وعليه يتح.  1والسلع واخلدمات
الذهب ويرتتب علي احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذهب حتقق سعر ثابت  عملتها الوطنية بوزن معني من

 2.للعمالت املختلفة ببعضها البعض ولذلك يف ظل هذه القاعدة ال يتغري سعر الصرف بل يظل ثابتا

لعاملية األوىل وقاعدة الذهب تفقد مكانتها الدولية وبدأت الدول تتخلى عنها، وظهرت قاعدة فمنذ احلرب ا
نقدية جديدة تتحدد فيها أسعار الصرف عن طريق قوى العرض والطلب على العمالت األجنبية وهذا ما مل 

ركزي على التدخل يف ، كما أنه وبسبب استمرار العجز يف االقتصاد وعدم قدرة البنك امل3تعرفه قاعدة الذهب
سوق الصرف فسيضطر إىل القيام بتخفيض قيمة العملة احمللية حفاظا على سعر الصرف ويطلق عليه بسعر 

والذي يعين عدم تدخل املصارف  التعويم النقي،حيث منيز بني أنواع خمتلفة وأمهها 4الصرف العائم أو املرن
فهو عندما تتدخل املصارف  التعويم الغير نقية، أما املركزية مطلقا يف أسواق الصرف لدعم العملة احمللي

ويشري إىل عدم ارتباط سعر صرف  لتعويم المستقلاملركزية ملنع التقلبات يف سعر صرف العملة الوطنية، وا
ويقصد به وجود ارتباط بني  التعويم المشتركالعملة الوطنية بارتفاع أو اخنفاض العمالت األخرى، وأخريا 

 .5رتفع أو تنخفض أسعار صرف جمموعة من العمالت معاالعمالت حبيث ت

III.1.3 يعترب ميزان املدفوعات من أهم املؤشرات االقتصادية ملعرفة الوضع االقتصادي : ميزان المدفوعات
ألي دولة يف املدى القصري، فهو بيان حسايب يسجل فيه قيم مجيع السلع واخلدمات واملساعدات وكل 

الذهب النقدي الداخلة واخلارجة من البلد خالل فرتة معينة، إذن يعكس ميزان املعامالت الرأمسالية و 
للخارج خالل فرتة زمنية عادة ما حتدد  هاملدفوعات نسبة الواردات من العملة لبلد ما ومجيع مدفوعا ت

 دولة بيان أو تسجل فيه مجيع العمليات االقتصادية اليت متت بني"بأنه  ميزان املدفوعات ومنه يعرف.6بسنة
ويضم ميزان املدفوعات جانبني يتمثل أوهلما يف اجلانب . 7"ودول أخرى خالل فرتة زمنية عادة ما تكون سنة

اإلجيايب وهو حقوق الدولة ويتم تسديدها عادة بعملتها احمللية وبالتايل فحقوق الدولة متثل زيادة الطلب على 

                                                           
 .122. ، ص1006، عمان، األردن، دار جرير للنشر والتوزيع، 2، حتليل االقتصاد الدويل، طهوشيار معروف-1
 .45. ، ص1002سكندرية، مصر، ، اإلمؤسسة شباب الجامعة للنشر، االقتصاد الدويل، أحمد فريد مصطفى-2
 .225. ، ص1003، بريوت، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، أساسيات االقتصاد الدويل، عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب-3
 .214. ، صالمرجع السابق، 1، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، طوحيد مهدي عامر-4
، 1026، األردن، عالم الكتب الحديث، إربد، 1االقتصاد الدويل احلديث بني اجلدلية النظرية والتطبيق، ط ،حسين أحمد الحسين الغزو-5
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املدينة هلا أي تعين زيادة يف الطلب على العمالت  عملتها، أما السليب فيمثل ديوهنا وتدفع بعملة الدولة
وعادة يتم تقسيمها إىل قسمني ومها حساب العمليات اجلارية والذي يعرف حبساب الدخل ويشمل   األجنبية،

كافة املعامالت الدولية واليت تؤثر على حجم الدخل القومي بالزيادة أو النقصان وأهم حساب يف ميزان 
، وحساب التحويالت 1مظاهر التبادل التجاري وهو التجارة يف السلع واخلدمات املدفوعات ويتضمن أهم

واليت يقصد هبا حتويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإىل بقية دول العامل وقد تكون خاصة وتشمل اهلبات 
 والتربعات واإلعانات أو حكومية وتشمل املنح واملعونات

وثانيهما حساب العمليات . 2األفراد واهليئات احلكومية والتعويضات اليت تقدمها أو تتسلمها 
الرأمسالية واليت تتم بني املقيمني وغري املقيمني أو بني حكومة وأخرى وتكون يف صورة استثمارات أو قروض 

 .3خاصة أو حكومية وقد تكون لفرتات قصرية أو طويلة األجل

III.3.3-  ذج منديل فليمينغالتوازن الكلي في ظل نموذج اقتصاد مفتوح نمو 

، وماركوس (Robert A. Mundell) 2463لقد قام كل من االقتصادي روبرت ماندل  
بالبحث يف عالقة التوازن النقدي بالتوازن اخلارجي أو معدل ، (Marcus J. Fleming) 2461فليمينغ
جمال حتديد فاعلية ، حيث يعترب هذا النموذج تطور يف الفكر االقتصادي كونه من األحباث األوىل يف الصرف

السياسات النقدية واملالية يف اقتصاد مفتوح صغري سواء يف ظل نظام سعر الصرف الثابت أو املرن، كما يركز 
على حساب ودرجة سيولة رأس املال وتعترب عامل مهم يف حتديد مدى فعالية السياسات النقدية واملالية، 

تغريات السياسة النقدية واملالية، إذ يؤدي خفض قيمة ومتغري أساسي لتحديد درجة استجابة معدل الصرف ل
العملة احمللية بسبب اخنفاض أسعار الفائدة احمللية إىل تدفق رؤوس األموال إىل اخلارج وبالتايل تدهور قيمة 
العملة احمللية ما يؤدي إىل إتباع سياسة نقدية توسعية، والعكس صحيح، أما انتهاج سياسة مالية توسعية 

املوازنة املقرون بزيادة اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة احمللية وإىل تدفق رؤوس  بسبب عجز
األموال إىل االقتصاد احمللي وزيادة مستوى النشاط االقتصادي الذي يؤدي إىل تدهور امليزان التجاري ويؤدي 

دد األثر النهائي للسياسة املالية على معدل إىل تدهور قيمة العملة احمللية، فدرجة سيولة رأس املال هي اليت حت
فالتوازن الكلي يف ظل االقتصاد املفتوح يتحقق يف آن واحد مع التوازن يف كل من سوق السلع . 4الصرف

واخلدمات، سوق النقد وميزان املدفوعات، وللتبسيط أكثر ليتحقق التوازن يف االقتصاد الكلي جيب أن تكون 

                                                           
، 1006، بريوت، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، 1، أسس العالقات االقتصادية الدولية، طمجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد-1

 .46-45ص . ص
 .305-301ص . ، صالمرجع السابقنوك واملصارف املركزية، الطبعة العربية، ، النقود والبسعيد سامي الحالق، محمد محمود العجلوني-2
 .252. ، ص1002، مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، العالقات االقتصادية الدولية، رضا عبد السالم-3
 .211-212ص . ، ص1006، القاهرة، مصر، شركة ناس للطباعة، 2، التوازن النقدي ومعدل الصرف، طنشأت الوكيل-4
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، وهي سوق السلع واخلدمات (موازين)ث منحنيات هناك نقطة تقاطع بني ثال is وسوق النقد ، LM ،
والتوازن يف سوق الصرف  BP وبعبارة أخرى فإذا مل مير منحىن ، LM  من تلك النقطة سيحدث توازن

، سيكون التوازن الداخلي غري ويف ظل هذه الظروف املدفوعات اخلارجي،داخلي وليس التوازن يف ميزان 
 ومنه فإن عدم التوازن ميزان املدفوعات يؤدي إىل التحركات يف احتياطيات العمالت األجنبية .مستقر للغاية

 .1سعر الصرف يف تعديالتإىل أو  الرمسية

سعار الصادرات تقوم على أساس ثبات كما يقوم هذا النموذج على جمموعة من الفرضيات أمهها أن أ 
سعر الصرف على عكس الواردات اليت تتأثر بتغريات أسعر الصرف، كما يركز على اقتصاد صغري أين يتأثر 
باملتغريات اخلارجية، كما أن الناتج احمللي يقوم على أساس الطلب الفعال والذي حيقق التوازن يف األجل 

ا التعديل الذي يتحقق يف السوق يكون وفق كمية النقد، كما أنه ال القصري، إضافة إىل ثبات األسعار أم
 .2توجد مضاربة على أسعار الصرف

III.2.3.3- ميزان املدفوعات وبناء منحىن BP:  يتكون ميزان املدفوعات من احلساب اجلاري والذي
يهتم أساسا بامليزان التجاري والذي  يسجل حركات املستوردات والصادرات إىل داخل البلد وخارجه، أي

أما حساب رأس املال والذي يقيس مقدار . الصادرات السلعية واملستوردات السلعية يعرف بأنه الفرق بني
التدفق لرأس املال من أجل شراء األصول من قبل األجانب ويتضمن حتويالت األصول، وعليه فميزان 

ح منها إمجايل املستوردات وصايف التحويالت الرأمسالية اخلاصة املدفوعات عبارة عن إمجايل الصادرات مطرو 
 .3وصايف حتويالت العاملني

املال،  وعليه فمعادلة رصيد ميزان املدفوعات عبارة عن جمموع معادليت رصيد امليزان التجاري ورصيد ميزان رأس
 : 4كمايلي وتكتب

 aErrKpQmYxYKBCBP   
 :ما ينعدم رصيده أيويتحقق رصيد ميزان املدفوعات عند

   BP وهي معادلة منحىن
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1
 - Aristomène Varoudakis Manuel, «la politique macroéconomique», 1 

ére
Edition , Dunod, Paris, 1999, p. 207. 

 .52-52ص . ، صالمرجع السابق، 2، املالية الدولية واألزمات املالية، طسي محمد كمال، صباغ رفيقة-2
 .320-304ص . ، صالمرجع السابق، ود والبنوك واملصارف املركزية، الطبعة العربية، النقسعيد سامي الحالق، محمد محمود العجلوني-3

4-Jean-Olivier Hairaukt, Analyse Macroeconomique, Editions la Decouverte, Paris, 2000, p. 155. 
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منحىن ميزان املدفوعات  BP:  عبارة عن مجيع التوليفات املختلفة من سعر الفائدة والدخل rY واليت  ,
ويكون يف حالة توازن إال إذا  ،عر الصرفحتقق التوازن يف ميزان املدفوعات للبلد املعىن عند مستوى معني لس

توافق حجم عجز امليزان التجاري مع قدر متساو من تدفقات رأس املال إىل الداخل، أو يتوافق حجم فائض 
امليزان التجاري مع قدر متساو من تدفقات رأس املال إىل اخلارج، أو يصبح امليزان التجاري مساوي للصفر مع 

 .1ة إىل الداخل مع اخلارجتساوي التدفقات الرأمسالي
 

 التوازن اآلني في سوق اإلنتاج وسوق النقد وميزان المدفوعات(:II.21)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .212. ص، المرجع السابق، 2ط،اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املاليةمحمود حامد محمود عبد الرزاق،: مصدرال

 

III.1.3.3- الثابتف اإلنفاق الحكومي في ظل سعر الصر : 
يف نظام سعر الصرف الثابت، يؤدي العجز اخلارجي إىل فقدان العملة الوطنية قيمتها بالنسبة للعملة  

األجنبية، ومبا أن احلكومة ألزمت نفسها باحملافظة على سعر الصرف الثابت، وجب على البنك املركزي أن 
طلب على العملة الوطنية بالنسبة للعملة يدافع عن قيمة عملته الوطنية يف سوق الصرف من خالل زيادة ال
إىل اليسار وإىل األعلى باالخنفاض،  LMالصعبة حمدثا ارتفاعا يف قيمتها، يظهر ذلك من خالل انتقال منحىن

ومنه اخنفاض الواردات، وبالتايل ترتفع أسعار الفائدة ما يشجع دخول رؤوس األموال، ومنه زيادة ميزان 
 .2وعات وحتقيق التوازن العام، ويتحقق التوازن يف ميزان املدفوعاتاملدف

وتتجلى فعالية سياسة اإلنفاق العام يف ظل ثبات سعر الصرف بانتهاج سياسة توسعية واليت تؤدي  
إىل زيادة الدخل وتدهور امليزان التجاري بسبب زيادة الواردات، كما تساهم يف الرفع من سعر الفائدة ومن مث 

                                                           
، 1023، اإلسكندرية، مصر، جامعية للنشرالدار ال، 1، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية، طمحمود حامد محمود عبد الرزاق-1

 .215. ص
 .121. ص ،المرجع السابق، النظرية االقتصادية الكلية، محمد زرقون، أمال رحمان-2
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حساب رأس املال، انطالقا من درجات سيولة خمتلفة لرأس املال هبدف السيطرة على النشاط  حتسن
االقتصادي، أما يف حالة ختفيض اإلنفاق العام وإتباع سياسة انكماشية ستؤدي إىل خفض كل من الدخل 

 :، حيث نكون أمام حالتني كما يلي1وسعر الفائدة

III.1.3.3-1- الصرف الثابت والحركة التامة لتنقل رؤوس األموالاإلنفاق الحكومي في ظل سعر: 
يرتكز على جمموعة من الفرضيات وهي احلركية املطلقة للرأمسال أي إمكانية حتركه حبرية تامة بني  

الدول، وثبات نظام الصرف أين ترتبط يف ظله العمالت بأسعار صرف ثابتة، كما يتم التوازن الفعلي يف ميزان 
ifiشرط املدفوعات بتوفر ال  وعليه تنتهج 2أي معدل الفائدة يف االقتصاد الوطين مساوي لنظريه األجنيب ،

، 3احلكومة سياسة مالية توسعية يرتتب عنها زيادة يف النفقات احلكومية وبالتايل تغري الناتج ومعدل الفائدة
هي التوازن األصلي واليت تتحدد بتقاطع منحنيا Eومن املالحظ يف الرسم البياين أن النقطة  IS و LM   ،

كما تؤدي زيادة الطلب اخلارجي على السلع املنتجة حمليا إىل فائض طلب عليها، فعند استخدام السياسة 
املالية يزداد اإلنفاق احلكومي فينتقل املنحىن IS  إىل األعلى جهة اليمني إىل الوضعية "IS و يكون هناك ،

، 4تأثري مضاعف على الدخل واملدخرات واالسترياد والضرائب ولكن بنسبة أقل من زيادة اإلنفاق احلكومي
، أين تصبح معدالت الفائدة E"مرتتبا عن ذلك تغري التوازن اجلديد بني السوق النقدي والسلعي عند النقطة 

األموال إىل الداخل، وإىل فائض يف ميزان املدفوعات  احمللية أعلى من معدالهتا العاملية، وينتج عنه تدفق لرؤوس
، كما أن 5الذي يؤدي إىل ارتفاع سعر صرف العملة احمللية، وتنخفض تنافسية السلع احمللية يف األسواق العاملية

رؤوس األموال ينتج عنه ضغط يف سوق الصرف، وللمحافظة على سعر الصرف الفائض يف ميزان حركة 
الثابت فعلى البنك املركزي أن ميتص ذلك الفائض عن طريق تعزيزه الحتياطاته من العملة األجنبية ماحنا 
 املستثمرين األجانب مقابل من العملة الوطنية فيتوسع عرض النقود، ويتحول دخول رؤوس األموال إىل سياسة

ما يؤدي  إىل ارتفاع الدخل وينخفض معدل  LM"إىل  LMنقدية توسعية تلقائية وبالتايل انسحاب منحىن 
ifi، ونصل إىل التوازن عندما يرتفع خمزون النقود ليجعل سعر الفائدة يعود إىل مستواه األصلي6الفائدة  . 

III.1.3.3-2-7اإلنفاق احلكومي يف ظل سعر الصرف الثابت واحلركة الغري التامة لتنقل رؤوس األموال: 
                                                           

 .115-111ص . ، صالمرجع السابق، 2، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، طوحيد مهدي عامر -1
 .20. ، صالمرجع السابق، 2لدولية، ط، العالقات االقتصادية ابسام حجار -2
 .252. ، ص1021، اجلزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، االقتصاد الكلي املعمق، اجلزء األول، محمد بوخاري-3
اليازوري العلمية دار ، العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان املدفوعات، الطبعة العربية، سمير فخري نعمة-4

 .200. ، ص1022، عمان، األردن، للنشر والتوزيع
 .21. ، صالمرجع السابق، 2، العالقات االقتصادية الدولية، طبسام حجار -5
 .254. ، صالمرجع السابق، االقتصاد الكلي املعمق، اجلزء األول، محمد بوخاري -6
 .115. ، صالسابقالمرجع ، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، تومي صالح-7
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يف ظل سعر الصرف الثابت واحلركة الغري التامة لتنقل رؤوس األموال يؤدي إىل إتباع سياسة مالية ممثلة  
يف زيادة اإلنفاق احلكومي وبالتايل انتقال منحىن is إىل "is  أين يزداد الدخل احلقيقي مقارنة مع

0Y  
، كما يرتفع معدل الفائدة الناتج عن تقاطع منحىن (الدخل التوازين) LM و "is حيث يكون هناك عجز

وبغية تفادي هذا االخنفاض واحملافظة على الدخل عند يف ميزان املدفوعات نتيجة تدهور يف احلساب اجلاري، 
1Y   البنك املركزي يتدخل لتمويل العجز عن طريق بيعه للعمالت األجنبية وشراء فائض العملة احمللية "فإن

رتاجع ، لكن نتيجة ل1"للمحافظة على سعر الصرف وينتج عنه اخنفاض عرض النقود الوطنية يف األجل القصري
احتياطات البنك املركزي يف األجل الطويل من العملة األجنبية أصبح على خمزون النقود أن يرتاجع ممثل بانتقال 

منحىن LM  إىل اليسار "LM   ممثل باجلزء a ت ما يؤدي إىل ارتفاع سعر الفائدة احمللي، وإىل تدفقا
رؤوس األموال كبرية لتلغي الزيادة يف الصادرات، أما يف اجلزء  b  ويف ظل التجاوب الكبري حلركة رؤوس

األموال وتغريات سعر الفائدة فإن السياسة املالية التوسعية تؤدي أيضا إىل انتقال منحىن  IS إىل "IS ،
ع الدخل التوازين ومعدل الفائدة إىل نقطة التوازن الداخلي ويرتف

1E  (  تقاطع "IS  مع LM ما ( فقط
حيقق فائض يف يف ميزان املدفوعات يف األجل القصري إىل النقطة 

1Yه الزال ، أما يف األجل الطويل يالحظ أن
عجز يف ميزان املدفوعات يلزم زيادة التخفيض من عرض النقود إىل غاية اخنفاض سعر الفائدة ما يرتجم 

بانتقال منحىن LM  إىل "LM  ليعيد التوازن الكلي مليزان املدفوعات عند،
2Y  وبالتايل يتحقق التوازن يف

 .ألسواق الثالثة، هذا ما يوضحه الشكل املوايلا

 فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت(:II.23)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، بريوت، لبنان، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 2الظواهر النقدية على املستوى الدويل، طوسام مالك، :مصدرال
 .335. ، ص1002

                                                           
 .356.ص ،1001، عمان، األردن، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2، االقتصاد الكلي، طأمحمد األشقر-1
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III.3.3.3- اإلنفاق الحكومي في ظل سعر الصرف المرن 
يقصد بنظام الصرف املرن أنه يتحدد يوميا يف سوق الصرف دون أي تدخل حكومي يف آليات عمل  

ف الدولة من خالل إتباع هتد، وعليه 1السوق، أين حتافظ مرونة سعر الصرف على توازن امليزان التجاري
، يف ظل سعر الصرف املرن إىل إعادة التوازن إىل (الضرائب زيادة اإلنفاق احلكومي وختفيض)سياسة مالية 

حيث إعادة "دون تدخل السلطات العامة،  يف فرتات الكساد أو التضخم ومعاجلة االختالل سواءاالقتصاد 
التوازن يتم من خالل إحداث تغيري يف سعر الصرف أي ختفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملة األجنبية، 

مة العملة الوطنية بالنسبة للعملة األجنبية وينعكس ذلك على أسعار السلع احمللية واألجنبية، ففي أو رفع قي
حالة وجود العجز يف ميزان املدفوعات تقود الدولة بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية، 

الواردات وتزداد الصادرات وحيصل  ما يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف األجنيب وترتفع السلع األجنبية، فتقل
، وعليه سيتم التطرق إىل فعالية اإلنفاق 2"فائض إجيايب يعوض ذلك العجز ويتحقق التوازن يف ميزان املدفوعات

 :احلكومي يف ظل سعر الصرف املرن من خالل التطرق إىل حركة رؤوس األموال أين منيز حالتني
III.3.3.3.9-  الصرف المرن والحركة التامة لتنقل رؤوس األموالاإلنفاق الحكومي في ظل سعر: 

يؤدي إتباع سياسة مالية توسعية ممثلة يف زيادة اإلنفاق احلكومي واخنفاض الضرائب إىل ازدياد الطلب  
على السلع واخلدمات احمللية، ويصبح معدل الفائدة احمللي أعلى من املعدل العاملي فتبدأ رؤوس األموال تتحرك 

 ل،باجتاه الداخ
كما يؤدي الطلب املتزايد على العملة الوطنية إىل ميل سعر صرفها مقابل العمالت األجنبية إىل  

االرتفاع، ومبا أن احلكومة تتبع سياسة سعر الصرف املرن فإهنا ال تتدخل يف حتديد سعر صرف العملة، ويؤدي 
املنتجات احمللية إىل خفض الطلب  زيادة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وارتفاع أسعار

املدفوعات يف ويظهر فائض يف ميزان  على الصادرات يف اخلارج وزيادة الطلب احمللي على الواردات من اخلارج
باجتاه اليسار  BPمنحىن و  ’ISوينخفض الطلب الكلي، ما يؤدي إىل انتقال منحىن  األجل القصري،

رض النقدي احلقيقي هبوط األسعار مع تثبيت عرض النقود إىل ارتفاع مستوى العواألسفل، كما يؤدي 
 LMو IS"بتقاطع املنحىن  1Eجهة اليمني وبالتايل يتحقق التوازن اجلديد عند النقطة  LMوانتقال منحىن

 .BP '3و

 

                                                           
 .115. ، صالمرجع السابق، 2، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، طوحيد مهدي عامر-1
 .210. ، ص، المرجع السابق2، أسس العالقات االقتصادية الدولية، طسوزي عدلي ناشد مجدي محمود شهاب،-2
 .352. ، صالمرجع السابق، 2، االقتصاد الكلي، طأمحمد األشقر -3
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III.3.3.3.1-  اإلنفاق الحكومي في ظل سعر الصرف المرن والحركة الغير التامة لتنقل رؤوس
 :األموال

نالحظ من خالل الشكل أدناه أن إتباع سياسة مالية توسعية ممثلة يف التوسع يف اإلنفاق العام تؤدي  
إىل زيادة الناتج ومعدل الفائدة ما يؤدي إىل انتقال منحن  IS  إىلIS’ "10، وانتقال التوازن منE إىلA ،

إال أنه يف املدى الطويل فإن هذه السياسة ال حتقق التوازن أين يظهر عجز يف امليزان التجاري وميزان "
وق الطلب األجنيب على أي يعين أن الطلب احمللي على السلع األجنبية يف"املدفوعات  بسبب زيادة الناتج، 

، ما يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة األجنبية وزيادة عرض العملة الوطنية يف (زيادة الواردات)السلع احمللية 
سوق الصرف، ومبا أن البنك املركزي ليس باستطاعته التدخل سينعكس هذا الوضع على اخنفاض قيمة العملة 

يؤدي هذا االخنفاض إىل  كما،   2"لية والصادرات باخنفاض أسعارهااحمللية وينجر عنه تدهور قيم السلع احمل
حتسن املركز التنافسي للسلع احمللية يف األسواق اخلارجية ما يؤدي إىل حتسن امليزان التجاري وميزان 

لة الوطنية بسبب وعليه يزداد الطلب على العم"جهة اليمني،  BPو  ’IS، فينتقل كل من منحىن 3املدفوعات
، ويتحقق التوازن يف 4اتساع رغبة األجانب يف استهالك السلع احمللية فتزداد الصادرات،وينخفض العجز بالتبعية

 (. 'BP وLMو IS")بتقاطع املنحنيات الثالث  1Eالسوق من جديد عند النقطة 

 فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف المرن(:II.21)الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .230. ، صالمرجع السابق، 3طمبادئ التحليل االقتصادي الكلي، صالح تومي، : مصدرال

                                                           
 .224. ، ص1001، اإلسكندرية، مصر، منشاة المعارف للنشر، سوق الصرف األجنيب، محمد كمال الحمزاوي -1
 .264. ، صالمرجع السابقت االقتصادية الدولية، ، العالقارضا عبد السالم-2
 .212. ، صالمرجع السابقاملدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية،  عبد المجيد قدي،-3
 .264. ، صالمرجع السابق، العالقات االقتصادية الدولية، رضا عبد السالم-4
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التامة لرؤوس األموالالغير لحركة ا  
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 :ويف األخري ميكن تلخيص تلك النتائج كمايلي
والمرن حسب حركة انتقال رؤوس  فعالية سياسة اإلنفاق العام في ظل سعر الصرف الثابت: (II.01)الجدول رقم

 األموال
 فعالية سياسة اإلنفاق العام حركة رؤوس األموال أنظمة الصرف

 مزامحة كبرية سياسة غري فعالة حركة ضعيفة لرؤوس األموال نظام الصرف الثابت

 مزامحة صغرية سياسة غري فعالة حركة قوية لرؤوس األموال

 مزامحة صغرية سياسة فعالة األموال حركة ضعيفة لرؤوس نظام الصرف املرن

 مزامحة كبرية سياسة غري فعالة حركة قوية لرؤوس األموال

 .242. ، صالمرجع السابق، 2ثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي، طاآل، وليد عايب: المصدر
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 خالصة الفصل
الذي يعين كالمها زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل مفهوم النمو والتنمية االقتصادية و تطرقنا يف هذا الفصل  

لالقتصاد، كما مت إبراز أوجه االختالف بينهما، فالنمو االقتصادي يشري إىل درجة تقدم الدولة أو ختلفها،  
كونه يقيس كمية الناتج  أو إمجايل الدخل الوطين من سنة ألخرى والذي حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد 

التنمية االقتصادية فهو مصطلح أوسع من النمو االقتصادي ألهنا تشمل مجيع  من الدخل احلقيقي، أما
اجملاالت وهتدف إىل إحداث تغريات جذرية يف البىن االجتماعية واملؤسسية واالقتصادية، كما هتدف إىل تسريع 

ة الرفاه ألفراد النمو وحماولة التقليل من درجة عدم العدالة والتقليل من مشكلة الفقر والذي ينعكس على زياد
اجملتمع، ومت تبيان مكونات النمو واملتمثلة يف العمل، رأس املال، التكنولوجيا، وغريها إضافة إىل التعرف على 

 .أساليب قياس النمو ومتثلت يف عدة معايري أدرجت يف املبحث األول من هذا الفصل
صادي على أمهيته خاصة يف املدى أثبتت خمتلف التيارات االقتصادية اليت قامت بتحليل النمو االقت 

الطويل وذلك انطالقا من املدرسة الكالسيكية بقيادة آدم مسيث ونظرته املتفائلة حيث يتحقق النمو عن طريق 
تقسيم العمل وتوسيع األسواق كما ركزت على عملية الرتاكم الرأمسايل، وسار على طريقه كل من مالتوس 

ممثلة يف كينز أين يتحدد النمو عنده عن طريق الطلب الفعال إال أن نظريته وريكاردو، لتليها املدرسة الكينزية 
اليت تندرج ضمن نظرية النمو "  شومبيرت"مل تتعرض للدول النامية واهتم حتليله بالدول الرأمسالية، لتليها نظرية 

جديدة، لتختتم النيوكالسيكية والذي يركز على دور املنظم يف عملية النمو عن طريق تقدميه البتكارات 
 ".ألربت هريمشان"، ونظرية النمو الغري متوازن لف"رودان-نريكس"بنظريات النمو املتوازن لف

-هارود"كما مت التطرق إىل النماذج الرياضية لتحليل النمو ألنه ذو طبيعة كمية، فكان البداية مع  
إىل حتليل معطيات النمو املستقر  حيث اعتمد على األدوات الكينزية لبناء منوذجه والذي كان يهدف" دومار

يف االقتصاد املتطور، وكز على أمهية االستثمار واالدخار كمحددات رئيسية للنمو، وبسبب عدم إمكانية 
تطبيقه على الدول النامية ألن حمدداته تتالءم مع الدول املتقدمة ذات معدل ادخار عايل، فقد لقي جمموعة 

النمو االقتصادي بعدا آخر متثل يف النماذج النيوكالسيكية مع رائدها  من االنتقادات واليت نتج عنها أخذ
واخنفاض النمو السكاين يف الرفع من مستوى / والذي ركز على أمهية زيادة تراكم رأس املال أو" صوان-سولو"

النمو النمو، إضافة إىل فرضية التقارب بني الدول، وبسبب األداء الضعيف لنماذج النيوكالسيكية يف تفسري 
طويل املدى أدى إىل عدم قبوهلا وظهور مناذج أخرى حاولت تفسري النمو طويل األجل ومتثلت يف مناذج النمو 

على أمهية تدخل الدولة يف الرفع من معدل  االداخلي ومت إدراج عامل املتغري التقين كمتغري داخلي، كما أكدو 
 .ادة بارو وذلك يف املبحث الثاين من هذا الفصلالنمو من خالل سياستها واملمثلة يف اإلنفاق العام بقي

ليختتم هذا الفصل بدراسة آلية تأثري اإلنفاق العام على النمو كونه أحد مكونات الطلب الكلي  
 .الفعال من خالل كيفية تأثري اإلنفاق على حجم الناتج وعلى حالة التوازن يف املدى الطويل



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
ضعية اإلنفاق الحكومي والنمو دراسة تحليلية لو 

 االقتصادي في الجزائر
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 :تمهيد

، سنحاول من خالل بعد الدراسة النظرية لإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف الفصلني السابقني 
هذا الفصل حتليل أداء اإلنفاق احلكومي ودراسة أثره على النمو االقتصادي كونه ميثل أمهية بالغة ويشكل 

 ني العديد من االقتصاديني وصناع القرار؛موضوع جدل ب
فقد عرفت اجلزائر بعد االستقالل وإىل غاية هناية الثمانينات اختالال ما أدى هبا إىل رسم خطط  

أين ارتكزت على الصناعات الثقيلة والتصنيعية متيزت بتسيري الدولة ، 1167تنموية طويلة األجل ابتداء من 
وما اجنر عنها من تدين مؤشرات االقتصاد الكلي،  1126زمة النفطية لسنة ، خاصة بعد األلالقتصاد الوطين

إىل  1989ومت اللجوء إىل املؤسسات الدولية بغية احلصول على قروض مقابل تطبيق إجراءات مشددة بني 
 .غاية هناية التسعينات

ة نتائج إجيابية وحتقيقيها جلملة من وعليه فقد نتج عن تلك اإلصالحات اإلقتصادية مع مطلع األلفي 
األهداف املسطرة، حيث مت تبين سياسة اإلنعاش االقتصادي ممثلة يف التوسع يف النفقات بعد السياسة 

دوالر للربميل  29التقشفية اليت مت انتهاجها يف السنوات السابقة، وهذا بفضل ارتفاع أسعار النفط إىل 
زيادة إيرادات الدولة أين حاولت الرفع من مؤشرات االقتصاد الكلي، ألن فعالية اإلنفاق  انعكس ذلك على

  .انه حمدد رئيسي من حمددات الطلب الكلي اعتبارعلى احلكومي تساهم يف الرفع من معدل النمو 
اجلزائري من إن هذه التغريات واإلختالالت اليت عرفها االقتصاد اجلزائري دفعتنا لدراسة أداء االقتصاد  

خالل تتبع مسار اإلنفاق احلكومي خالل فرتة الدراسة، مع إبراز دور النمو االقتصادي لدفع عجلة التنمية، 
 :وعلى ضوء هذه التغريات اليت مست اقتصاد اجلزائر قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث أساسية

هم املخططات التنموية منذ االستقالل وإىل سيتم التعرض إىل اإلصالحات االقتصادية من خالل استعراض أ-
 غاية تنفيذ الدولة لسياسة اإلنعاش االقتصادي املربجمة مع مطلع األلفية؛

حتليل تطور نفقات الدولة يف اجلزائر خالل الفرتة حمل الدراسة، مع الوقوف على أهم األسباب اليت عرقلت -
 هذا التوسع؛

ق احلكومي للنمو االقتصادي مع مطلع األلفية ويف ظل اخنفاض وأخريا سيتم حتليل مدى استجابة اإلنفا-
أسعار البرتول يف اآلونة األخرية وتطبيق الدولة لسياسة صارمة متمثلة يف التقشف أين مت توقيف بعض املشاريع 
واليت تعترب أساس مسامهة القطاعات يف النشاط االقتصادي للدولة أين سنتطرق إىل دراسة بعض املؤشرات 

تصادية الكلية كتحليل النمو االقتصادي وأهم القطاعات املكونة له، إضافة إىل مؤشرات التوازن الداخلي  االق
 .كالبطالة والتضخم، أو املؤشرات اخلارجية كميزان املدفوعات واملديونية
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I- الموسعة إلى غاية تنفيذ برامج االستثمارات  1967الخلفية االقتصادية لبرامج اإلصالح
20012017  

حاولت اجلزائر بعد االستقالل وضع خطط تنموية طويلة األجل ترتكز على التصنيع بغية اخلروج من  
التخلف، ما أدى إىل تبين النظام االشرتاكي الذي يركز على التخطيط املركزي وجتسد ذلك يف عدة خمططات 

تنموية متثلت يف املخطط الثالثي 19671969 املخطط الرباعي األول ، 19701973 املخطط الرباعي ،
الثاين  19741977 واملخطط التكميلي ، 19781979 إال أهنا مل حتقق النتائج املرجوة بالرغم من ،

نات قامت الدولة بتغيري منط اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف جمال االستثمارات، ومع مطلع الثماني
اإلسرتاتيجية املتبع وقامت بانتهاج سلسلة من اإلصالحات متثلت يف تطبيق خمططني مخاسيني، ومها املخطط 

اخلماسي األول  19801984 ، واملخطط اخلماسي الثاين 19851989 ، بغية حتقيق الالمركزية يف
املتحصل عليها مل تكن يف األهداف املسطرة من طرف الدولة خاصة يف ظل اخنفاض  إال أن النتائج التسيري،

أسعار البرتول، وختبطها يف دوامة من املشاكل أدت إىل اللجوء إىل اهليئات واملنظمات الدولية وعقدها جملموعة 
االقتصادي، برنامج  من االتفاقيات مع صندوق النقد الدويل كاتفاقية االستعداد االئتماين، برنامج التثبيت

التعديل اهليكلي، إال أن نتائج  املؤشرات االقتصادية كانت ضعيفة بسبب حمدودية اإلصالحات واليت ركزت 
على اجلانب النقدي واملايل متناسية اهلدف احلقيقي وهو دفع النمو حنو األمام وحتقيق معدالت مقبولة، وبعد 

يجة ارتفاع أسعار احملروقات والذي انعكس على زيادة إيرادات خروج اجلزائر من األزمة مع مطلع األلفية نت
الدولة ما أدى بالدولة إىل إتباع سياسة اإلنعاش ممثلة يف التوسع يف النفقات بغية توسيع اجملال التنموي وجتلى 
ذلك يف برامج تنموية ضخمة هبدف الوصول للنمو من خالل العمل على رفع املستوى املعيشي، والتقليل من 

البطالة ومتثلت يف برنامج اإلنعاش االقتصادي  20012004 والربنامج التكميلي للنمو ، 20052009 ،
وبرنامج توطيد النمو  20102014 والربنامج اخلماسي للتنمية ، 20152019. 

I      . 9- 1990مخططات التنموية قبل سنة لمحة عن االقتصاد الجزائري في ظل ال  
 من الوجهة االشرتاكية حنو اقتصاد السوق بسبب االختالالت قتصاد اجلزائري حتوالشهد خالهلا اال 

اليت عرفها التخطيط املركزي الذي ركز على القطاع الصناعي واعتمد عليه ومت إمهال باقي القطاعات األخرى  
تية، إضافة إىل سوء التسيري يف العمل، ونقص إيرادات الدولة الرتباطها بأسعار البرتول كالفالحة والبىن التح

واليت كانت متثل أهم مورد مليزانية الدولة حيث تعتمد عليها لتمويل باقي االستثمارات االقتصادية، أدت هذه 
ول املشاكل إىل إجياد إصالحات متثلت يف خمططني مخاسيني، ومها املخطط اخلماسي األ 19801984 ،

ليليه املخطط اخلماسي الثاين  19851989وسنحاول إجياز ما تضمنته هذه املخططات كمايلي ،: 
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I       .9.9-  مخططات مرحلة التخطيط المركزي لالقتصاد 19671979 

ملركزي والتصنيع لالقتصاد بعد سلسلة من شكلت هذه املرحلة بداية التطبيق الفعلي لنظام التخطيط ا 
املراحل السلبية للمخططات السابقة، وسوء التسيري، وبالتايل التوجه حنو اقتصاد يعتمد أوال على سياسة 
التخطيط لدفع عجلة التنمية وذلك من خالل جمموعة من الربامج التنمية املطبقة سخرت هلا مبالغ ضخمة 

وهي املخطط الثالثي  19671969 ،املخطط الرباعي األول  19701973، املخطط الرباعي الثاين 
 19741977 ،  املرحلة التكميلية 19781979،  أين حاولت هذه املخططات الدفع بالتنمية االقتصادية

والتنمية، وبالتايل أصبح اقتصاد إداري  من خالل حتسني القطاعات االقتصادية املسامهة يف دفع عجلة النمو
 :خاضع لسياسة التصحيح اهليكلي نوجزها فيما يلي

I        .9.9.9- المخطط الثالثي للتنمية 19671969 
متيزت هذه املرحلة بالتوجه إىل نظام االقتصاد املخطط ويعترب أول خمطط اقتصادي هلا، إضافة إىل  

املة، واستحوذت االستثمارات الصناعية الكربى على األولوية املطلقة حيث بلغت حوايل الرتكيز على اليد الع
من إمجايل االستثمارات ألن اإلنتاج الصناعي كفيل بضمان االندماج االقتصادي بني القطاعات  95.51%

مليار دج، وانعكست 6.1ايل وتوفري فرص العمل، كما بلغ املتوسط السنوي لالستثمار الصناعي العمومي حو 
، 1مع بداية هذا املخطط 1748000تلك االستثمارات العمومية على ارتفاع نسبة التشغيل حيث بلغت حوايل 

 .إال أنه مت إمهال باقي القطاعات كالزراعة

I        .1.9.9- المخطط الرباعي األول للتنمية 19701973 
االنطالقة احلقيقية لتبين أسلوب التخطيط، أين ركز على نظريات الصناعات املصنعة املتمثلة يف  يعترب 

إنشاء أقطاب صناعية ثقيلة كقطاعات احلديد والصلب، امليكانيك، مواد البناء، الصناعة البرتوكيماوية، ومت 
 .رأس املال األجنيب الرتكيز على عنصري العمل ورأس املال بغية احلد والتقليل من

I        .3.9.9- المخطط الرباعي الثاني للتنمية 19741977  
يعترب خمطط مكمل للمخطط السابق، حيث انصب اهتمامه الكبري بتنمية القطاع الصناعي، كما ركز  

ستثمارات احلقيقية، إضافة من حجم اال %61على التصنيع والصناعات الثقيلة حيث شكلت ما يعادل 

                                                           
1
، مجلة الباحث ،«1002-2420عدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة دراسة قياسية مل»، دادن عبد الغني، بن طجين محمد عبد الرحمان- 

 .220-224 ص. ، ص1021، 20ورقلة، العدد 
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: الهتمامه ألول مرة  بالظروف االجتماعية وتنمية قطاع اخلدمات من خالل حماولة الوصول لألهداف التالية
 .1حتسني وترقية الظروف املعيشية، تطوير اإلطار االستهالكي للسكان، حماولة التقليل من البطالة

I        .4.9.9- المرحلة التكميلية 19781979 
 وقد حاولت، 1980مرحلة انتقالية لنهاية املخططات الرباعية، وبداية املخططات اخلماسية سنة  تعترب 

 :2حل للمشاكل والتأخر املسجل للمشاريع السابقة سببه جمموعة من العوامل نلخصها فيما يلي إجياد

 فرتة إجناز املشاريع وبالتايل زيادة التكاليف؛سوء التخطيط وما صاحبه من زيادة الوقت يف -

 ضعف خربة الشركات الوطنية املسؤولة عن اإلجناز الرتباط بعض املشاريع مبناطق جغرافية؛-

 ارتفاع تكاليف املواد املستوردة وانعكس ذلك على تأخر تشغيل الوحدات اإلنتاجية؛-

  63.5مليار دج، أما االستثمارات املعاد تقييمها حوايل  210بلغت قيمة االستثمارات الغري منجزة حوايل -
، أين كما أطلق عليها مبرحلة اإلصالح، 1978مليار دج وهذا ما يبني اخنفاض مستوى االقتصاد الوطين سنة 

رتاكي والذي عرف حتسنا بعد إصالح مت إعادة تكييف شروط متويل االستغالل يف القطاع ألفالحي االش
  %38، ويف املخطط الرباعي األول %32 بعدما كانت، %60 حيث بلغت قدرة متويله الذايت حوايل  1978

مليار دج بعدما كان مرخصا  78.54 حوايل 1979ة يف خمطط الرباعي الثاين، كما بلغت إجنازاهتا املالية يف هناي
كما ارتفعت حصيلة االستثمارات يف هناية املرحلة بسبب منو معدالت هياكل مليار دج،   77.64ف هلا ب

يف  %5.33  املخطط الثالثي األول لتصبحيف %4.26 االستثمار لتصل نسبة اإلنتاج الداخلي اخلام من
 .1978 مع هناية سنة %7.54و يف املخطط الرباعي الثاين،%8.64، واملخطط الرباعي األول

خالل اجلدول أدناه حيث  سيتم تلخيص االستثمارات املوزعة على املخططات الوطنية من وفيما يلي     
سيتم توضيح حجم االستثمارات سواء للقطاع املنتج، قطاع اخلدمات، وقطاع البىن األساسية نلخصها  

 :كمايلي

 

 
 

                                                           
1
 اجلزائر، ،المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، «1024-2461 تقومي تطور السياسة املالية للجزائر من»أحمد ضيف، نسيمة بن يحي، - 

 .263 .ص ،1022، 1 اجمللد، 2 العدد

2
مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة سلوك متغريات حساب اإلنتاج وحساب »، هيشر أحمد التيجاني - 

 .16-13 ص. ص ،1026، قسم العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، اجلزائر، أطروحة دكتوراه، «1021-2421 االستغالل للفرتة
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توزيع االستثمارات حسب مخططات التنمية  :(III.2)الجدول   19671979  (مليار دج: )الوحدة 

 المخططات       

 القطاعات

 المخطط الرباعي الثاني المخطط الرباعي األول ثيالمخطط الثال

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 52.22 61.21 61.12 22.13 22.12 2.01 القطاع المنتج

 4.51 20.5 6.23 2.22 5.02 0.16 قطاع الخدمات

 32.25 35 30.22 2.51 22.13 2.52 قطاع البنى األساسية

 900 990.11 900 17.75 900 1.08 المجموع

 .261 .ص المرجع السابق،، «1024-2461 تقومي تطور السياسة املالية للجزائر من»أحمد ضيف، نسيمة بن يحي، -: املصدر

يالحظ من اجلدول أعاله أن القطاع املنتج استحوذ على احلصة األكرب خالل خمططات التنمية، أين  
مة مبلغ املخطط، ويف املخطط الرباعي من قي 22.12مليار دج أي ما يعادل نسبة  2.01خصص له مبلغ 

من إمجايل املبالغ املخصصة للمخطط، على حساب القطاعات األخرى، كما  %61.12األول حظي حبوايل 
مليار  دج بسبب ارتفاع  220.11يالحظ ارتفاع مبلغ االستثمارات يف املخطط الرباعي الثاين حيث بلغ 

ضح أن الدولة أعطت أمهية للقطاع الصناعي مبا فيها احملروقات يف كل أسعار البرتول وبالتايل زيادة املداخل، فيت
املخططات وأخذت حصة األسد وبالتايل ونتج عنه إمهال باقي القطاعات األخرى كقطاع اخلدمات والذي 

مليار دج يف املخطط الرباعي  20.5مليار دج يف املخطط الثالثي لريتفع قليال ويبلغ حوايل  0.16حصل على 
من إمجايل املخطط، ليهتم به يف املخطط  %22.13، أما قطاع البىن األساسية فحصل على حوايل الثاين

، ما يبني انتهاج اجلزائر لسياسة الصناعات  %32.25مليار أي بنسبة  35الرباعي الثاين وخيصص له مبلغ 
 :، واجلدول املوايل يوضح ذلكاملصنعة إضافة إىل تركيز كل اخلطط التنموية حنو قطاع معني وهو الصناعة الثقيلة

عرض االستثمارات المتوقعة والمنفذة حسب مخططات التنمية  :(III.1)الجدول  19671979  
 المخططات

 القطاعات
 المخطط الرباعي الثاني المخطط الرباعي األول المخطط الثالثي

 %التنفيذ  %التوقع  %التنفيذ  %التوقع  %التنفيذ  %التوقع 
 46.8 40.8 47.9 38.1 50.1 49.1 محروقات

 81 43.8 57 44.7 55.3 46.7 مجموع الصناعة

 4.7 93.1 93 94.1 98.4 98.1 الزراعة

 33.3 43.1 30 40.4 16.3 34.4 قطاع البنى األساسية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، «اجلزائر حالة : السياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار االجنيب املباشر»، داودي محمد -: املصدر
 .244. ص،  1021 ، اجلزائر ،تلمسان جامعةالدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص مالية عامة، 
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يالحظ من اجلدول أعاله أن قطاع الصناعة حظي باألولوية خالل املخطط الثالثي األول بنسبة  
تركيز الدولة آنذاك على القطاع الصناعي، ليتوسع يف ما يبني ، %12.4ليليه قطاع احملروقات بنسبة % 55.3

لتبلع أعلى قيمة هلا يف املخطط الرباعي الثاين بنسبة  %52املخطط الرباعي األول ويستحوذ على حوايل 
إال أنه مت إمهال باقي القطاعات فكانت نسبتها منخفضة، أي أن االستثمارات الصناعية شكلت بني  ،61%
لتتجاوز التوقعات وتتحصل على احلصة  2424-2462الستثمارات املنفذة بني من جمموع ا %22و  52%

األكرب من املوارد على حساب باقي القطاعات، إذ أن االستثمارات املرتاكمة يف الصناعة واحملروقات قد 
، وقد كان لتفضيل الصناعة 2424-2462مليار دوالر بني  12مليار دج أي أكثر من  100وصلت إىل 

جمموع االستثمارات الصناعية خارج قطاع النفط دورها على شكل اهليكل الصناعي للدولة كوهنا من % 22ب
أساس معدات التجهيز ولكثرة الطلب عليها من قبل باقي القطاعات، ومدخل أساسي الزم لتنمية قطاع 

 .1النفط

يف  %33.3ىل يف املخطط الثالثي إ %12.3ليتم االهتمام بقطاع البين األساسية أين انتقل من  
املخطط الرباعي الثاين، نتيجة ارتفاع سعر البرتول، أما قطاع الزراعة فقد مت إمهاله كليا واحتل املرتبة األخرية يف  
كل املخططات هذا ما يبني أن الدولة مل تعطي أمهية هلذا املورد احليوي، حيث يالحظ أنه حصل على نسبة 

طات الرباعية ويبلغ أدناه خالل املخطط الرباعي الثاين بنسبة يف املخطط الثالثي لينخفض يف املخط 26.1%
أدى ذلك إىل خلق مشاكل  ،%20.6اعتماداته خالل فرتة تطبيق املخططات ب  2وسطإذ بلغ مت، 1.2%

عديدة متثلت يف التبعية للخارج خاصة يف جمال السلع الغذائية، ومبا أن القطاع الصناعي يشكل أساس تراكم 
اجلزائر مبالغ هائلة يف ظل عدم توفر املوارد الداخلية الالزمة لتمويل ذلك العجز احلاصل، أدى رأس املال كلف 

بعدما كانت  2420مليار دوالر سنة  22ذلك إىل الوقوع يف مصيدة املديونية واالستدانة من اخلارج لتبلغ 
 2420مليار دوالر سنة  0.45

I       .1.9-  التنمية الالمركزيةمخططات مرحلة   19801989 

االقتصاد اجلزائري حتوال من الوجهة االشرتاكية لنظام اقتصاد السوق بسبب املشاكل اليت عرفتها  عرف 
جل املؤسسات خالل املراحل السابقة وحماولة معاجلة النقائص عن طريق تقييم املشاريع ومراقبة التأخر الناجم 

القطاع اخلاص ملا له من أمهية يف حتريك ودفع التنمية االقتصادية حنو األمام يف اإلجناز ، وبالتايل بدأ االهتمام ب

                                                           
1
العلوم مجلة ، «واقع االستثمارات اخلاصة الصناعية باجلزائر واجتاهاهتا يف ظل اإلصالحات االقتصادية احلاليةدراسة ل»، عايشي كمال - 

 .222-220 ص .ص ،1006جوان ، 21 العدد اجلزائر، ، االجتماعية واإلنسانية

2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، «زائر حالة اجل: السياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار االجنيب املباشر»، داودي محمد - 

 .100- 244ص . ص،  1021 ، اجلزائر ،تلمسان جامعةالعلوم االقتصادية، تخصص مالية عامة، 
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 الثاينواملخطط اخلماسي  ،(2421-2420)وجتلى ذلك يف برناجمني تنمويني ومها املخطط اخلماسي األول 
 :1، نوجزها فيما يلي(2425-2424)

I        .9.1.9- المخطط الخماسي األول 19801984 
جاء هذا املخطط ملعاجلة وتصحيح املشاكل النامجة يف املراحل السابقة، خاصة فيما تعلق بالصناعة،  

ما أدى بالقيام إىل إصالحات وتعديالت هيكلية لكافة قطاعات االقتصاد الوطين متاشيا وضعية االقتصاد 
صول إىل النمو وخلق التكامل الدويل والظروف االجتماعية للبالد، وكان اهلدف من هذا املخطط التنموي الو 

يطلق عليها مبرحلة إعادة هيكلة املؤسسات العمومية هبدف الوصول إىل االقتصادي بني كل القطاعات، كما 
 :التنمية، وجتلت أهم أهداف هذا الربنامج فيما يلي

قتصادية أو نتيجة اجلهود املبذولة والسياسات املخطط هلا سواء اال 2440تغطية كافة االحتياجات مع مطلع -
 االجتماعية هبدف الوصول للتنمية يف كافة القطاعات؛

بناء سوق وطنية هبدف توسيع اإلنتاج الوطين وتكييفه مع االحتياجات العامة، ويكون قادر على تعزيز -
 االستغالل االقتصادي وتنمية االقتصاد الوطين عن طريق التقليل من املشاكل املرتتبة عن املراحل السابقة؛

اولة إجياد احللول للعراقيل االقتصادية اليت تواجه النمو والتنمية االقتصادية عن طريق التحكم يف التجهيزات حم-
 املستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة لالقتصاد وتكون مناسبة لتوسيع الطلب الداخلي وتنويعه؛

تها للرفع من إنتاجيتها وجعلها حماولة الرفع من أداء االقتصاد عن طريق إعادة هيكلة املؤسسات واستقاللي-
قادرة على تلبية حاجات السوق باملنتجات املختلفة حماولة خلق مصدر الرتاكم لالستثمارات املمولة ذاتيا، 
إضافة إىل خلق قدرة تنافسية بتخفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني جودة املنتجات لتأخذ مكانتها يف السوق 

نقد األجنيب، وخلق فرص الشغل، والرفع من القيمة املضافة الوطنية ما يساهم الوطنية والدولية، وبالتايل توفري ال
يف منو االقتصاد الوطين وخوصصته مستقبال ودجمه يف االقتصاد العاملي وبالتايل التوجه حنو الالمركزية يف التسيري 

املتعلق بإعادة  2420أكتوبر  01املؤرخ يف  20/111لتحقيق األهداف املخطط هلا؛ وبالتايل ظهر املرسوم 
اهليكلة العضوية للمؤسسات، أي بتفكيك هياكل القطاع العام للوحدات االقتصادية الضخمة وتقسيمها 

 120إىل  2420مؤسسة سنة  250حسب التخصص إىل وحدات أصغر، ونتج عنه رفع عدد املؤسسات من 
مؤسسة  501ريتفع عددها إىل ، ليمتد هذا التقسيم إىل املؤسسات الوالئية والبلدية ل2421مؤسسة سنة 

 .2مؤسسة بلدية 2024والئية، و 

                                                           
1
 .355-350 ص. ص ،المرجع السابق، «1001-2440حالة اجلزائر -السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي»، دراوسي مسعود - 

2
 .310-332 ص. ص 20 جامعة بسكرة، العدد ،مجلة العلوم االنسانية، «أداء النظام املصريف يف اجلزائر يف ضوء التحوالت االقتصادية»، مال عايشيك - 
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حتقيق التكامل بني القطاع الصناعي وباقي القطاعات األخرى، إضافة إىل حسن استغالل التجهيزات -
 الصناعية املتوفرة؛ واستمرار استفادة القطاعات من نفس الدعم خالل املخططات السابقة؛

 من دور فعال يف دفع عجلة التنمية؛ملا له بالقطاع اخلاص االهتمام -

I        .1.1.9- المخطط الخماسي الثاني 19851989 
بالنسبة هلذا املخطط فيشكل مرحلة هامة يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، يهدف أما  

مواصلة النمو يف جمال اإلنتاج لتطوير االقتصاد الوطين عن طريق تلبية االحتياجات األساسية للسكان، مع 
واالستثمارات، والتحكم يف التوازنات املالية اخلارجية، إضافة لسعيه احملافظة على موارد البالد الغري قابلة 

 .للتجديد
كما حياول هذا الربنامج الرفع من فعالية جهاز اإلنتاج والتنمية املكثفة لكافة الطاقات البشرية واملادية  

يق توزيع أعباء التنمية بني الدولة واألعوان االقتصاديني، كما يفرض وضع اآلليات املالئمة ذات املتوفرة عن طر 
الطابع االقتصادي كتخفيض التكاليف والتحديد الصارم آلجال اجناز املشاريع االستثمارية لكافة القطاعات، 

 .قصد جتنب االختالل يف التوازن خاصة يف جمال التوازن اخلارجي
تطور حجم االستثمارات في الجزائر خالل مخططات التنمية للفترة : (III.3)م الجدول رق 19801989 (مليار دج:)الوحدة 

 المجموع حجم االستثمارات القطاعات السنوات
 الجديدة القديمة

 122.2 231.1 24.5 استثمارات صناعية- 2420-2421

 22.2 14.3 12.1 حمروقات-

 54.1 12.6 22.2 فالحة-

 56.2 36.1 24.4 هياكل قاعدية اقتصادية-

 12.0 21.3 6.2 هياكل قاعدية اجتماعية-

 580.5 383.8 918.1 مجموع االستثمارات

 152.6 242.20 51.40 استثمارات صناعية- 2425-2424

 12.50 16.50 25.00 حمروقات-

 225.11 22.02 31.31 فالحة-

 61.46 12.26 35.10 يةهياكل قاعدية اقتصاد-

 116.33 230.12 226.05 هياكل قاعدية اجتماعية-

 616.36 519.36 308.77 مجموع االستثمارات

 50 ص ،وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، 2421-2420 تقرير املخطط اخلماسي األول-:من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

 .223. ص، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، 2424-2425 ماسي الثاينتقرير املخطط اخل-             
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نالحظ من اجلدول أعاله أن كال املخططني تضمنا برناجمني من االستثمارات، أوهلما الربنامج املنجز  
ر فقد كانت جمموع باقي تنفيذ الربنامج من املرحلة السابقة يقديف املرحلة السابقة، والثاين قيد اإلجناز، 

مليار دج من أصل االستثمارات الباقية، وعليه  24.2مليار دج، استحوذت فيها الصناعة على  246.4ب
وجب على الدولة الوقوف وتتبع مسار تلك الربامج من خالل إلغائها أو إعادة وضع اآلليات وامليكانزمات 

، أما الربنامجقطاعات ت يف تنفيذ ملعاجلتها، واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لذلك مع احرتام األولويا
فقد بلغت جمموع االستثمارات حوايل  ،2421-2420الربنامج اجلديد الذي تضمنه املخطط اخلماسي األول 

مليار دج، ليليها قطاع احملروقات  231.1مليار دج، أعطيت األولوية للقطاع الصناعي بقيمة  363.6
مليار دج وهذا ما يبني سعي الدولة  22.2بة إجنازها حوايل مليار دج بعدما كانت نس 12.6والفالحة بنسبة 

 للنهوض بالقطاع الفالحي والذي كان مهمال وتنميته جنبا إىل جنب مع باقي القطاعات، لتتوسع
بسبب ظاهرة التصنيع وما " مليار دج 512.32تبلغ حوايل وترتفع لاالستثمارات يف املخطط اخلماسي الثاين 

جم االستثمارات الصناعية واليت ترتبط بالزيادة يف اإلنفاق العمومي واليت انتقلت من تتطلبه من الرفع يف ح
كما ارتفعت نسبته يف املوازنة العامة ، 2426سنة  %13إىل  2462من الناتج احمللي اخلام سنة  15.42%

ياة بسبب التدخل القوي للقطاع العام يف احل 2462 سنة %15.42 بعدما كان% 12.65 إىل 2426 سنة
االقتصادية، وتبين الدولة لنموذج الصناعات املصنعة كونه احملرك الرئيسي للتنمية وهذا ما تبني من خالل الرتكيز 
على االستثمارات الصناعية يف قطاع احملروقات والذي تطلب استثمارات ضخمة سامهت يف خفض البطالة 

، وكما لالستثمار السابق ن الربنامجممليار دج  306.22، بعدما نفذت منها 1"2423 سنة% 23.12 إىل
مليار دج،  242.20من إمجايل االستثمارات اجلديدة حبوايل  هو مالحظ فإن القطاع الصناعي حيتل الصدارة

فيه الفالحة على حصة معتربة من إمجايل  لتحتل األخرى بالرغم من حماولة الدولة االهتمام بباقي القطاعات
مليار  230.12ليار دج، أما املنشآت االجتماعية فقد حصلت على حوايل م 22.02االستثمارات واملقدرة ب

 .دج وذلك هبدف النهوض بقطاع اخلدمات كقطاع الصحة من أجل حتسني الظروف املعيشية للسكان

I     .9. 3-1990 قبل سنة تقييم مرحلة اإلصالحات في ظل المخططات التنموية  

إلصالحات اليت عرفتها اجلزائر بعد االستقالل وتطبيقها لعدة خمططات تنموية هبدف إن املتتبع لواقع ا 
بسبب اخنفاض  2426النهوض باالقتصاد الوطين، إال أهنا مل حتقق النتائج املنتظرة منها، خاصة بعد أزمة 

يل، إضافة أسعار النفط أين دخل االقتصاد اجلزائري يف سلسلة من املشاكل واالختالل خصوصا جانب التمو 
إىل اعتمادها على مصدر أحادي للدخل وهو النفط أي اقتصاد ريعي آنذاك، إضافة إىل االهتمام بالتصنيع 

                                                           
1
المجلة ، «VARدراسة قياسية باستخدام مناذج "-حالة اجلزائر-ميزانية الدولة كأداة لضبط االقتصاد الكلي»، مراس محمد وآخرون - 

 .42-42 ص. ص، 1025،  01،  ، العددجامعة املدية ،رية لالقتصاد والمالية الجزائ
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وإمهال باقي القطاعات األخرى املكملة لالقتصاد، وعليه سنقوم بتلخيص أهم النتائج احملققة خالل تلك 
 :الفرتة

تطورا ملحوظا، أين قدرت اليد العاملة  2424-2462عرفت سياسة التشغيل خالل فرتة التخطيط املركزي -
منصب  2220000عامل، مبقدار  1230000إىل  2422شخص، لريتفع سنة  2210000املشغلة حوايل 

خالل املخططات الثالث، وميكن القول أن خمتلف القطاعات االقتصادية  % 61.5سنة أي بنسبة  21خالل 
صب الشغل كالصناعة بالدرجة األوىل، البناء واألشغال كان هلا دور فعال يف امتصاص البطالة وخلق منا

خارج الصحة والتعليم، أما  %61العمومية، وقطاع اإلدارة بنسبة ثالث أرباع من إمجايل املناصب أي بنسبة 
%50م واليت بلغت 2466م مقارنة بسنة 2422سنة  %30مسامهة القطاع الزراعي كانت حوايل 

1
 ؛ 

دوالر للربميل  20م والذي بلغ حوايل 2426اجتة عن تدهور أسعار النفط سنة كان للصدمة البرتولية والن-
وبالتايل اخنفاض قيمة الدوالر األمريكي األثر السليب على االقتصاد، بسبب تراجع مداخيل اجلزائر من العملة 

روقات من أدى هبا إىل فتح الشراكة أمام الشركات األجنبية يف قطاع احمل %0.2الصعبة وبعجز مايل قدر ب
واملتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا أين مسح للشريك  26/21خالل القانون رقم 

األجنيب باستغالل القنوات املتعلقة بنقل احملروقات مع حتديد شروط التمويل، إضافة إىل جتنب االزدواج 
 2462حبوايل  2424-2426خالل الفرتة  الضرييب، كما أثر ذلك على الصادرات واليت عرفت أدىن قيمة هلا

، أدى كل هذا إىل تفاقم 2من الصادرات النفطية %43مليون دوالر الرتباط الصادرات اجلزائرية على حوايل 
 10.63املشاكل يف امليزان الداخلي واخلارجي للدولة، ساهم كل ذلك يف تراكم الديون واليت قدرت حوايل 

مليار دوالر أمريكي  1.13تسديدها، كما عرف امليزان التجاري عجزا بقيمة مليار دج وعدم قدرة الدولة على 
، صاحبها اخنفاض الصادرات اإلمجالية 2426-2425بسبب اخنفاض أسعار النفط اخلام حبوايل النصف بني 

كل هذه العوائق حالت دون حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، وأدت إىل طلب   ،%32بنسبة 
التمويل من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، والذي فرض تعديل هيكلي لالقتصاد الذي االستدانة و 

اعتمد على البرتول، كما كان للقروض دور سليب الختالل ميزان املدفوعات بسبب غياب االستثمارات 
شرات ، ومنه ميكن تلخيص أهم املؤ 3األجنبية ورؤوس األموال وسعر الصرف، وضعف التبادالت اخلارجية

 :االقتصادية واليت تبني النتائج احملققة خالل هذه الفرتة كمايلي

                                                           
1
: السياسات االقتصادية في الجزائر: الملتقى الوطني، «1021-2461اجلهود والنتائج  : مسار التشغيل يف اجلزائر»، سعدية قصاب - 

 .14. ص، 1023  ماي، جامعة اجلزائر ،محاولة للتقييم 

2
-2420حالة اجلزائر : دراسة العالقة السببية بني تذبذبات أسعار النفط وبعض املتغريات االقتصادية الكلية»، طور رشيدناصري مروة، سا - 

 .134-135 ص. ص، 1022،  22،  ، العددجامعة البليدة ،مجلة األبحاث االقتصادية ، «1021

3
 ،مجلة األبحاث االقتصادية ، «1006-2420دراسة قياسية اقتصادية -ئريأثر املديونية اخلارجية على ميزان املدفوعات اجلزا»، عزازي فريدة - 

 .55-51 ص. ص، 1020،  01،  ، العددجامعة البليدة



 الجزائردراسة تحليلية لوضعية اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في                              الثالث الفصل 

211 
 

 تطور أهم المؤشرات اإلقتصادية للفترة: (III.1))الجدول رقم  19801989    الوحدة)%( 

 السنة          
    البيان

9160 

 

9169 9161 9163 9164 9165 9168 9167 9166 

 12.11 12.35 26.21 23.54 23.14 23.2 23.61 23.44 21.24 البطالة

 5.4 2.5 21.3 20.5 2.1 6.0 6.1 21.2 4.1 التضخم

 15.23 32.14 36.32 31.10 30.13 31.10 10.24 11.63 12.06 المديوينة

النمو االقتصادي 
 الحقيقي

0.24 3 6.10 5.1 5.6 3.2 0.1 0.2 -2 -

 25.21 1.21 2.42 2.44 2.42 22.02 15.55 30.42 32.33 نمو النفقات

 .بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات-: من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 .تقارير بنك اجلزائر -

 :يالحظ من اجلدول أعاله أنه ميكن تقسيم تطور املؤشرات إىل مرحلتني نوضحها فيما يلي 

ة ارتفاع أسعار احملروقات، حيث قدر يالحظ حتسن مؤشرات االقتصاد اجلزائري نتيج :2421-2420الفرتة -
ويبلغ  2421سنة  5.6إىل  2420سنة  0.24، إذ ارتفع من %5معدل النمو االقتصادي يف املتوسط حبوايل 

ويرجع ذلك إىل مسامهة كل القطاعات كالصناعة واألشغال، إضافة إىل اخنفاض نسبة  2421أقصاه سنة 
، كما حاولت 2421سنة  %23.14إىل  2420سنة  %21.24البطالة رغم ارتفاعها حيث انتقلت من 

لينخفض سنة % 21.2ب 2422برامج اإلصالحات استهداف التضخم حيث بلغت أعلى نسبة له سنة 
 .%6إىل  2421

اعتماد االقتصاد اجلزائري على إنتاج احملروقات  1أما املديونية فعرفت حتسنا رغم ارتفاعها  بسبب 
لصادرات، دون إجياد موارد أخرى ما ضخم من عجز اجلهاز اإلنتاجي من جمموع ا %43وتصديرها  بنسبة 

الوطين، إضافة إىل اخنفاض سعر الصرف الدوالر مع العمالت األخرى، ما نتج عنه تقليص إيرادات الصادرات 
وتضخيم حجم املديونية، ويفسر ذلك أن نسبة كبرية من مديونية اجلزائر اخلارجية هي بغري عملة الدوالر، 

ا اجلزء األكرب من صادرات اجلزائر هو بالدوالر، وبالتايل فإن أي اخنفاض يف قيمة الدوالر أمام العمالت بينم
 2420سنة  %12.06األخرى يؤثر سلبا يف ديون اجلزائر ويؤدي إىل تضخيمها، حيث انتقلت املديونية من 

 .2421سنة  %30.13إىل 

                                                           
1
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، «اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر وإشكالية البحث عن كفاءة املؤسسات العامة»، الداوي الشيخ - 

 .154-152 ص. ص، 1004،  01 العدد ،15 اجمللد ،االقتصادية والقانونية 
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 خالل الفترة ية في الجزائرأهم المؤشرات االقتصادتطور (: III.2)الشكل رقم  19801984 
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 .(III.1)باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد  :المصدر

أظهرته من ضعف وهشاشة االقتصاد اجلزائري وما  2426كان لألزمة البرتولية سنة  :2424-2425الفرتة  -
لة لسياسة التقشف وختفيض ن تدين لعملة الدوالر وانتهاج الدو ماجنر عنها ار النفط، وما الرتباطه بأسع

وحيدث عجز  2425سنة  %3.2اإلنفاق، والذي أثر على التوازن الداخلي واخلارجي، لينخفض النمو من 
على التوايل ما دفع بالسلطات  %-2و  %-0.2بنسبة  2422و  2422ومبعدالت سالبة  خالل سنوات 

إىل عملية اإلصدار النقدي لتغطية عجز امليزانية والذي أدى إىل ارتفاع معدالت التضخم بشكل   1النقدية
كما يالحظ ارتفاع معدل البطالة لتبلغ   ،%21.3أعلى معدل للتضخم بنسبة  2426كبري، أين سجلت سنة 

الرتفاع إىل الرتاجع الكبري يف هذا ا 2رغم جمهودات الدولة ويعود السبب ،%12أعلى مستوياهتا واليت فاقت 
يف حجم االستثمارات واخنفاض أسعار النفط ما أدى إىل ظهور اختالالت يف سوق الشغل، أين تقلصت 

إضافة إىل ارتفاع معدل السكان . فرص العمل املتاحة بشكل سريع وما قابلها من إقبال كبري لطاليب العمل
 %31أما املديونية فبعد استقرارها حلوايل ، 2426ءا من سنة وتراجع إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة إبتدا

ختفيض  3وهذا نتيجة، %15.23حوايل  2422لتعاود االرتفاع من جديد وتبلغ ابتداء من سنة  2425سنة 
قيمة العملة املنتهجة واليت أثرت بسرعة كبرية على أسعار املنتجات املستوردة، أين أثقلت أسعار البيع، ورفعت 

 . يف اإلنتاجمن تكال

                                                           
1
السياسات : "مداخلة ضمن الملتقى الوطني، «مسرية التنمية الصناعية يف اجلزائر بني التخطيط واقتصاد السوق»بن حمود سكينة،  - 

 .21. ص ،1023 ماي 23 ،اجلزائر ،"حماولة للتقييم: االقتصادية يف اجلزائر

2
العدد ، 2حوليات جامعة الجزائر ، «ARDL يف إطار منوذج 1026-2420بطالة يف اجلزائر خالل الفرتة حمددات ال»، بوالكور نورالدين - 

 .111ص . ، ص5108جوان  ،اجلزائر ،31

3
جامعة بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانية، ، «1026-2420دراسة قياسية حملددات التضخم يف اجلزائر »جازية بن بوزيان، عبدالرحيم شيبي،  - 

 . 142. ص ،1005، جانفي 2العدد  ،اجلزائر
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ما أدى باجلزائر إىل عقد اتفاقيات مع املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل من أجل إعادة  
جدولة الديون واحلصول على قروض ومساعدات نتيجة املؤشرات املتدهورة كارتفاع معدل البطالة والتضخم 

درة على تسديد ذلك العجز رغم حماولتها وتدهور معدل النمو والعجز الذي آلت إليه املوازنة العامة وعدم الق
 .التقليل من النفقات وترشيدها

 )%(الوحدة  19851989 خالل الفترة أهم المؤشرات االقتصادية في الجزائرتطور (: III.1)الشكل رقم 
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 .(III.1)باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد  :المصدر 
 

I      . 1-  (1990بعد )تحليل اإلنفاق الحكومي في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق   
االقتصادي للجزائر، ومتثل يف تدهور النمو االقتصادي  الواقع 2426لقد كشفت األزمة البرتولية لسنة  

نظام االقتصادي خاصة فيما تعلق واتضح ذلك جليا بعد اخنفاض أسعار النفط، واليت أظهرت هشاشة ال
بكيفية احلصول على املوارد املالية املوجهة لتمويل االقتصاد، كما أظهرت عن هشاشة نظام الرتاكم يف القطاع 

، خاصة بعد عجز اجلزائر عن تسديد ديوهنا، وجلوئها للمساعدة من املؤسسات الدولية 1الصناعي العمومي
ن طرف صندوق النقد أو البنك الدويل، ويف ظل هذه املشاكل والوضع وبالتايل الرضوخ للشروط املربمة م

املزري الذي آل إليه االقتصاد، أوجب عليها القيام بسياسات التصحيح الذايت  لالقتصاد، أي انتهاج سياسة 
بيت االنفتاح االقتصادي  والتخلي عن النظام املوجه والتوجه حنو اقتصاد السوق، ومتثل يف عقد اتفاقيات التث

 :نلخصها كاآليت 2442-2445وبرنامج التعديل اهليكلي  2445-2424االقتصادي 

I         .9.1- 19891995برنامج التثبيت االقتصادي  
، وعدم فعالية اخلطط التنموية املتبعة، إضافة إىل عدم االستخدام نتيجة الخنفاض عوائد العملة الصعبة 

من أجل تقدمي إعانة حبوايل  2424ماي  30جلأت الدولة إىل صندوق النقد الدويل يف األمثل لعناصر اإلنتاج، 
يف ظل حيث مت إصدار القوانني واملراسيم اجلديدة  stand byإطار اتفاقية  مليون دوالر يف 104.252

                                                           
1
 226. ص، 1023 ،اجلزائردار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، «األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر»، سعد اهلل داود -- 
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الذي منح حق احليازة والتصرف للمصدرين يف إيراداهتم من  40/01اإلصالحات اجلديدة كصدور قانون 
حسب طبيعة السلعة املصدرة هبدف تنويع الصادرات،   %200و  %20العملة الصعبة خارج احملروقات بني 

الذي ينص على حرية االستثمار  2440أفريل  21املؤرخ يف  40/20كما صدر قانون النقد والقرض رقم 
اعية وبنك الفالحة والتنمية األجنيب املشجع ملختلف أنواع الشراكة، إضافة إىل إبرام العقود بني املؤسسات الزر 

الريفية، كما يساهم يف ختفيض نسب الفائدة على القروض وإنشاء صناديق خمصصة للدعم، كما صدر قانون 
املتعلق باالستثمار والذي يهدف إىل حترير االقتصاد من خالل حرية  2443أكتوبر  05يف  43/21رقم 

، كما أن االتفاقية مع املؤسسات الدولية ألزمتها 1جانباالستثمار واملساواة بني املستثمرين الوطنيني واأل
الرضوخ لقواعدها الصارمة بغية استقرار االقتصاد الوطين ومنه عملت على إجراء إصالحات هيكلية موجهة 
باألخص لتحرير املبادرات اخلاصة للقطاع اخلاص ودعم النمو كما حيد من تدخل الدولة يف االقتصاد وبالتايل 

ومت التوقيع جمددا مع صندوق النقد اع العام وترقية القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار األجنيب، خوصصة القط
ويهدف إىل  2445إىل أفريل  2441، يدوم من ماي (التثبيت اهليكلي)الدويل على اتفاق قصري املدى 

عار احمللية، ختفيض العجز ختفيض قيمة الدينار، حترير التجارة اخلارجية، احلد املؤقت من الواردات، حترير األس
يف كل من امليزانية وخدمات املديونية اخلارجية، كما تضمنت املرحلة الثانية من التعديل اهليكلي بإبرام عقد مع 

مليار دوالر خمصص لدعم الربنامج  2.2حتصل من خالله على قرض مببلغ  2445ماي  11صندوق النقد يف 
رية النمو االقتصادي، إضافة إىل التزام احلكومة بتخفيض العجز يف احلكومي لإلصالحات اهليكلية وتسريع وت

 .2املوازنة العامة للدولة والتحرير الكلي لألسعار والتجارة اخلارجية
وعليه فنتيجة تراكم الديون إىل أعلى مستوياهتا وبعد وصوهلا ملشاكل مالية نتيجة اخنفاض سعر  

اليت قامت هبا، جلأت إىل املؤسسات الدولية هبدف احلصول على البرتول، وعدم فاعلية الربامج واإلصالحات 
 :التمويل الالزم، حيث أبرمت عدة اتفاقيات يف ظل برامج التثبيت وأبرمت عقدين لالئتمان

I        .9.9.1- االتفاق األول لالستعداد االئتماني(Stand By 1) 
مليون وحدة  252.2قرض ب وحتصلت مبوجبه على 2424نيسان  30هذا االتفاق يف  عقدمت  

 :3سحب خاصة يف إطار التمويل التعويضي لتخفيف حجم املديونية، وكان ذلك حتت الشروط التالية

                                                           
1
ات حساب اإلنتاج وحساب مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة سلوك متغري »، هيشر أحمد التيجاني - 

 .52-56 ص. ص املرجع السابق ،أطروحة دكتوراه، «1021-2421 االستغالل للفرتة

2
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة،  كليةأطروحة دكتوراه، ، «دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر»، ناجي بن حسين - 

 .42-40 ص. ص ،1002، اجلزائر

3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، « 1022-2420 -حالة اجلزائر–أثر السياسة النقدية واملالية على النمو االقتصادي »، بلوافي محمد - 

 .110. ص،  1023 ، اجلزائر ،تلمسان جامعةفي العلوم االقتصادية، 
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مراقبة توسيع الكتلة النقدية باعتبارها مصدر للطلب عن طريق احلد من التدفق النقدي والقضاء على عجز -
 املوازنة العامة؛

 عار فائدة موجبة؛العمل على حترير األسعار وتطبيق أس-

 .احلد من التضخم وختفيض قيمة الدينار باإلضافة إىل حرية تدفق رؤوس األموال األجنبية-

I        .1.9.1- (9119جوان )االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني 
ة نظرا لعدم حتقيق األهداف املرجوة يف االتفاق األول، جلأت اجلزائر إىل صندوق النقد الويل مرة ثاني 

 3)أشهر  20لطلب املساعدة كنية صادقة لتطبيق اإلصالحات االقتصادية، أين مت إبرام االتفاق الثاين مدته 
مليون وحدة سحب خاصة أي  300مبوجبه على قرض بقيمة حتصلت ، (2441مارس  30-2442جوان 
 :1مليون دوالر موزعة على أربعة أقساط وفقا للشروط التالية 103

تجارة اخلارجية عن طريق قابلية حتويل الدينار، تقليص الدعم املوجه للمواد األساسية، رفع التحرير التام لل-
معدالت الفائدة على القروض البنكية، حتقيق فائض يف امليزانية قصد توجيهه للتطهري املايل للمؤسسات 

خوصصة العمومية، التحكم يف التضخم عن طريق تثبيت األجور وختفيض حجم النفقات العمومية، 
من األسعار املتعلقة بالنشاط االقتصادي كاملواد  %25املؤسسات العمومية وحترير األسعار ألكثر من 

إال أن هذا االتفاق صعب تنفيذه بسبب األزمة الداخلية املتمثلة . الغذائية، إصالح النظام الضرييب واجلمركي
الذي يتعارض مع رفع األسعار وإلغاء الدعم يف إجراء االنتخابات التشريعية أين تتطلب السلم االجتماعي و 

عن املواد االستهالكية وختفيض قيمة العملة، أما الظروف اخلارجية واملتمثلة يف حرب اخلليج واهنيار املسكر 
 .االجتماعي، وإن عدم احرتام بنود االتفاقية املدرجة سيمنعها من احلصول على القرض مرة أخرى

          I.1. 1- 19951998 عديل الهيكليبرنامج الت 

الدويل ورضوخها لكافة الشروط، إال أهنا مل حتقق األهداف املرجوة رغم جلوء اجلزائر إىل صندوق النقد  
منها خالل املرحلة السابقة، ما دفع هبا إىل إجراء تعديالت عميقة على االقتصاد الوطين ككل يف إطار برنامج 

حنو اقتصاد السوق حماولة احملافظة على استقرار االقتصاد عن طريق إلغاء الدعم عن  التصحيح اهليكلي والتوجه
األسعار بغية الوصول إىل التحرير الكامل لكل أسعار السلع واخلدمات، حترير أسعار الفائدة، منح االستقاللية 

ريق تقليص النفقات، توسيع للبنوك التجارية، حماولة القضاء على عجز امليزانية، تنمية االدخار العمومي عن ط
اإليرادات العامة من جراء توسيع الوعاء الضرييب، كما هتدف أيضا إىل إصالح جل املؤسسات العمومية عن 
طريق فتح رأمسال اجتماعي للمؤسسات االقتصادية العمومية للمستثمرين سواء األجانب أو احملليني، التخلي 

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، « 1021-2424 -زائرأثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي يف اجل»، ضيف أحمد - 

 .124. ص،  1025 ، اجلزائر ،3اجلزائر  جامعةالعلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، 
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ر التجارة اخلارجية وجعلها أكثر انفتاح، تنويع الصادرات خارج قطاع عن القيود اإلدارية واملالية من أجل حتري
 .1احملروقات

ونظرا لضعف النتائج وتدهور مؤشرات االقتصاد وتراكم املديونية، كل هذا دفع باحلكومة اجلزائرية إىل  
باللجوء مرة  حماولة إصالح اهليكل االقتصادي من خالل تطبيق برامج التعديل وإعادة جدولة الديون، ما دفع

أخرى لصندوق النقد الدويل من خالل اتفاقيتني ومتثلت أوهلا يف تطبيق برنامج االستقرار كاتفاق مسبق 
 :لربنامج التعديل، وكانت بنوده كمايلي

I        .9.1.1- (9115 مارس 9114 أفريل)االستقرار االقتصادي 

الدولية ملدة سنة، أين مت اختاذ التدابري  تبنت اجلزائر هذا الربنامج املدعم من طرف املؤسسات حيث 
هبدف تصحيح االختالالت اليت شهدها االقتصاد بسبب اخنفاض أسعار النفط، ونقص التمويل اخلارجي 
جراء تزعزع الثقة للشركاء األجانب بسبب األزمة اليت مرت هبا البالد، أين أفرزت نتائج سلبية ممثلة يف ارتفاع 

ر ميزان املدفوعات، أين مت اللجوء إىل برنامج التثبيت من خالل حترير األسعار، وإزالة املديونية، التضخم، تدهو 
القيود على التجارة اخلارجية ورفع الدعم عن السلع األساسية، كما مت ختفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة 

آليات وتعديل قيمة الدينار حىت يكون قابل للتحويل إىل عمالت أخرى، إضافة إىل وضع  ،50%
وميكانزمات لالنتقال إىل اقتصاد السوق كإعادة اهليكلة واستقاللية املؤسسات، اخلوصصة، إضافة إىل تثبيت  

املؤرخ يف  43/21كتلة أجور الوظيف العمومي وضبط اإلنفاق العام، كما مت وضع قانون االستثمار رقم 
05/20/2443

2
ليون دوالر يف إطار اتفاق التثبيت م 2032كما مت االتفاق على احلصول على مبلغ بقيمة   .
بعد اخلطاب النوايا املرسل من طرف احلكومة، نص على حمتوى  2445إىل مارس  2441املمتد من أفريل 

اإلسرتاتيجية االقتصادية بغية اسرتجاع التوازن الداخلي واخلارجي للبالد عن طريق التحكم يف الطلب والضغط 
 .3عليه

I        .1.1.1-(9116 ماي 12-9115ماي  11)هيكلي التعديل ال 

مشاكل اليت كانت تعاين منها اجلزائر كارتفاع الديون وبالعملة الصعبة، أجربها على إتباع بنود نظرا لل 
اتفاقية التصحيح اهليكلي ملواصلة اإلصالحات حيث تضمن حصول اجلزائر على دعم مايل يف إطار التسهيل 

 املؤسسات الدولية مليار دوالر، وبالتايل مت اللجوء جمددا إىل 25درة ب التمويلي إلعادة جدولة الديون واملق
                                                           

1
لمالية مجلة ا، «حتليل دروس األمس لالستفادة ألزمة اليوم: التجارة اخلارجية اجلزائرية وإصالحات صندوق النقد الدويل»، نعيمة زيرمي - 

 .121. ص ،1026 ،05 لعددا، ، اجلزائرمستغامنجامعة واألسواق، 

2
 .20. ص ،1005جانفي ، 2العدد  ،، اجلزائربسكرةجامعة مجلة العلوم اإلنسانية، ، «نظرة عامة على التحوالت االقتصادية يف اجلزائر»، كربالي بغداد- 

3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، «حالة اجلزائر : الستثمار االجنيب املباشرالسياسة املالية وأثرها على استقطاب ا»، داودي محمد - 

 .120. ص، العلوم االقتصادية، المرجع السابق
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أين وافق الصندوق على تقدمي قرض موسع للجزائر وبالتايل طلب إعادة جدولة الديون العمومية مع نادي 
 :1مليار دوالر للديون اخلاصة مع نادي لندن وفقا للشروط اآلتية 3.1مليار دوالر، و  2باريس حبوايل 

مواصلة جتميد األجور يف املؤسسات العمومية، وأي زيادة تكون لغرض تشجيع االدخار وليس توسيع -
 االستهالك بسبب قلة املعروض احمللي الوطين؛

من الناتج الداخلي  2442سنة  %0.6إىل  %5إلغاء القيود املفروضة على األسعار بتخفيض الدعم من -
 ؛2442سنة  %0.6اخلام، بغية حتقيق فائض يف املوازنة ب 

خارج  %5، مع منو للناتج احمللي اإلمجايل حبوايل 2446سنة  %20ختفيض معدل التضخم إىل حوايل -
 قطاع احملروقات؛

 ختفيض سعر صرف الدينار متهيدا إلنشاء سوق بني البنوك للعملة الصعبة؛-

تطهري املايل للمؤسسات السابقة، إصالح املؤسسات العمومية وتنمية القطاع اخلاص، إلمتام إعادة اهليكلة وال-
 .2442مؤسسة عمومية خاصة قطاع اخلدمات مع حلول سنة  200بسبب خصخصة أكثر من 

I     .3.1- (1990بعد )تقييم مرحلة اإلصالحات في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق   

ى استقرار االقتصاد اجلزائري، ويف من أجل تقييم اإلصالحات اليت قامت هبا احلكومة ونتائجها عل 
أدى ذلك إىل ارتفاع أسعار النفط واليت  2440ظل دخول اجلزائر مرحلة االنفتاح االقتصادي بداية من سنة 

دوالر للربميل بسبب زيادة الطلب عليه، ساهم ذلك يف رفع اإلنفاق احلكومي كما هو  13.26بلغت حوايل 
أدى  2442و  2441ع تطبيقها ملخطط التعديل اهليكلي بني سنيت ، أما م(III.1)اجلدول رقم مالحظ يف 

دوالر للربميل  25.26بسبب اخنفاض سعر البرتول إىل  2441إىل تراجع ملحوظ يف اإلنفاق احلكومي سنة 
بسبب األزمة االقتصادية جنوب شرق آسيا  2442جراء اندالع حرب اخلليج بني الكويت والعراق، ويف سنة 

، كل هذا أدى إىل نتائج إما سلبية أو إجيابية سواء يف ميزان 2دوالر للربميل 21نفط إىل أين وصل سعر ال
 :املدفوعات، املديونية، اخنفاض التشغيل، النمو االقتصادي سنحاول تلخيصها فيما يلي

 
                                                           

1
أطروحة ، «دراسة حتليلية وقياسية : أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة بالدول العربية»، كبداني سيدي أحمد - 

 .132-130ص . ص،  1023 ، اجلزائر ،تلمسان جامعةة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد، مقدم

2
دراسة قياسية باستخدام منوذج  خالل -أثر تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر»زهرة، الياس الهناني فراح، جابري فاطمة  - 

 .122-104ص . ص، 5108مارس  ،، اجلزائرة اقتصاديات المال واألعمالمجل، «5023-2422الفرتة 
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 (مليار دوالر أمريكي) الوحدة، 19901999تطور حجم المديونية في الجزائر خالل الفترة : (III.5))الجدول رقم 
 السنة                       
 البيان

2440 2441 2443 2441 2445 2446 2442 2442 

 30.16 32.06 33.13 32.32 12.25 15.01 15.22 16.52 ديون متوسطة وطويلة األجل

 0.12 0.26 0.11 0.15 0.63 0.20 0.24 2.24 ديون قصيرة األجل

 30.12 32.11 33.65 32.56 14.12 15.21 16.62 12.32 المجموع

 .211. ص، األردن ،دار حامد للنشر والتوزيع  ،2ط، «التجربة اجلزائرية: اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل»، مدني بن شهرة: املصدر

مليار  15حبوايل  2444-2440حيث يتضح من اجلدول أعاله، تراكم املديونية لتسجل خالل الفرتة  
من الصادرات  %26مبعدل خدمة وصل إىل  2446مليار دوالر سنة  33ه ملستوى تعدى دوالر مع تسجيل

نتيجة إعادة جدولة الديون، لتزداد الديون بسبب أعباء الدين واملقدرة بالدوالر  %30لترتاجع ب  2441سنة 
يرادات األمريكي وما يعرفه هذا األخري من الستقرار وتذبذب، إضافة إىل تسديد الديون تتوقف على اإل

حوايل  2440، حيث بلغت سنة 1والخنفاض هذه األخرية سامهت يف تراكم الديون %45النفطية بنسبة 
مليار مبا فيها الديون طويلة وقصرية األجل، بسبب تراجع  15.21حوايل  2443مليار لتنخفض سنة  12.32

، ما 2440دوالر سنة  11.10 دوالر للربميل بعدما كانت حوايل 22.25أسعار احملروقات واليت بلغت حوايل 
مليار، ما تسبب يف اخنفاض معدالت النمو، وارتفاع  14.12لتبلغ  2441نتج عنه ارتفاع الديون سنة 

من إيراداهتا  %20التضخم واخنفاض احتياطات اجلزائر من العملة الصعبة وجتاوز خدمات املديونية اخلارجية 
مليون وحدة حقوق  300على حوايل  2442نقد الدويل سنة اخلارجية، ما أدى إىل االقرتاض من صندوق ال

سحب خاصة من أجل تسديد ديوهنا وحتقيق االستقرار، خاصة بعد الظروف اليت عاشتها اجلزائر آنذاك واليت 
حاولت  2441جتلت يف اخنفاض اقتصادها وختبطها يف مشاكل سواء داخليا أو خارجيا، لكن مع بداية 

مليون دوالر  160يف إطار برنامج التصحيح اهليكلي أين حصلت على قرض ب اجلزائر القيام بإصالحات
لدعم ميزان املدفوعات، إضافة إىل اتفاق إعادة اجلدولة والذي عقدته مع نادي باريس يف ماي أدى إىل 

، وبالتايل اتبعت سياسة مالية انكماشية ناجحة لتقليص العجز من خالل ترشيد النفقات 2خفض الديون
من حجم  %21.1خاصة نفقات الدعم االجتماعي بسبب ارتفاع خدمة املديونية أين بلغت العامة 

، أما 2446مليار سنة  33.65املديونية االرتفاع من جديد وتصل إىل حدها األقصى ب  ، لتعاود3الصادرات

                                                           
1
 .03. ، ص2002 ،61اجلزائر، العدد ، Cahiers du CREAD، « حماولة تقوميية: اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر» عبد المجيد قدي، -- 

2
، األبحاث االقتصادية مجلة، « ة والدفع املسبق مع إشارة حلالة اجلزائراملديونية اخلارجية للدول النامية بني إعادة اجلدول» شاعة عبد القادر، - 

 .221. ، ص1020 ديسمرب ،01البليدة، اجلزائر، العدد 

3
أبحاث  مجلة، « 1023-2420دراسة تطبيقية للفرتة : العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر» أحمد سالمي، - 

 .56. ، ص1025 جوان ،22جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد ، ريةاقتصادية وإدا
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انب بدأ معدل الدين ينخفض بفضل اجملهودات املبذولة من طرف السلطات خاصة ما تعلق باجل 2442سنة 
 .السياسي منها

 (مليار دوالر أمريكي)الوحدة  19901999 خالل الفترة المديونية في الجزائرتطور (: III.03)الشكل رقم 
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 .(III.5)باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد  :المصدر 
 

 )%(الوحدة  19901999 في الجزائر خالل الفترةتطور حجم البطالة : (III.6))الجدول رقم 

 2444 2442 2442 2446 2445 2441 2443 2441 2442 2440 السنوات

 14.14 12.01 16.12 12.04 12.20 11.36 13.25 13.2 10.16 24.26 %معدل البطالة

 4.22 3.62 26.61- 1.6 31.21 22.21 23.11 42.02 55.32 4.63 معدل نمو النفقات

 .ONSالديوان الوطين لإلحصائيات -: المصدر

             2440سنة % 24.26من اجلدول أعاله يالحظ أن البطالة عرفت ارتفاعا مستمرا، فقد انتقلت من  

، بسبب املشاكل اليت عرفتها اجلزائر نتيجة اخنفاض أسعار البرتول وما ترتب عنها 2445عام % 12.20إىل 
ت يف التوازنات الداخلية واخلارجية، فالضائقة املالية اليت مرت هبا البالد بسبب تراجع من نتائج واختالال

مداخل اجلباية البرتولية، واخنفاض معظم املخططات التنموية بسبب الظروف األمنية الصعبة اليت عاشتها البالد 
لية ضمن املخططات ، كما أن اإلصالحات اهليك1وبالتايل عدم قدرهتا على إحداث مناصب شغل جديدة

سالفة الذكر، واليت باشرهتا اجلزائر مع صندوق النقد الدويل واليت اجنر عنها  تسريح عدد العمال نتيجة عجز 
املؤسسات العمومية وإفالس جل املصانع ما أدى إىل إغالقها أو خصخصتها بسبب خفض قيمة الدينار 

تيجة إلعادة هيكلة وإصالح تلك املؤسسات، هلا الدور اجلزائري أو لعدم إجياد مصادر التمويل الالزمة، أو ن
الكبري يف ارتفاع نسبة البطالة، فشرط ختفيض النفقات حسب ما أماله صندوق النقد من أجل تقليص عجز 
املوازنة هلا دور سليب على معدل التشغيل ملا للنفقات من دور فعال يف خلق مناصب العمل ألهنا ترفع من 

                                                           
1
فرتة قياس وحتليل العالقة الديناميكية والسببية بني بعض متغريات االقتصاد الكلي ومعدل البطالة يف اجلزائر لل» فوزي شوق، السعدي رجال، - 

 .15. ص ،1022جوان  ،05لعدد ا ،زائراجل، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، « 2440-1025
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بسبب عامل النمو الدميغرايف، كما أن سلسلة ، 2444، لتبلغ أقصاها سنة 1معدالت الطلب الكلي
إىل إتباع اجلزائر  2أدت 2442-2441اإلصالحات اليت باشرهتا الدولة ممثلة يف تطبيق برنامج التعديل اهليكلي 

طريق سياسة التقشف الصارمة ممثلة يف خفض عجز امليزانية، جتميد أجور العمال، تقليص حجم اإلنفاق عن 
سامهت يف رفع معدل البطالة احلد من متويل االستثمارات العمومية املنتجة إىل جانب سياسة ختفيض العملة 

-2441للفرتة  مسرح عامل 300000تسريح عمال املؤسسات العمومية أين بلغت حوايل  3من خالل

الة الوطنية لدعة تشغيل رغم اإلجراءات املتخذة كإنشاء هيئات وصناديق خاصة بدعم التشغيل كالوك ،2446
الشباب من أجل إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة والصندوق الوطين للتأمني على البطالة الذي منح 

إذ  تعويضات للعمال املسرحني وإعادة إدماجهم وفق مقتضيات السوق، إال أهنا مل ختفض من نسبة البطالة
 .2444سنة %  14.1إىل  2441سنة  %11.1ارتفعت من 

 )%(الوحدة  19901999خالل الفترة  البطالة في الجزائرتطور (: III.01)قم الشكل ر 
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 .(III.6)باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد  :المصدر

 )%(الوحدة  19901999 تطور معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة: (III.2))الجدول رقم 

 2444 2442 2442 2446 2445 2441 2443 2441 2442 2440 السنوات

 1.6 5.0 5.6 22.2 14.2 14 10.5 31 15.4 22.4 %معدل التضخم

 4.22 3.62 26.61- 1.6 31.21 22.21 23.11 42.02 55.32 4.63 معدل نمو النفقات

 .بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات- :المصدر
 .اجلزائر  تقارير بنك-

                                                           
1
 .115-111ص . ص، المرجع السابق، «ARDL يف إطار منوذج 1026-2420حمددات البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة »، بوالكور نورالدين - 

2
-1001)و( 1002-2441)دراسة حالة اجلزائر للفرتتني : دراسة حتليلية للعالقة واألثر املتبادل بني الكتلة النقدية وسعر الصرف» فارس هباش، - 

 .133. ، ص1021 ،21اجلزائر، العدد ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيير مجلة، «(1022

3
 ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، « 1020-1000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة »نبيل بوفليح،  - 

 .114-112. ص ،1021ديسمرب ،21العدد  ،اجلزائربسكرة، 
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يالحظ من اجلدول أعاله أن معدل التضخم يف تزايد مستمر إىل أن يبلغ أقصاه منذ االستقالل  
ويعود هذا االرتفاع إىل ختفيض قيمة الدينار بنسبة ، %14.2ب 2445، وسنة 2441سنة  %31حبوايل 
إضافة إىل ضغط خدمة  وإىل ارتفاع أسعار البرتول وما اجنر عنه من زيادة يف اإلصدار النقدي، ،10.2%

، كما ميكن إرجاع هذا االرتفاع أيضا إىل حمتوى برنامج االستقرار االقتصادي وتثبيت كتلة أجور 1املديونية
العمال ألن زيادة األجور دون زيادة يف اإلنتاج احلقيقي أدت إىل اتساع الفجوة بني الطلب والعرض وبالتايل 

ي كان ميول عن طريق زيادة اإلصدار النقدي والذي ال يقابله إنتاج زيادة التضخم، كذلك عجز امليزانية والذ
خاصة بعد رفع الدعم احلكومي  2446و  2424حقيقي، إضافة إىل عمليات التحرير التدرجيي لألسعار بني 

على جل السلع األساسية املستفيدة من دعم اخلزينة أين سجلت معدالت التضخم خالل هذه الفرتة ارتفاع 
هلا الدور األساسي يف ارتفاع التضخم، كما أن  2445و  2441ا أن سياسة ختفيض العملة سنيت قياسي، كم

الشروط اليت فرضها صندوق النقد الدويل يف إطار برنامج التعديل اهليكلي أين كانت السياسات املالية والنقدية 
، كما أن 2عرض النقديفيه مشددة،هبدف ختفيض مستوى التضخم وأصبحت تغري األسعار أكرب من تغري ال

زيادة واردات اجلزائر خاصة االستهالكية، التجهيزية واملواد األولية بسبب توجه االقتصاد حنو التصنيع جعل من 
نتيجة حترير التجارة وظلت مرتفعة إىل غاية  2441بنية الواردات قليل املرونة، أين ارتفعت الواردات بشدة عام 

، 3األسواق اخلارجية واليت شهدت ارتفاعا يف األسعار إىل السوق احمللية ، ما أدى إىل نقل التضخم من2442
عام  %1.6وبفضل ترشيد النفقات والتحكم يف العرض النقدي متكنت اجلزائر من ختفيض التضخم إىل 

%0.31ب 1000و أدىن مستوياته عام  2444
4
وميكن إرجاع  ،2442وهذا بعد حترير األسعار هناية عام  .

تطبيق سياسة انتهاج سياسة مالية تقشفية واإلجراءات الصارمة للرتاجع يف معدل التضخم إىل أسباب هذا ا
الكتلة  ار ورفع أسعار الفائدة، تقليص منونقدية انكماشية يف إطار برامج اإلصالح االقتصادي كتحرير األسع

 .5النقدية والتخلي عن اإلصدار النقدي يف متويل العجز املوازين

تزايد األجور هلا دور يف ارتفاع معدل التضخم حيث انتقل األجر القاعدي من  كما أن ظاهرة 
وبالتايل قامت اجلزائر يف  %300، أي بنسبة زيادة فاقت 2441دج سنة  1000إىل  2440دج سنة  2000

                                                           
1
، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، « -مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر-فعالية السياسة النقدية يف ظل أنظمة الصرف املختلفة»، نزالي سامية - 

 .552. ص ،01العدد ، اجلزائر

2
-SVAR 2420 دار الذايت املتعدد اهليكليةدراسة قياسية باستعمال مناذج متجهات االحن: يف اجلزائر التضخمحمددات »، عبداهلل قوري يحيى - 

 .26-21ص . ، ص5102 ،21العدد ، اجلزائر ، ورقلة،مجلة الباحث، « 2012

3
مجلة كلية ، «1025-2420أثر التضخم على سعر صرف الدينار اجلزائري دراسة حتليلية قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة »، بن يوسف نوة - 

 .40. ، ص5102 ،26العدد ، اجلزائر، ر والعلوم التجاريةالعلوم االقتصادية والتسيي

4
  ،اجلزائرالبليدة، ، مجلة األبحاث االقتصادية، « 1026-2420قياس أثر سعر الصرف على معدل التضخم يف اجلزائر »، لموتي محمد - 

 .310. ، ص5108جوان  ،22العدد 

5
 .552. ، صالمرجع السابق، « -مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر-صرف املختلفةفعالية السياسة النقدية يف ظل أنظمة ال»، نزالي سامية - 
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 ليصل 2442سنوات إىل غاية  3بتجميد األجور كإجراء وقائي لكبح الطلب احمللي املتنامي ملدة  2441هناية 
، ساهم ذلك يف زيادة نسبة الذين يعيشون حتت خط الفقر 2442دج سنة 6000األجر القاعدي إىل 

قبل تطبيق اإلصالحات بسبب اتساع الفجوة بني األجور واألسعار  %20يف حني كانت ال تتعدى  %23ب
 .1نتيجة إلغاء الدعم

 )%(الوحدة  19901999خالل الفترة  معدل التضخم في الجزائرتطور (: III.05)الشكل رقم 
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 .(III.2)من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

تطور رصيد ميزان المدفوعات وحجم احتياطات الصرف األجنبي في الجزائر : (III.2))ول رقم الجد
 (دوالر أمريكيمليار )الوحدة  19901999خالل الفترة 

 2444 2442 2442 2446 2445 2441 2443 2441 2442 2440 السنوات

- 1.32- 2.21 2.26- 1.04- 6.31- 1.32- 0.02 0.13 0.53- 0.04 رصيد ميزان المدفوعات

 1.1 6.2 2.0 1.1 1.0 1.2 2.5 2.5 2.6 0.2 احتياطات الصرف

 66.6 52.2 52.6 51.2 12.6 36 11.5 12.2 22.2 21.2 (دوالر/دينار)سعر الصرف

 .باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، التقارير السنوية لصندوق النقد العريب وبنك اجلزائر الطالبةمن إعداد  :المصدر

 2440مليار دوالر بعد أن سجل عجزا سنة  0.53ب  2442عرف ميزان املدفوعات حتسنا  سنة  
مليار دوالر ما عدا سنة  1.32حيث قدر ب  2444 العجز إىل غاية مليار دوالر ، ليستمر يف 0.04حبوايل 
مليار دوالر، وميكن إرجاع ذلك إىل العجز احلاصل يف امليزان التجاري  2.26واليت عرفت فائض بقيمة  2442

، 2والذي يتوقف على أسعار احملروقات ودوره الكبري يف تغري الرصيد وميزان اخلدمات وميزان حساب رأس املال
حيث سجل عجز مبقدار  2441فامليزان التجاري سجل رصيد موجب متناقص بداية من التسعينات إىل غاية 

واليت رفعت من تكاليف خدمة الدين بالدوالر، % 10.22مليون دوالر بسبب ختفيض قيمة الدينار ب 160

                                                           
1
مجلة التواصل في االقتصاد ، « 1020إلى 2440اإلصالحات وانعكاسها على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة املمتدة من »، جزيرة معيزي - 

 .23-21ص .ص ،1021 جوان ،32العدد   ،اجلزائر ،واإلدارة والقانون

2
  ،اجلزائر ،مجلة الباحث االقتصادي، « 1020-2440انعكاس توجه السياسة املالية على التوازن اخلارجي يف اجلزائر للفرتة »، علوان الضاوي - 

 .116. ، ص5102 ديسمرب ،06العدد 
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سات الوطنية على االسترياد إضافة إىل إعادة اجلدولة،  ليستمر العجز يف السنة املوالية بسبب عدم قدرة املؤس
 2446وامتناع البنوك عن تقدمي القروض، لينتعش امليزان التجاري يف السنوات الالحقة أين حقق فائض سنيت 

بسبب ارتفاع أسعار احملروقات وحتسن قيم الدوالر، وحصول اجلزائر على قروض يف ظل اتفاق  2442و
كما ساهم  اخنفاض حساب رأس املال يف تدين ميزان . 1القرض املوسع بينها وبني صندوق النقد الدويل

بسبب اخنفاض تدفقات رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل بينما  2444-2440املدفوعات خالل الفرتة 
وذلك تزامنا مع بداية التعديل  2441مليار دوالر سنة  6.4ارتفاع التدفقات الرأمسالية حنو اخلارج واليت بلغت 

ول اجلزائر على تسهيل التمويل التعويضي والطارئ واالتفاق على إعادة جدولة الديون مع اهليكلي أين مت حص
 .2نادي باريس ولندن، إضافة إىل ارتفاع املديونية وضعف االحتياطات من الصرف األجنيب

وبلغت  2440كما أن احتياطات الصرف سجلت هي األخرى انتعاشا غري مسبوق إبتداءا من  
بسبب جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية، منها ارتفاع أسعار البرتول يف السوق العاملية مليار دوالر  0.22

، وإعادة اجلدولة، أدى ذلك إىل رفع  2446دوالر سنة  12.6و، 2441دوالر للربميل سنة  24أين جتاوز 
 2441دوالر سنة مليار  1.2حصيلة الصادرات النفطية وبالتايل زيادة احتياطات الصرف حيث انتقلت من 

 2444-2442مليار دوالر، لترتاجع سنيت  2ب  2442وبلغت ذروهتا عام  2446مليار دوالر سنة  1.1إىل 
 .3مليار دوالر بسبب تراجع أسعار احملروقات وارتفاع خدمة الدين 1.1مليار دوالر و 6.2حيث بلغت 

والر لتحسن أسعار اجلباية، مليار د 2.26أين بلغ  2442كما عرف ميزان املدفوعات حتسنا سنة  
مليار والذي انعكس على احتياطات الصرف أين  2.21وتسجل عجز بقيمة  2442لتنخفض بداية من 

، بسبب اخنفاض أسعار البرتول إىل أدىن مستوياهتا سنة 2444مليار دوالر سنة  1.1مليار دوالر و 6.2بلغت 
ر له تأثري سليب على ميزان املدفوعات، كما هو دوالر للربميل، كما أن اخنفاض قيمة الدينا 21ب  2442

  :أدناهموضح يف اجلدول 

 19901999 دوالر في الجزائر خالل الفترة/ تطور سعر الصرف دينار : (III.4))ول رقم الجد
 2444 2442 2442 2446 2445 2441 2443 2441 2442 2440 السنوات

 66.6 52.2 52.6 51.2 12.6 36 11.5 12.2 22.2 21.2 دوالر/سعر الصرف دينار

 .باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، التقارير السنوية لصندوق النقد العريب وبنك اجلزائرالطالبة من إعداد  :المصدر

                                                           
1
مجلة اقتصاديات المال  ،« 1025-2440أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري للفرتة »، غبود عبد المجيد - 

 .222. ، ص5102 ديسمرب ،01العدد   ،اجلزائر ،واألعمال

2
، « 1023-2440دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة -االنفتاح التجاري وأثره على ميزان املدفوعات» رضوان بن عروس ،موراد تهتان- 

 .115-111 ص. ص ،01العدد   ،اجلزائر ،مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية

3
 ،02العدد   ،جلزائرجامعة الشلف،  ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، «سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر »، بطاهر علي - 

 .103. ، ص1001
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، 2444-2440والذي يوضح تطور أسعار صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر للفرتة املمتدة بني  
 2440دوالر سنة /دج 21.2ض قيمة الدينار مقابل الدوالر خالل هذه املدة، أين انتقل من إذ يالحظ اخنفا

، ويرجع هذا التخفيض للعملة يف ظل اإلصالحات النقدية مبوجب 2444سنة  66.6ليسجل أعلى ارتفاع ب
قد الدويل مع صندوق الن" ستاند باي"خمطط : 1االتفاقيات مع املؤسسات املالية الدولية يف إطار اتفاقية

واليت فرضت شرط ختفيض قيمة عملة الدينار يف إطار  ،(2442-2446)و( 2446-2441)للفرتتني 
لينخفض  ،%60بنسبة  2441اإلجراءات املتخذة يف ظل سياسة سعر الصرف، حيث بلغ أكرب ختفيض سنة 

الحتياطات بسبب اخنفاض أسعار البرتول وبالتايل تراجع ا ،2446سنة % 21.4و  2445سنة  %31إىل 
من احملروقات  %42والذي ساهم يف اختالل سعر صرف الدينار بسبب أن صادرات اجلزائر تتمثل حبوايل 

وبالدوالر األمريكي، وبالتايل فالصادرات النفطية أساس ارتفاع عوائد الصادرات السلعية، يف ظل حمدودية باقي 
تدفقات املادية لالسترياد حنو االخنفاض رغم السماح اجتاه ال 2الصادرات كالتمور، البقوليات واحلديد، نتج عنه

بقابلية حتويل الدينار والشروع يف حترير التجارة اخلارجية، وحتسن الوضع املايل اخلارجي نتيجة ارتفاع 
االحتياطات وزيادة التسهيالت للحصول على العملة الصعبة، ما جنم عنه ارتفاع أسعار الواردات، كما أن 

 .لداخلية أثر على القدرة الشرائيةحترير األسعار ا

خالل  رصيد ميزان المدفوعات وحجم احتياطات الصرف األجنبي في الجزائر(: III.06)الشكل رقم 
 19901999الفترة 
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 .(III.2)باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد  :المصدر
 

                                                           
1
 1026-2440ة اجلزائر دراسة حال: أثر التغريات يف سعر الصرف والتضخم احمللي على ميزان املدفوعات» عبد الرزاق خليل،  ،صالح اويابة - 

 .223. ، ص5108 جوان ،01العدد   ،اجلزائراألغواط،  ،مجلة دراسات العدد االقتصادي، «

2
 .101. ، صالمرجع السابق، «سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر »، بطاهر علي - 
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دوالر )الوحدة  19901999تطور أسعار البترول في الجزائر خالل الفترة : (III.20))الجدول رقم 
 (أمريكي

 2444 2442 2442 2446 2445 2441 2443 2441 2442 2440 السنوات

 22.42 21.26 24.15 12.64 22.52 26.32 22.25 24.43 22.31 11.10 سعر البرميل

 .112. ص، المرجع السابق، « 1022-2420 -حالة اجلزائر–النقدية واملالية على النمو االقتصادي  أثر السياسة»، بلوافي محمد: املصدر

I      . 3-  (إلى يومنا هذا 2000من )لمحة عن االقتصاد الجزائري في ظل برامج اإلنعاش االقتصادي 
، وخروجها من 2444إىل غاية  2424بعد مرحلة اإلصالحات اليت عرفتها اجلزائر واليت امتدت من  

األزمة، حاولت استكمال مسرية اإلصالح هبدف حتسني االقتصاد الوطين والعمل على رفع النمو االقتصادي، 
سنة دوالر مع مطلع  12.5خاصة بعد االنفراج املايل الذي حققته نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات واليت بلغت 

اجلزائر كسياسة  انتهجتهااليت لة انعكس ذلك يف التوسع يف اإلنفاق العام و وبالتايل ارتفاع مداخل الدو  ،1000
-1002أين مت إقرار خمططات تنموية موسعة خالل الفرتة  ،استثماراهتاأداة مهمة هلا لتنفيذ و جديدة  اقتصادية

ذي وال االقتصاديالنمو معدالت تؤثر هذه الربامج على و هتدف إىل دعم وتنشيط الطلب الكلي،  1024
وبالتايل حتقيق  خالل التسيري اجليد هلا منواالجتماعية  االقتصاديةحتقيق مقومات التنمية  ينعكس على

 .االستقرار وحتسني املستوى املعيشي، وحماولة الرفع من معدل التشغيل

I      . 3.9-برنامج اإلنعاش االقتصاديPSRE    20012004  
-2445ظروف االقتصادية اليت مرت هبا البالد حيث بلغ معدل النمو االقتصادي للفرتة نظرا لل 

وهو معدل ضعيف ال يليب املتطلبات األساسية السكان، كما بلغت كل من معدالت  %3.1حوايل  1000
خاصة لدى سكان األرياف بسبب سياسة حترير األسعار  1000سنة  %21.2، والفقر ب %14.2البطالة 
لدعم عن السلع األساسية وخوصصة املؤسسات، كل هذه املشاكل وإضافة إىل ارتفاع أسعار البرتول مع ورفع ا

مطلع األلفية واليت كانت السبب الرئيسي لتطبيق خمطط اإلنعاش  والذي وخصصت له مبالغ طائلة قدرت 
م مشاريع سابقة مليار دوالر، لكن بعد إضافة مشاريع جديدة وتقيي 2مليار دج أي حوايل  515حوايل 

 25421تضمن حوايل مليار دوالر، وت 26مليار دج أي ما يقارب  2126ارتفعت قيمة الغالف لتصل إىل 
 .1، يف خمتلف القطاعاتمشروع

                                                           
1
، 1البليدة ،مجلة األبحاث االقتصادية، « 1021-1002الل الفرتة دور الربامج التنموية يف مكافحة البطالة يف اجلزائر خ» معيزي قويدر، - 

 .121-123. ص ،1022جوان ،22العدد   ،اجلزائر
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إذ يعترب هذا املخطط االنطالقة احلقيقية لسياسة التوسع يف اإلنفاق العام اليت انتهجتها الدولة، بغية إجياد 
االقتصاد الوطين ودفع النمو االقتصادي عن طريق تنشيط الطلب الداخلي وإعادة الظروف املثلى للنهوض ب

 :1حتريكه، ويهدف إىل حتقيق مايلي

 معاجلة أشكال الفقر والتهميش اليت عاين منها اجملتمع إضافة إىل حتسني املستوى املعيشي؛-

جملهودات املبذولة يف جمال املناطق العمل على توفري مناصب شغل خاصة فيما تعلق بالبىن التحتية، ومواصلة ا-
 الصناعية؛

إعادة تنشيط الفضاءات الريفية وتشجيع األنشطة اإلنتاجية عن طريق إطالق جمموعة من الربامج املدعمة -
 :واليت ميكن توضيحها يف اجلدول التايل. لعودة السكان إىل الريف

 

 (مليار دج)الوحدة  1004-1009ي مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصاد: (III.22))الجدول رقم 

 السنوات               

 المشاريع
 النسب المجموع 1004 1003 1001 1009

 10.2 120.5 1.0 32.6 20.1 200.2 أشغال كبرى و هياكل قاعدية

 32.2 101.1 6.5 53.2 21.2 22.2 تنمية محلية و بشرية

 21.1 65.1 21.0 11.5 10.3 20.6 الفالحة والصيد البحري

 2.6 15.0 / / 25.0 30.0 اإلصالحات دعم

 200 515.0 10.5 223.4 225.4 105.1 المجموع

السداسي الثاني، ، «تقرير الظرف االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائر » ،( C.N.E.S)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: املصدر
 .22. ص، 1002

من جمموع % 10.2قطاع األشغال العمومية بنسبة يتضح من اجلدول أعاله أن الربنامج ركز على  
مبلغ الربنامج، ما يبني حرص الدولة على تفعيل حالة الركود وتدارك العجز والتأخر احلاصل بسبب التقشف 
وتقليص حجم اإلنفاق املوجه لالستثمار أين توقفت جل املشاريع، كما أن دعم هذا القطاع سيساهم يف 

لوطنية العامة واخلاصة عن طريق توسيع نشاطها مما يؤدي إىل توفري مناصب عمل إنعاش املؤسسات اإلنتاجية ا
سواء مباشرة أو غري مباشرة تساهم يف تقليص البطالة، حيث أن االستثمار يف اهلياكل القاعدية يساهم يف 

                                                           
1
مجلة ، « 1021-1000تطور السياسة املالية يف اجلزائر ودورها يف حتقيق اإلصالح االقتصادي خالل الفرتة » زير ريان،  ،بلعايش ميادة - 

 .44. ص ،1022 سبتمرب ،03اجمللد الثالث، العدد   ،اجلزائر ،البشائر االقتصادية
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االهتمام أيضا  ، كما مت1توفري الظروف املالئمة لالستثمار وبالتايل رفع معدالت االستثمار احمللية واألجنبية
من إمجايل املبلغ املخصص للربنامج لتدعيم التعليم والصحة وإنشاء  %32.2بالتنمية احمللية والبشرية بنسبة 

املعاهد الثقافية على املستوى الوطين دون استثناء ملا هلا من دور يف حتسني الظروف املعيشية للسكان وإحداث 
أي ما يعادل  %21.1والصيد البحري فحظي باهتمام قليل وبنسبة تنمية اقتصادية شاملة، أما قطاع الفالحة 

وهو الربنامج  1000من برنامج خاص إبتداءا من سنة  2مليار دج، ويعود ذلك أن هذا القطاع استفاد 65.1
، وهو برنامج مستقل عن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، وبالتايل فهذا "PNDA"الوطين للتنمية الفالحية 

رغم أمهيته يف التنمية كونه من القطاعات املنتجة اليت جيب الرتكيز   ترب سوى دعم للربنامج السابقاملخصص يع
هبدف تطوير وعصرنه اإلدارات واملؤسسات  %2.6عليها، ليحتل مشروع دعم اإلصالحات املرتبة األخرية ب

بة من التوزيع السنوي للربنامج العامة، واملالحظ كذلك من اجلدول أنه يف السنتني األوليتني كانت األعلى نس
لتليها % 34.23مليار دج أي بنسبة  105.1بقيمة  املخصصات أكرب كصاحبة 1002 سنة جاءتحيث 
 مث ومن مدة أقصر خالل اإلنفاق وترية تسريع يف 3الدولة من رغبة هذاو  ،%35.10بنسبة  1001سنة 

وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت  لياحمل لالقتصاد منفعة أكرب املايل لتحقيق االنفراج استغالل
 البىن وتطوير العمل مناصب إنشاء ،االقتصادي النمو معدالت ناحية من سواء ،تدهورت ألفراد الشعب

التحتية، يف ظل األزمة اإلقتصادية اليت عرفتها البالد، وما حلقها من إصالحات خالل فرتة التسعينات من 
 .ست سلبيا على املستوى املعيشي للسكانالقرن العشرين واليت انعك

I      . 3-1-20052009  لدعم النمو التكميليرنامج الب PCSC 

ويطلق عليه بربنامج اخلماسي األول، جاء هذا الربنامج ملواصلة سلسلة اإلصالحات اليت مت إقرارها يف  
 حيث من اإلصالحات االقتصادية تاريخ يف مسبوق غري برناجما يعتربخمطط دعم اإلنعاش االقتصادي حيث 

من جراء االنفراج املايل الذي عرفته البالد نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات اليت سجلت مستويات قياسية  قيمته
  وما اجنر عنه من استعادة التوازنات الداخلية واخلارجية والتحكم يف املديونية اخلارجية اليت تقلصت بشكل

 إقراره بعد له، ليضاف  )دوالر مليار 55(دج مليار 1103 األصلي شكله يف وقدر قيمة املخطط ،4كبري
 مليار 662 بقيمة العليا اهلضاب مبناطق وآخر دج مليار 131 بقيمة اجلنوب مبناطق أحدمها خاصني، برناجمني

                                                           
1
 ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، « 1020-1000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة »نبيل بوفليح،  - 

 .153. املرجع السابق، ص

2
استدامة األمن : "مداخلة ضمن المؤتمر الدولي، «طاع الفالحي يف اجلزائردور سياسة اإلنعاش االقتصادي يف دعم منو الق»نبيل بوفليح  - 

 .5.ص ،1021نوفمرب 13/11 ،اجلزائرجامعة الشلف،  ،"الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية

3
مجلة األكاديمية للدراسات ، « 1020-1000ائر يف الفرتة دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلز »نبيل بوفليح،  - 

 .12. ص ،1023 ،04العدد  ،اجلزائر، االجتماعية واإلنسانية

4
أبحاث  مجلة، « 1023-2420دراسة تطبيقية للفرتة : العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر» أحمد سالمي، - 

 .56. جع السابق، صاملر ، اقتصادية وإدارية
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 املقدرة اإلضافية والصناديق دج ارملي 2022ب واملقدرة السابق املخطط من املتبقية على املوارد زيادة دج،
، ليصبح اجملموع النهائي دج مليار 2210 بقيمة اخلزينة حبسابات اخلاصة والتحويالت مليار دج 2242ب

 :2،  وكان أهدافه تتمحور حول1ليار دجم 2205لقيمته حوايل 

شاط القطاع اخلاص حتديث وتوسيع اخلدمات العامة قصد حتسني اإلطار املعيشي من جهة، وإىل استكمال ن-
 بغية الرفع من االقتصاد الوطين وتطويره؛

 حتسني املستوى املعيشي لألفراد وذلك من خالل حتسني مؤشرات اخلدمات الصحية، األمنية والتعليمية؛-

تطوير املوارد البشرية عن طريق ترقية املستوى التعليمي واملعريف لألفراد باالستعانة بالتكنولوجيا من الدول -
على كفاءة علمية، إضافة إىل تطوير موارد البىن التحتية ألمهيتها يف تطوير النشاط اإلنتاجي خاصة للقطاع األ

اخلاص من خالل تيسري عملية انتقال املواصالت، السلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج، فهاذين العاملني يشكالن 
 أمهية يف الوقت الراهن بغية تطوير النشاط االقتصادي؛

إذ يعترب اهلدف الرئيسي واألساسي للربنامج التكميلي والذي تصب فيه كل : ل النمو االقتصاديرفع معد-
 .  األهداف السابقة

 (مليار دج)الوحدة   20052009مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو : (III.91))الجدول رقم 

 النسبة المبلغ القطاعات
 15.5 2402.5 انبرنامج تحسين ظروف معيشة السك

 10.5 2203.2 برنامج تطوير الهياكل القاعدية

 2 332.1 برنامج دعم التنمية االقتصادية

 1.2 103.4 برنامج تطوير الخدمة العمومية

 2.2 50 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة

 200 1101.2 المجموع

 .2-6ص  . ص مجلس األمة،، 1005فريل ، أ1004-1005للفرتة  البرنامج التكميلي لدعم النمو: املصدر

مليار دج إىل مخس قطاعات  1101.2يتضح من اجلدول أعاله أنه مت تقسيم هذا الربنامج واملقدر ب 
كانت احلصة  %15.5فرعية، ليتصدر قطاع حتسني ظروف املعيشة على النسبة األكرب من الربنامج حبوايل 

                                                           
1
أثر برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية اخلماسي على النمو »صالحي ناجية، مخناش فتيحة  - 

رامج تقييم آثار ب: "مداخلة ضمن المؤتمر الدولي، «حنو حتديات آفاق النمو االقتصادي الفعلي واملستدمي 1021-1002االقتصادي 
مارس  22/21 ،اجلزائر، 2سطيف  ،"1021-1002االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 

 .06. ص ،1023

2
لدكتوراه أطروحة مقدمة لنيل شهادة ا، « 1004-2440أثر دور الدولة على برامج االصالح االقتصادي يف اجلزائر لفرتة »، بختة سعيدي - 

 .252. ص،  1023 ، اجلزائر ،3اجلزائر  جامعة، ختصص حتليل اقتصاديفي العلوم، 
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إجناز مليون وعشرة آالف سكن مبا فيها سكنات اجتماعية  مليار دج، قصد 555األعظم لبناء السكن بقيمة 
إجيارية، سكنات البيع باإلجيار، سكنات اجتماعية تسامهية باإلضافة إىل السكن الرتقوي والسكن الريفي، كما 

مليار دج قصد إجناز مشاريع للتزويد باملاء الشروب والتطهري إضافة  100خصص لربامج البلدية للتنمية قيمة 
جناز الطرق البلدية لفك العزلة وإعادة تأهيل املرافق الرتبوية وإنشاء املنشآت الثقافية والرياضية وحتسني إىل ا

 225000مقعد بيداغوجي و 132000مليار دج للقطاع اجلامعي إلنشاء  212احمليط احلضري، إضافة إىل 
 .1مطعم جامعي 16سرير، وإجناز 

من إمجايل  %10.5مليار دج أي بنسبة  2203.2مبلغ أما قطاع تطوير اهلياكل القاعدية على  
 343مليار دج، يليها قطاع املياه ب 2300الربنامج، حيث خصص لقطاع األشغال العمومية والنقل مبلغ 

مليار دج؛ أما باقي االستثمارات فقد وزعت  20.25مليار دج، أما قطاع التهيئة العمرانية فحصل سوى على 
من إمجايل الربنامج كانت النسبة األكرب  %2مليار دج حبوايل  332.1ادية حبوايل على قطاع التنمية االقتص

مليار دج، إضافة إىل ترقية االستثمار  321منها إىل قطاع الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري بقيمة 
صالح أهم إ 2هبدف %1.2والصناعة والسياحة بنسب قليلة، ليليها قطاع تطوير اخلدمة العمومية بنسبة 

كما شكل برنامج تطوير . اهليئات احلكومية على غرار الداخلية والعدالة واملالية وباقي اإلدارات العمومية
 .مليار دج من إمجايل املبالغ املخصصة للربنامج 2.2اخلدمة التكنولوجيات احلديثة على 

I      . 3-3-توطيد النمو االقتصادي رنامج بPCCE 20102014  
على قدر  1002يندرج ضمن ديناميكية إعادة اإلعمار الوطين اليت انطلقت قبل عشر سنوات منذ  

والذي خصص لربامج اهلضاب العليا وواليات  1004-1005املوارد املتوفرة آنذاك، لتستكمل بربنامج 
من موارده لتحسني  %10ثر من ، والذي خص أك1021-1020اجلنوب، ليليها برنامج التنمية اخلماسي 

 :3التنمية البشرية، ومشل هذا املخطط على شقني اثنني

مليار  4200استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها خاصة يف جمال السكة احلديدية، الطرق واملياه مببلغ -
 مليار دوالر؛ 230دج، ما يعادل حوايل 

 مليار دج؛ 256يقارب  مليار دج ما 22531إطالق مشاريع جديدة مببلغ -

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، « 2212-1121 -أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر»، ضيف أحمد - 

 .255. ص، العلوم االقتصادية، المرجع السابق

2
 .12. ص ،المرجع السابق، « 1020-1000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة »يل بوفليح، نب - 

3
، جامعة أم مجلة البحوث االقتصادية والمالية، « 1021-2440أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر  »بن عزة هناء، - 

 .231. ص ،1022 جوان ،02اجمللد الرابع، العدد  ،جلزائرالبواقي، 
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والذي خصص له مبلغ إمجايل قدره  ،1021-1020كما يطلق عليه أيضا باملخطط اخلماسي الثاين      
مليار دوالر مبا يف ذلك الغالف اإلمجايل للربنامج السابق بقيمة  126مليار دج أي ما يعادل  12121

  .1مليار دج 255مليار دج أي  22531مليار دج، لتبلغ القيمة األولية اإلمجالية للمخطط ب 4620
I        .9.3.3-أهداف البرنامج 

 :2يهدف برنامج التنمية اخلماسي حتقيق مجلة من األهداف نلخصها فيما يلي     
 مالين منصب شغل؛ 3القضاء على البطالة من خالل خلق -
نظومة التعليمية ودعم البحث العلمي دعم التنمية البشرية عن طريق توفري املوارد البشرية املؤهلة، وترقية امل-

 هبدف تطوير اقتصاد املعرفة؛
 حتسني إطار االستثمار وحميطه عن طريق تطوير احمليط اإلداري والقانوين والقضائي واملايل للمؤسسة؛-
 مواصلة الدعم ألفالحي وحتسني األمن الغذائي هبدف حتسني الظروف املعيشية خاصة يف العامل الريفي؛-
 القدرات السياحية والصناعة التقليدية، إضافة إىل تثمني املوارد الطاقوية واملنجميةتثمني -

I        .1.3.3-مضمون البرنامج 
جاء هذا الربنامج الضخم  الذي مل يسبق لبلد يف طريق النمو أن خصصه من أجل تعزيز اجلهود و  

حسب ما أشار إليه مالحظون أن املبالغ  و اجتماعية،و سنوات لدعم تنمية اقتصادية 20اليت شرع فيها منذ 
اليت تستثمر هلذا الربنامج تساوي تقريبا نصف ما أقره الزعماء األوربيون من أجل إنقاذ اليونان من اإلفالس و 

هذا رغبة من السلطات العمومية احملافظة على مجيع قطاعات جوز و الوقاية من كارثة مالية كبرية يف القارة الع
 :ملحق الربنامج اخلماسي للتنمية فقد مت تقسيم خمصصات الربنامج كمايليوحسب  النشاطات،

 (مليار دج)الوحدة  20102014 مضمون برنامج توطيد النمو: (III.23)الجدول رقم 
 النسبة المبلغ القطاعات

 14.54 20211 التنمية البشرية

 32.54 6112 المنشآت األساسية

 2.26 2666 ةتحسين الخدمة العمومي

 2.62 2566 التنمية االقتصادية

 2.26 360 مكافحة البطالة

 2.11 150 البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال

 200 10121 المجموع

 .1020ماي  11 الوزراء، بيان اجتماع جملس، برنامج التنمية الخماسيباالعتماد على  الطالبةمن إعداد : المصدر

                                                           
1
 .212. ص ،1021 ،20العدد  ،جلزائر، جامعة ورقلة، مجلة الباحث، «سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو  »محمد مسعى، - 

2
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  أطروحة، «ترشيد سياسة اإلنفاق العام باتباع منهج اإلنضباط باألهداف »، بن عزة محمد - 

 .124-122ص . ص،  1025 ، اجلزائر ،تلمسان جامعة، تسيري املالية العامةختصص االقتصادية، 
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الحظ من اجلدول أعاله بأن خمصصات الربنامج ركزت على قطاع التنمية البشرية حبوايل حيث ي 
مليار دج، هبدف الرفع من النمو، أين تضمن كل عناصر التنمية البشرية  20211نصف قيمة الربنامج حبوايل 

من  %32.54سية بنسبة إخل، ليليه قطاع املنشآت األسا....مبا فيها الرتبية، التعليم، الصحة، وحماربة البطالة
إمجايل الربنامج، من أجل استكمال اجناز الطرقات واملوانئ، حياول فك العزلة عن السكان وتعزيز املنشآت 
األساسية، مث قطاع حتسني اخلدمة العمومية بغية إنشاء احملاكم واملدارس التكوينية واجملالس القضائية بنسبة 

 :1تفاوتة وضعيفة وميكن تلخيصها فيما يليأما باقي القطاعات فكانت بنسب م ،2.26%

بقيمة  حتتل مكانة متزايدة األمهية حيث حصل على نصف املبلغ اإلمجايل من الربنامجو  :دعم التنمية البشرية-
 مليار دج 3200بقيمة  اجلزء األكرب قطاع السكنووزع على عدة قطاعات فكان نصيب  ،مليار دج20211

ترقوي  500000إجياري و 500000 إجناز مليوين مسكن منهاضري و أجل إعادة تأهيل النسج احل من
مليار دج  1000حبوايل  قطاع المياهيليه ، ريفي سكن 200000السكن اهلش و المتصاص 300000و

عملية باملاء  3000تزويد أكثر من و حمطة للتصفية،  31عملية حتويل للمياه و 15سد و 35قصد إجناز 
، ات رياضيةمركب 250 عب،مل 20من اجل إجناز مليار دج  2230ب لرياضةقطاع الشبيبة و االشروب ،مث 

من أجل  مليار دج 262بقيمة  قطاع التعليم العالي يليه ،كز للتسليةمر  250قاعة متعددة الرياضات  260
بقيمة  2الوطنية لتربيةقطاع امث  ،مطعم جامعي 11سرير و 100000مقعدا بيداغوجيا و 600000 إجناز
ثانوية، وأكثر من  250إكمالية، وحوايل  2000ة ابتدائية، مدرس3000جناز إمن أجل  دجمليار  251

مليار دج  624حاز على  قطاع الصحةكذلك وحدة بني داخليات ومطاعم ونصف داخليات،   1000
 22للعالج و  ةقاع 2000ة وعياد 322و مركبات صحية متخصصة 15 إىلمستشفى إضافة  221إلجناز 

ربط حوايل مليون بيت  من أجل لمجال الطاقةمليار دج  350رصد  كذلك  ،شبه الطيبمدرسة للتكوين 
لقطاع التكوين مليار دج  222إىل باإلضافة  بيتا ريفي بشبكة الكهرباء، 110000و شبكة الغاز الطبيعيب

أخرى  إضافة املشاريع تنموية داخلية، 52و مراكز للتكوين 21هد ومع 110إجناز  من أجل والتعليم المهني
وإجناز  كإجناز مسجد اجلزائر األعظمبنسب متفاوتة كقطاع االتصال، الثقافة، اجملاهدين، والشؤون الدينية،  

 22إجناز  ،مؤسسة لفائدة املعوقني 20، و إجناز و التلفزيونية، حتسني التجهيزات اإلذاعية مراكز ثقافية إسالمية
 .متحف و مركب تارخيي

                                                           

1
 .1021-1020املتضمن برنامج التنمية اخلماسي  ،1020ماي  11»املنعقد يوم ، بيان اجتماع مجلس الوزراء - 

2
مداخلة ، « 1021-1002شيد االنفاق العام من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر آليات تر »بلعاطل عياش، نوي سميحة  - 

-1002تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة : "ضمن المؤتمر الدولي

 .25. ص ،1023مارس  22/21 ،اجلزائر، 2سطيف  ،"1021
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إمتام من أجل  مليار دج 3200حيث حصل قطاع األشغال العمومية على  :حتسني املنشآت األساسية -
وازدواجية الطرق الوطنية على طول  م من الطرقك  230واستكمال ربطها ب غرب–شرق الطريق السيار 

كم من الطرق وإجناز   2000، وإعادة تأهيل أزيد من من الطرق اجلديدة 1500إجناز أكثر من و كم،  200
 حتديث و مد شبكة السكك احلديدية من أجلمليار دج،  1226بمث قطاع النقل  ت،مطارا 3ميناء و 10

 .مليار لتهيئة اإلقليم 500، ومدينة بالرتامواي 14جتهيز وحتسني النقل احلضري و 

الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و على  مليار دج مت توزيعها 2666 قرابةخصص له : حتسني اخلدمة العمومية-
العدالة إلنشاء لقطاع مليار دج  324مت ختصيص حوايل ، كما ميم وسائل اإلعالم اآليلقصد تع االتصال

، العمل بقطاع العدالة عصرنهجانب  مؤسسة عقابية إىل 210أزيد من جملس قضاء و مدارس تكوينية و  220
اإلدارة املالية يف  تطويرل املالية، وقطاع األمن الوطين واحلماية املدنية الداخلية لغرض تطوير مصاحلأما قطاع 

إدارات ضبط التجارة  حتسني السوق التجارية وإمكانيات و بغية  التجارةوالضرائب، وأخريا قطاع  قطاع اجلمارك
 .كإجناز مقرات تفتيش نوعية

مليار دج، مت الرتكيز فيها على  2566مل حيظى باالهتمام حيث خصص له مبلغ : دعم التنمية االقتصادية-
 .قطاع الفالحة

مليار دج،  150 خصص له غالف مايل بقيمة :لبحث العلمي والتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصالا -
مليار دج لوضع  200و مليار لتعميم اإلعالم اآليل، 50و مليار دج لتطوير البحث العلمي، 200 منها

 .احلكامة االلكرتونية

لق مناصب شغل وإدماج خرجيي آليات خ 1مليار دج لتمويل 360 خصص له مبلغ :مكافحة البطالة-
اجلامعات ومراكز التكوين املهين، إضافة إىل توفر البيئة الالزمة إلنشاء املؤسسات املصغرة، وينتظر منه إحداث 

نصب شغل يف السنة للوكالة م 100000 منصب سنويا، منها  600000 ثالث مالين منصب شغل مبعدل
نصب شغل يف السنة، و م 300000 ماج املهين فيحصل علىالوطنية للتشغيل، أما جهز املساعدة على اإلد

نصب شغل ألجهزة إحداث النشاطات مبا فيها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق م 200000
 .الوطين للتأمني على البطالة

I      . 3-4-20152019المخطط الخماسي رنامج ب  
من قيمتها يف أقل  %10أين فقدت  1021ر البرتول بداية من نظرا لالخنفاض الذي شهدته أسعا 

دوالر أواخر  55إىل أقل من  1022دوالر عام  222من ستة أشهر،حيث انتقل متوسط سعر الربميل من 

                                                           
1
المرجع ، « 1021-1002آليات ترشيد االنفاق العام من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر »بلعاطل عياش، نوي سميحة  - 

 .21.صالسابق، 
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 161مليار دج أي ما يعادل  13000، وعليه فمن املتوقع أن ختصص احلكومة ميزانية قدرها 1021ديسمرب 
حيث سيبلغ متوسط تنفيذ تلك املخططات بني  1024-1025نامج اخلاص للفرتة مليار دوالر لتمويل الرب 

وخصصت أساسا لالستثمارات اهليكلية كاهلياكل األساسية والسكن، وعليه ويف ظل  ،%20إىل  60%
يف تراجع إيرادات احملروقات، واالرتفاع يف النفقات العامة اليت أثقلت املالية العامة، أصبح النسق اجليد للنمو 

، (من الناتج احمللي اإلمجايل %33-)يتحقق على حساب العجز الكبري يف امليزانية العامة والذي بلغ  1025
النقل  ،%(2.6)متثلت يف منو كل من قطاع الزراعة  1025أما عن أهم املؤشرات اليت حققت منو سنة 

، %(1.6)عة فكان ضعيفا أما قطاع الصنا، %(5.3)، البناء واألشغال العمومية %(6)، التجارة (6%)

ونتيجة ذلك ففي املدى القصري سيكون اخنفاض أسعار النفط على النمو حمدود بسبب الدينامية الداخلية 
للقطاع اخلاص واالستثمار الذي يظل مرتفعا يف القطاع العام، إضافة إىل التحويالت االجتماعية الكبرية واليت 

وسط فلتجميد برامج االستثمار الغري مدرجة يف امليزانية أثر ، أما على املدى املت1025عام % 20.1بلغت 
 .1سليب على النمو يف ظل غياب إصالحات لتنويع موارد امليزانية واالقتصاد

فاملخطط اخلماسي للتنمية هو برنامج استثمارات عمومية يفرتض معدال سنويا للمخصصات املالية  
 املعيشة يف قطاعات السكن، الرتبية، الصحة، املاء، مليار دج مع إعطاء األولوية لقطاع حتسني 51.1ب

 :2يهدف إىل حتقيق مايلي

 العمل على الرفع من النمو يف الناتج الداخلي اخلام؛-

 تنويع موارد االقتصاد ومنو الصادرات خارج قطاع احملروقات؛-

 العمل على إنشاء مناصب شغل هبدف التقليل من البطالة؛-

مع حرص الدولة على إتباع السياسة االجتماعية عن طريق  ،%2و االقتصادي بنسبة حماولة الوصول إىل النم-
 ترشيد التحويالت االجتماعية ودعم الطبقات احملرومة؛

 االهتمام باملورد البشرية عن طريق تكوين األطر واليد العاملة؛-

 حتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط اإلجراءات وتوفري القروض والعقار؛-

 ه اإلدارة االقتصادية ومكافحة البريوقراطية؛عصرن-

 .العمل على ترقية الشراكة بني القطاع العام واخلاص سواء الوطين أو األجنيب-

                                                           

1
 .2. ص، 1026، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، موجز قطري - 

2
مجلة ميالف للبحوث ، «على املتغريات االقتصادية الكلية لالقتصاد اجلزائري  أثر املوارد املالية النفطية »حيدوشي عاشور، وعيل ميلود،- 

 .332. ص ،1022 جوان ،05العدد ، جلزائر، جامعة ميلة، والدراسات
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تدعيم وتكييف اإلطار التحفيزي واملتابعة لالستثمار اخلاص والشراكة لزيادة  1كما يهدف أيضا إىل 
ىل احملافظة على جهود توسيع القاعدة اإلنتاجية، العرض الوطين، وبالتايل الرفع من الصادرات، إضافة إ

وتكثيف املنتجات الفالحية عن طريق تكييف سياسة الدعم والتمويل، الرفع من آليات الدعم والتأطري لإلنتاج 
 .الوطين، تكوين اإلطارات البشرية والدعم التقين والبحث ونشر التقدم التقين

ن املخطط اخلماسي للحكومة حياول االستثمار يف من خالل األهداف السابقة الذكر، يالحظ أ 
 1025قطاع اهلياكل القاعدية والتنمية االجتماعية ذات األولوية القصوى، فحسب تقرير التنمية البشرية لسنة 

نظرا جلهودها املبذولة يف جمال الصحة  0.2عامليا مبؤشر تنمية بشرية قدر ب 23والذي صنفها يف املرتبة 
 14مليار دوالر مع التخلي عن املشاريع األخرى واملقدرة ب 16مبلغ  2ة حيث سيخصص هلاوالتعليم والرتبي

-1025مليار دوالر لربنامج  51.1مليار دوالر، حيث قدرت االعتمادات املالية لالستثمارات العمومية ب

ندوق من ص 3مليار دج 1226وبالتايل اضطرت احلكومة القتطاع  1025أي ما يقارب عجز ميزانية  1024
دوالر إال  32ضبط اإليرادات والذي يعتمد على االحتياط يف تقدير السعر املرجعي للنفط والذي يبلغ حوايل 

لتمويل العجز يف امليزانية بسبب ارتفاع  ،1022دوالر يف قانون املالية لسنة  50أنه متت مراجعته وتغيريه إىل 
انية النفقات الرأمسالية واليت اخنفضت بنسبة النفقات واخنفاض أسعار البرتول،كما عملت على خفض ميز 

 .1026عام  10%

                                                           
1
دراسة قياسية باستخدام منوذج  1021-1002أثر الواردات الفالحية على منو القطاع الفالحي باجلزائر  »الهروشي خطاب، نسمن فطيمة، - 

ARDL » ،31. ص ،1022أفريل  ،05العدد ، جلزائر، جامعة مستغامن، مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة. 

2
ص . صالمرجع السابق، ، «أثر املوارد املالية النفطية على املتغريات االقتصادية الكلية لالقتصاد اجلزائري  »حيدوشي عاشور، وعيل ميلود، - 

332-334.. 

3
 .21-22 .ص. ص ،المرجع السابق، االقتصادية إلفريقيا اللجنة، موجز قطري - 
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II – 19862017تطور السياسة اإلنفاقية في الجزائر خالل الفترة  
شهد اإلنفاق العام احلكومي تطورا ملحوظا يف اجلزائر خالل هذه الفرتة، نتيجة االنفراج املايل الذي  

ار البرتول وبالتايل زيادة إيرادات اجلباية البرتولية واليت انعكست على ارتفاع عرفته البالد يف ظل ارتفاع أسع
إيرادات ميزانية الدولة، وانعكس ذلك يف الربامج التنموية لإلنفاق العام اليت انتهجتها الدولة كأداة لتحقيق 

تقليص حجم اإلنفاق اتبعت الدولة سياسة تقشفية ممثلة يف   2426األهداف املسطرة هلا، إال أنه يف سنة 
العام، بسبب االتفاقيات اليت عقدهتا مع صندوق النقد الدويل وفرضها لتلك الشروط يف ظل اإلصالحات 
االقتصادية، وما اجنر عنه من نتائج سلبية كتقليص املشاريع اخلوصصة واملديونية، أما مع مطلع األلفية ونتيجة 

ولة سياسة التوسع يف اإلنفاق العام انعكست يف الربامج التنموية االرتفاع املتواصل ألسعار احملروقات تبنت الد
الضخمة واليت مت التطرق إليها يف املبحث السابق، هبدف تنشيط االقتصاد الوطين والرفع من معدالت النمو، 

 .وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتليل اإلنفاق احلكومي وهيكله كمكون رئيسي للميزانية العامة
II      . 9-19862017الفترة  تطور النفقات العامة في الجزائر خالل 

تتأثر السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر باجلباية البرتولية واليت تساهم بنسبة كبرية يف إيرادات ميزانية الدولة،  
آلونة األخرية بداية من يف اه أما أثناء اخنفاض، 1000وهذا ما لوحظ أثناء ارتفاع سعر البرتول بداية من سنة 

لذلك . دوالر للربميل، أدى باحلكومة إىل إتباع سياسة التقشف وجتميد بعض املشاريع 50إىل ما دون  1023
وعالقته باجلباية البرتولية، كما سيتم التطرق  1022-2426سنحاول حتليل التطور العام للنفقات خالل الفرتة 

 .إىل تقسيماته خالل نفس الفرتة

II       .9.9- 19862017تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة 

عرف اإلنفاق العام تطورا ملحوظا بسبب السياسة اإلنفاقية املنتهجة خالل الفرتة وطبيعة  
 :اإلصالحات، وهذا ما يبينه اجلدول التايل

 (مليون دج)الوحدة ، 19862017فترة تطور حجم النفقات العامة في الجزائر خالل ال: (III.21): الجدول
 النفقات العامة السنوات النفقات العامة السنوات

9168 909697 1001 9550848 

9167 903177 1003 9831300 

9166 991700 1004 9666100 

9161 914500 1005 1051000 

9110 938500 1008 1453000 

9119 191900 1007 3906700 

9111 410939 1006 4919900 

9113 478817 1001 4148300 

9114 588311 1090 4488100 

9115 751897 1099 5739400 

9118 714801 1091 7981100 

9117 645918 1093 8014900 

9116 675731 1094 8160100 

9111 189861 1095 7858367 

1000 9976911 1098 7363800 

1009 9319000 1097* 8663100 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات وبنك اجلزائر :املصدر
          



 الجزائردراسة تحليلية لوضعية اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في                              الثالث الفصل 

236 
 

 2426يالحظ من اجلدول أعاله ارتفاع اإلنفاق العام من سنة ألخرى خالل فرتة الدراسة من سنة  
واليت تعترب املمول ، النفطيةومصدره حتسن أسعار النفط وبالتايل زيادة مدا خيل اإليرادات  ،1022إىل غاية 

 من إيرادات املوازنة مرتبطة به، %45الرئيسي لإلنفاق العام كون االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي أي حوايل 
 :والشكل املوايل يوضح ذلك

  19862017تطور النفقات العامة خالل الفترة (: III.02)الشكل رقم 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

 النفقا  العام 

 
 .(III.21)االعتماد على اجلدول رقم ب الطالبةمن إعداد  :المصدر

 2426 يظهر بوضوح التزايد املستمر لإلنفاق حيث سجلت أدىن قيمة سنة من خالل الشكل أعاله 
 2442أما سنة واليت بينت هشاشة االقتصاد الوطين، . بسبب أزمة البرتول مليون دج 202222 تبلغ أين

إىل  2440مليون دج سنة  236500قلت النفقات من انتوبسبب حتسن أسعار النفط ورواج السوق العاملية 
وإبرام اتفاقيات  اإلصالح املايل الذي قامت به الدولة 1بفضل، 2444سنة  مليون دج 462621حوايل 

التثبيت والتعديل اهليكلي بالتعاون مع املؤسسات الدولية، وسياسات التحرير، أين مت ختصيص مبالغ مالية  
ات، زيادة على اإلصالحات اليت مست القطاعات االقتصادية املختلفة، كما مت كبرية للتطهري املايل ملؤسس

بالتوسع يف اإلنفاق على الشبكة االجتماعية يف ظل االنتقال حنو نظام اقتصاد السوق، بعد عملية  2االهتمام
بب الظرف بس، وبالتايل ارتفاع النفقات التحويلية رفع الرواتب واألجورالتحرير اجلزئي لألسعار أين مت 

زيادة حجم االستهالك العمومي  3إضافة إىل .2442السياسي آنذاك واملتمثل يف االنتخابات التشريعية لسنة 
من الناتج  %5واليت بلغت  2443-2441بسبب الدعم احلكومي للسلع االستهالكية األساسية خالل الفرتة 

                                                           
1
 ،02العدد ، جلزائر، مجلة اإلبداع، «تطورها، أسباهبا، ومتطلبات ترشيدها : ظاهرة تزايد اإلنفاق العام يف اجلزائر »براق عيسى، بركان أنيسة،-- 

 .226. ص ،1022ديسمرب 

2
 revue d’études sur les institutions et، «دراسة حتليلية  1006-2422اجلزائر  الفجوة التضخمية يف »بوسالم رفيقة، بونوة شعيب، - 

le développement ،40. ص ،1021سبتمرب  ،02العدد ، جلزائر، جامعة تلمسان. 

3
ديسمرب  ،05العدد ، زائرجل، مجلة االقتصاد الصناعي، «حتليل اقتصادي قياسي : قانون واجنر ومنو النفقات العامة يف اجلزائر »إيمان بوعكاز، - 

 ..26-25ص . ص ،1023
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 211.1حوايل  2446حيث قدرت سنة  احمللي، وتكاليف عملية التطهري املايل لبعض املؤسسات العاجزة
مليار دج  22.5مليار دج، مصحوبة بتكاليف عملية اخلوصصة، كما مت ختصيص الدولة ملبلغ مايل قدر ب

للفئات املتضررة من مسار االنفتاح االقتصادي خاصة البطالني حيث مت تقدمي دعما نقديا مباشرا، ومنح 
 .مساعدات وقروض هبدف إنشاء تعاونيات

بعدها االقتصاد اجلزائري مع مطلع األلفية انطالقة جديدة لتوسيع وتنويع االقتصاد نتيجة  ليدخل 
 أربعاإلنفاق العام بسبب ارتفاع أسعار النفط وبالتايل زيادة احتياطات الصرف ونتج عنه إقرار  ضخامة

مليون دج  2222211 مننسبة اإلنفاق  انتقلتخمططات تنموية ضخمة سامهت يف زيادة االستقرار، حيث 
 1004مدا خيل النفط، أما سنة  ، بسبب ارتفاع1005مليون دج سنة   1051000إىل، 1000سنة 

ليون دج م 1242200بعدما كانت  ليون دجم 1116300 أين بلغتالنفقات  تذبذب يف ارتفاعفيالحظ 
ة وما اجنر عليها من تداعيات األزمة العقارية األمريكية لتصبح أزمة عاملي السنة السابقة، ويعود ذلك إىل

بسبب حتسن االقتصاد  1020مع مطلع سنة  لرتتفع النفقات اخنفاض لسعر البرتول وقيمة الدوالر األمريكي،
وجتلى ذلك يف تطبيق الربنامج اخلماسي للتنمية  وبالتايل زيادة الطلب عليه، اجلزائري نتيجة ارتفاع سعر البرتول

 1، بسببمليون دج 2264400ويبلغ حوايل  1021سنة  حيث ارتفع اإلنفاق العمومي، 1020-1021
اسرتجاع احلكومة لدورها االقتصادي بعد االنتهاء من اإلصالحات اهليكلية املشرتطة من املؤسسات الدولية، 
وحماولتها الرفع من األداء االقتصادي عن طريق حتسني البىن التحتية  إضافة إىل ارتفاع النفقات التسيريية كزيادة 

% 1.1ما استوجب زيادة النفقات واليت بلغت  ر، والنفقات الدفاعية بسبب التوترات السائدة يف احلدوداألجو 

 .1022من الناتج اإلمجايل سنة 

مليون  6011200 بشكل طفيف حيث بلغتاخنفضت النفقات العامة  1023لكن مع بداية سنة  
، 1021دوالر سنة  204.1كان حوايل  دوالر بعدما 205.22والذي بلغ  بسبب اخنفاض سعر البرتولدج، 

 1026 تعاود االخنفاض بداية منمليون دج، و  2656322حيث بلغت  1025لتعود لالرتفاع جمددا سنة 

وبالتايل تقلص املوارد األجنبية املتأتية من اجلباية  ، بسبب اهنيار أسعار النفطمليون دج 2323600 لتبلغ 
دوالر بسبب الزيادة  52.22وصل سعر الربميل للنفط إىل  1025من  أنه بداية 2وميكن إرجاع ذلك البرتولية،

الكبرية يف إنتاج النفط األمريكي وإصرار اململكة العربية السعودية على االحتفاظ حبصتها يف السوق واخنفاض 
بسبب الفائض  1026دوالر للربميل سنة  11.12الطلب يف آسيا على النفط، ليتواصل ذلك االهنيار إىل 

                                                           
1
 .26. ، املرجع السابق، صمجلة االقتصاد الصناعي، «حتليل اقتصادي قياسي : قانون واجنر ومنو النفقات العامة يف اجلزائر »إيمان بوعكاز، - 

2
مجلة الباحث ، « 1026-1000الفرتة  انعكاس تقلبات أسعار النفط على توجهات السياسة املالية يف اجلزائر يف »مسيعد مريم، - 

 .312. ص ،1022جوان  ،02العدد ، 6 اجمللد، جلزائر، ااالقتصادي
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طي املوجود يف مجيع املراكز النفطية من املخزون التجاري االسرتاتيجي واستمرار الدول املصدرة للنفط يف النف
 . مواصلة زيادة إنتاجها

II      . 1- 19862017في الجزائر خالل الفترة  نفقات التسيير والتجهيزتطور 

-2426حتليل تطور معدل منومها خالل الفرتة  سنتطرق إىل تطور نفقات التسيري والتجهيز إضافة إىل 

 :م االستعانة بالشكل أدناهتسي ، لذلك1022

 19862017الفترة خالل  نفقات التسيير والتجهيز  تطور(: III.02)الشكل رقم 
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 .1باالعتماد على امللحق رقم  الطالبةمن إعداد : المصدر

ولكن  2426ن الشكل أعاله التزايد املستمر لكل من نفقات التسيري والتجهيز ابتداء من يالحظ م 
بشكل طفيف ومتقارب، إىل غاية هناية التسعينات واليت بدأت تعرف ارتفاعا حمسوسا، كما يالحظ ارتفاع 

ط االقتصادي ما يبني دور الدولة يف تسيري النشا. 1020نفقات التسيري عن التجهيز خاصة مع مطلع سنوات 
 .واملفسر باإلنفاق الضخم يف إطار املخططات املنتهجة

 253200مليون دج إىل  62251انتقلت نفقات التسيري من  2442-2426ابتداء من الفرتة  
مبعدل  2442مليون دج سنة  663255مث قفزت إىل   ،%23حيث فاق معدل منوها  2442مليون دج سنة 

جلوء احلكومة  1التسيري على إمجايل النفقات خالل  هذه الفرتة بسببما يبني هيمنة نفقات  ،%3.1منو 
خالل فرتة التسعينات لتقليص نفقات التجهيز بغية استعادة التوازنات املالية ويرجع هذا االرتفاع يف منو نفقات 

واردات أخرى   التسيري أساسا إىل ارتفاع أعباء األجور والتحويالت االجتماعية وأعباء الدين العام، إضافة إىل
 .كاملواد الغذائية واألدوية وإىل ارتفاع اإلعانات املقدمة للهيئات كالصندوق الوطين للسكن

                                                           
1
السنة ، جلزائر، امجلة معارف، «دراسة قياسية ألثر االقتطاعات الضريبية واإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر  »جوادي علي، - 

 152. ص ،1026جوان  ،10العدد ، 20
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مليون دج، لتنخفض سنة  2042226فبلغت نفقات التسيري  1022-1000أما مع مطلع سنة  
ففففففففففففففففففففف بنمو سالب قدر بفففف ،1001سنة  2150241مليون دج بعدما كانت 2115231وتبلغ حوايل  1005

مليون دج، ما عدا تذبذب سنة  1542415وتبلغ حوايل  1025، وتعاود االرتفاع إىل غاية سنة (0.16%-)
سنة % 15.41مقابل ارتفاع ، %23.62مليون دج أي باخنفاض قدره  1232536والذي قدر ب  1023
، (مليار دج 112.1-)ت اجلارية اخنفاض التحويال 1يعود سبب هذا االخنفاض يف هذه السنة إىلو  1021

مليار دج ختص أساسا اجلماعات احمللية  354.5بسبب االخنفاض يف نفقات بند التحويالت األخرى ب
مليار دج، كاخنفاض نفقات دعم املستشفيات  22.6والتحويالت، واخنفاض يف نفقات اخلدمات االدارية ب 
، (مليار دج 255.1)اخنفاض نفقات املستخدمني  واملؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، إضافة إىل

 .بسبب أن املبالغ املدفوعة مبوجب هذه النفقات احتوت األثر الرجعي على عدة سنوات للزيادات يف األجور

املبالغ الكبرية اليت  2مليون دج، وميكن تفسري هذا التزايد يف نفقات التسيري إىل 1542100ب 1026وسنة 
ت الكبرية املرصودة ألجور املوظفني والعمال بسبب اإلضرابات واالحتجاجات اليت مت ضخها نتيجة الزيادا

 1250ب 1021قامت هبا خمتلف نقابات العمال، أين بلغت كتلة األجور لصاحل العمال واملوظفني سنة 
 .من نفقات التسيري %62.2مليار دج ما يبني أن أجور املوظفني تشكل لوحدها نسبة 

-حيث انتقلت من  2441إىل  2426ت التجهيز فقد عرفت تزايدا من سنة أما نسبة منو نفقا 

حيث انتقلت من  وانعكس ذلك على ارتفاع نفقات التجهيز 2441سنة  %12إىل  2422سنة  1.09%
أي حوايل نصف نفقات التسيري خالل تلك السنة إىل أقصى قيمة سنة  2422مليون دج سنة  13500

دج، بفضل جهود الدولة وتواصل إنفاقها الضخم على القطاعات مليون  125413واملقدرة ب 2445
مليون دج ومبعدل منو سالب لنفقاهتا خالل نفس  221023إىل  2446اإلمنائية، لتنخفض من جديد سنة 

 بسبب شروط برنامج التعديل اهليكلي، 2444سنة  % (22.25-)مث إىل  %(34.21-)السنة ب

أللفية بسبب السياسة التوسعية لإلنفاق بشقيها حسب الشكل لتعاود االرتفاع من جديد مع مطلع ا 
تبلغ أعلى قيمة هلا سنة ل %20مبعدل منو فاق  1000مليون دج سنة  321929السابق حيث انتقلت من 

، بسبب تطبيق الربامج التنموية الضخمة لإلنعاش االقتصادي وتعاود مليون دج 1973278ب 1002
( %2.22-)مث إىل ( %2.32-)مليون دج مبعدل منو سالب  1946311وتبلغ  1004االخنفاض ابتداء من 

                                                           
1
الجزائرية للتنمية  المجلة، « حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر »العمرية لعجال، محمد يعقوبي، - 

 .105. ص ،1026ديسمرب  ،05العدد ، جلزائر، ااالقتصادية

2
، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، « -لة اجلزائردراسة حا-كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارد  »حراق مصباح، - 

 .12. ص ،1026ديسمرب  ،01العدد ، جلزائرجامعة ميلة، ا
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استفادة قطاع األشغال  1إىل 1004-1000، ويعود الزيادة املستمرة لنفقات التجهيز خالل الفرتة 1020سنة 
مشروع، وإجناز ما  5000مليار دج إلجناز  1550العمومية خالل الربنامج التكميلي من قطاع مايل قدر ب

كم من أشغال الطرقات عرب كامل الرتاب الوطين، إضافة إىل التجهيزات املوجهة الستكمال   62364يقارب 
مليار  232.14غرب وتسيريه بأحدث الوسائل مبا فيها أشغال األنفاق واجلسور مببلغ -الطريق السيار شرق

طوير الطرق حبوايل مليار دج ، ت 11.5مليار دج، وصيانة الطرق حوايل  120دج، واملشاريع املهيكلة بقيمة 
دراسة  24منشأة،  24مليار دج مبا فيها عصرنة وإنشاء طرق جديدة وطرق ازدواجية، وتطوير  216.3

 (. وطنية، والئية، بلدية، حضرية)كم   220034لإلجناز، وتطوير شبكة الطرقات حبوايل 

فض يف السنة مليون دج وتنخ 2275539ب 1021لتعاود االرتفاع من جديد وتبلغ أعلى قيمة سنة  
 1025لرتتفع من جديد وتبلغ سنة ، %(16.82-)مليون دج مبعدل منو سالب  1892595املوالية وتبلغ 

بداية  2إىل 1000وعموما يعود السبب يف ارتفاع هذه النفقات إبتداءا من سنة مليون دج، 3251124مقدار 
بقطاعات اهلياكل القاعدية كالسكن تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي أين مت رصد مبالغ ضخمة لالهتمام 

والري، والذي يهدف إىل حتفيز الطلب الداخلي عن طريق الزيادة يف النفقات املوجهة لالستثمار خاصة جمال 
البىن التحتية واهلياكل القاعدية ومشاريع اإلسكان وحتسني ظروف املعيشة، إضافة إىل الربنامج التكميلي لدعم 

مركزة على اجلانب االقتصادي للبىن التحتية  1002إلعمار الوطين اليت بدأت يف النمو ليتم مواصلة إعادة ا
واإلداري والنقل واملواصالت عن طريق إجناز مشاريع جديدة ختص الطرق والنقل بالسكك احلديدية، إدخال 

 .لنفطالكهرباء إىل الريف والتزويد باملياه من جراء ارتفاع اإليرادات اجلبائية مستغلة حتسن أسعار ا

، 1022سنة  17.93-مث إىل  11.47-لتعاود االخنفاض يف السنتني األخريتني مبعدل منو سالب قدره  

دوالر للربميل هناية  32يجة ارتباط ميزانية التجهيز بإيرادات اجلباية البرتولية وبالتايل اخنفض سعر النفط إىل نت
الضرورية  ميد بعض املشاريع وإهناء فقط املشاريعما أدى بالدولة إىل إتباع سياسة تقشفية ممثلة يف جت 1025

 . يها، إضافة إىل اخلوصصةواليت مت الشروع ف

وميكن توضيح ما سبق يف الشكل املوايل والذي يوضح أكثر منو نفقات التسيري والتجهيز خالل الفرتة  
2426-1022 

 

 

 

                                                           

1
 .25-06 ص. ص، 1004 نوفمرب، «تقرير ملخص: خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية »، وزارة األشغال العمومية - 

2
 revue économie et de statistique، « 1022-2424ة حتليلية للفرتة  دراس-تطور نفقات االستثمار يف اجلزائر »اقايدي خميسي، - 

appliquée développement ،241-241ص . ص ،1021جوان  ،21العدد ، جلزائر. 
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 19862017الفترة  خاللمعدل نمو نفقات التسيير والتجهيز   تطور(: III.04)الشكل رقم 
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 1من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم : المصدر

II       .9.1-20002017في الجزائر خالل الفترة  نفقات التسيير والتجهيز هيكل تطور 

أي فرتة انتهاج  1022-1000يز للفرتة مكونات كل من نفقات التسيري والتجهسيتم التطرق إىل  
 الدولة لسياسة اإلنعاش االقتصادي

I        .9.9.1-توزيع نفقات التسيير 
ممثلة يف نفقات املستخدمني،  تقسم نفقات التسيري يف اجلزائر حسب طبيعتها إىل مخس أقسام رئيسية 

 :نوضحها يف اجلدول املوايل ام،منح اجملاهدين، مواد ولوازم، التحويالت اجلارية، فوائد الدين الع
 (مليون دج)الوحدة ، 20002017الجزائر خالل الفترة  تطور هيكل نفقات التسيير في: (III.25)الجدول 

 مجموع نفقات فوائد الدين العام التحويالت الجارية مواد ولوازم منح المجاهدين نفقات المستخدمين السنوات
 التسيير النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة غالمبل النسبة المبلغ

1000 124.6 33.82 52.2 6.73 51.6 6.38 141 34.10 261.3 18.96 856193 

1002 311 33.62 51.1 5.64 16.3 4.80 342.1 40.62 212.5 15.31 963633 

1001 302.2 27.42 21 6.74 64.2 6.36 322.2 35.32 213 13.03 1097716 

1003 314.4 29.38 63.1 5.27 52.5 4.88 556.4 46.45 221 9.51 1122761 

1001 342.1 31.28 64.1 5.53 22.2 5.73 633.6 50.64 25.1 6.81 1250894 

1005 122.5 33.61 24.2 6.41 26 6.10 542.6 48 23.1 5.88 1245132 

1006 112.2 31.14 41.5 6.43 45.2 6.66 233.3 51 62.6 4.77 1437870 

1002 626.1 36.80 202.6 6.07 43.2 5.60 222.2 46.71 20.5 4.81 1674031 

1002 232.2 37.81 203 4.64 222.2 5.04 2201.4 49.73 62.1 2.77 2217755 

1004 420.4 39.6 230.2 5.68 221.5 4.89 2202.5 48.20 32.1 1.63 2300023 

1020 2121.6 45.02 252.3 5.69 212.2 4.58 2210.1 42.87 33.1 1.25 2659078 

1022 2252.2 46.28 244.3 5.24 40.1 2.37 2221.1 45.09 32.6 0.99 3797252 

1021 2422.1 41.57 225.3 3.87 235.1 2.82 1132.2 50.84 11 0.87 4782634 

1023 2255.3 44.90 116.5 5.48 214.2 3.60 2256.1 44.93 11.1 1.06 4131536 

1021 1002.1 44.66 122.1 4.85 262.4 3.60 1064 46.03 32.2 0.08 4494327 

1025 1220.4 47.27 113 4.85 224.2 3.91 1000.2 43.57 11.6 0.92 1542415 

1026 1124.5 49.64 242 4.31 232.2 3.00 2414.3 42.01 16.2 1.01 4591400 

 .التطور االقتصادي والنقدي للجزائر 1026ائر، التقرير السنوي باالعتماد على تقارير بنك اجلز  الطالبةمن إعداد : املصدر
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يتضح من خالل اجلدول أعاله االختالف الواضح بني مكونات نفقات التسيري، إذ تستحوذ نفقات  
أين  1023من ميزانية التسيري وهي يف ارتفاع مستمر ما عدا سنة %  15.06التحويالت اجلارية على 

مليون دج بسبب إعانات اليت  1064فقدرت حوايل  1021دج، أما سنة  مليون 2256.1اخنفضت إىل 
بسبب الرواتب  ،%12.12بنسبة  1025تقدمها الدولة كاملنح الدراسية ومنح التقاعد، لرتتفع سنة 

والتعويضات لعمال اإلدارات املركزية والالمركزية من جراء توفري مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز املساعدة 
املهين، وأثر مبالغ التقدم يف املسار املهين، إضافة إىل إعادة النظر يف األجر القاعدي، مث تنخفض لإلدماج 

 % 32.16مليون دج،  لتليها نفقات املستخدمني بنسبة  2414.3ما يقدر حبوايل  1026تدرجييا لتبلغ سنة 
حيث متثل النفقات السابقة  وهي يف تزايد مستمر كوهنا تضم الرواتب والعالوات املعاشات وحوادث العمل،

حوايل نصف نفقات ميزانية التسيري ما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي مث نفقات منح اجلاهدين بنسبة 
على % 1.52و %5.12، ويف املرتبة األخرية نفقات فوائد الدين العام ونفقات املواد واللوازم بنسبة 5.14%
من إمجايل  %22.46نسبة  1000العام حيث بلغت سنة  كما يالحظ اخنفاض نفقات فوائد الدين. التوايل

على التوايل، أما يف % 0.22و% 0.42نسبة  1021و 1022نفقات التسيري لتنخفض تدرجييا لتبلغ سنيت 
 .مليون دج نتيجة التسديد املسبق للديون 32.2بقيمة % 0.02فقد بلغت أدىن نسبة ب 1021سنة 

I        .1.9.1-توزيع نفقات التجهيز 
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا يف املبحث السابق، اتضح أنه لنفقات التجهيز مبالغ ضخمة من  

إمجايل النفقات وكانت يف تطور مستمر خالل اإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا اجلزائر واملمثلة يف 
املبالغ املوجهة لكل مكون الربامج التنموية املوسعة هبدف إحداث تنمية شاملة لكافة القطاعات رغم اختالف 

من نفقات التجهيز أين تتكون من عشرة قطاعات موزعة على حسب األمهية وحاجة السكان،  واملتمثلة يف 
الصناعة، الزراعة والصيد البحري، القطاعات املنتجة، البىن التحتية االقتصادية و واإلدارية، الرتبية والتعليم، 

 .ة، السكن، خمططات البلدية للتنمية، وقطاع نفقات رأس املالالبىن التحتية االجتماعية والثقافي

 :1022-1000خالل الفرتة  يف اجلزائر واجلدول املوايل يوضح توزيع نسب مكونات نفقات التجهيز      
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 (مليون دج)الوحدة ، 20002017الجزائر خالل الفترة  تطور هيكل نفقات التجهيز في: (III.26)الجدول 
الفالحة  الصناعة السنوات

والصيد 
 البحري

القطاعات 
 المنتجة

البنى التحتية 
االقتصادية 

 واالدارية

التربية 
 والتعليم

البنى التحتية 
االجتماعية 

 والثقافية

مخططات  غير ذلك السكن
 البلدية للتنمية

نفقات رأس 
 المال

1000 1.16 23.32 0.61 24.22 21.05 3.21 12.52 6.42 4.54 2.41 

1002 2.24 26.62 1.04 13.62 21.46 1.11 12.21 2.52 20.20 22.12 

1001 2.62 11.60 2.24 10.24 21.36 6.01 24.52 1.42 4.02 22.41 

1003 2.21 26.26 1.10 24.20 22.62 6.04 21.50 5.30 2.31 11.14 

1001 0.03 25.12 2.55 25.26 4.62 1.21 20.31 6.21 1.32 12.24 

1005 0.02 22.26 2.14 11.45 20.12 1.12 2.36 2.12 1.62 30.36 

1006 0.02 22.22 2.21 16 2.12 3.11 2.23 2.23 5.03 14.11 

1002 0.02 23.22 2.01 30.30 2.24 1.42 21.22 6.23 5.51 16.20 

1002  -2.15 2.22 32.34 6.22 1.22 4.36 1.21 1.02 13.26 

1004 0.02 21.50 0.22 11.22 2.11 3.52 22.25 6.26 3.42 16.66 

1020 0.02 26.12 0.21 12.10 2.14 3.43 26.13 6.62 3.62 11.21 

1022 0.02 20.55 2.10 36.11 2.21 1.62 21.03 26.61 3.33 2.45 

1021 0.01 2.23 2.06 12.61 6.15 1.41 16.42 10.01 1.22 1.01 

1023           

1021 0.26 22.61 2.60 31.64 2.62 1.52 22.21 26.12 3.52 0.33 

1025 0.21 4.62 2.14 31.21 2.11 1.14 24.52 21.52 3.25 1.22 

1026 0.25 2.12 2.26 10.31 6.41 5.55 26.03 21.12 3.30 2.22 

 25.02 5.05 4.31 25.55 1.36 4.21 12.03 2.32 23.31 0.4 المتوسط

 .3باالعتماد على امللحق رقم  الطالبةمن إعداد : املصدر

يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قطاع البىن التحتية االقتصادية واإلدارية حصل على حصة األسد  
من إمجايل نفقات التجهيز، يدل ذلك  %12ما يقارب  1022-1000أين بلغ متوسط اإلنفاق خالل الفرتة 

من برامج اإلنعاش بسبب على أهنا متثل القطاع الرئيسي واالهتمام األول للدولة يف إطار األهداف املرجوة 
ليليه قطاع النفقات الرأمسالية حبوايل  ،املشاريع الضخمة يف إطار أجناز الطرقات واملوانئ والسكك احلديدية

، ليستهلك تتعلق بدعم النشاط االقتصادي والربنامج التكميلي لفائدة الواليات، والتمويالت الطارئة 25%
، ما يبني اهتمام الدولة هبذا القطاع وباحتياجات التجهيز من كجموع نفقات %25.55قطاع السكن نسبة 

% 23.31السكان هبدف حتسني التنمية و ومعيشة أفراد السكان، ليليه قطاع الفالحة والصيد البحري ب

يف  االهتمام هبذا القطاع كبديل لقطاع احملروقات مع بداية الربامج التنموية خاصة يف اآلونة األخرية حيث بدأ
 إىل 1025سنة  لريتفعمليون دج،  13200حوايل  1000خصص له سنة  أين ،ض أسعار البرتولظل اخنفا

 كمامليون دج، ما يبني اهتمام الدولة به يف اآلونة األخرية ، مث باقي القطاعات بنسب منخفضة،   305364
كما   ،من إمجايل نفقات التجهيز %4.21خصصت الدولة خالل نفس الفرتة لقطاع قطاع الرتبية نسبة 

% 5.05نالحظ اخنفاض كل من خمططات البلدية للتنمية ونفقات البىن التحتية االجتماعية والثقافية ب 

على التوايل خالل نفس الفرتة، أما املرتبة األخرية فكانت من نصيب القطاعات املنتجة و قطاع  %1.36و
 %.2الصناعة والذي مل حيظى باالهتمام أين بلغ متوسط إنفاقهما بالتقريب 
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حظي هيكل نفقات التجهيز باالهتمام واألولوية لقطاع البىن التحتية االقتصادية واإلدارية إضافة إىل  
قطاع السكن، يف ظل السياسة املنتهجة يف اجلزائر والربامج التنموية الضخمة، واليت هتدف إىل تلبية حاجات 

ل هذا هبدف تفعيل التنمية االقتصادية يف السكان األساسية، كالسكن، الطرقات، التعليم، تطوير املرافق ك
 .جل القطاعات متاشيا مع التطورات العاملية

II      . 3-في الجزائر  عالقة النفقات باإليرادات العامة 

تتكون املوازنة العامة للدولة من النفقات العامة واإليرادات العامة، إذ تتأثر السياسة اإلنفاقية جليا  
ة، كما هتتم بتنويع وتفعيل مصادر اإليرادات العامة، هبدف متويل تلك النفقات واليت حبالة االقتصاد السائد

تعتمد أساسا على اجلباية البرتولية وبالتايل تشكل أهم مورد لإليرادات العامة للموازنة، كما ينتج عن ارتفاع 
ل من طرف الدولة بزيادة النفقات عن اإليرادات العامة ما يسمى بالعجز املوازين، سواء يكون مقصود ومفتع

عدم  "اإلنفاق وتقليص اإليرادات، أو غري مقصود نتيجة قلة التحصيل إليرادي، وعليه فالعجز املوازين هو 
كفاية اإليرادات العامة مبا فيها الضرائب والرسوم، إيرادات أمالك الدولة، اإلعانات والتربعات لتغطية التزايد 

رواتب املوظفني، النفقات التطويرية كالتعليم، أو بسبب اخنفاض اإليرادات املتواصل يف حجم النفقات العامة ك
العامة والذي حيصل بسبب اخنفاض حصيلة الضرائب أو حالة الركود االقتصادي، أو هبوط يف أسعار النفط 

 .1"للدول املصدرة واليت تعتمد عليه كمصدر وحيد إليراداهتا

 :طورا ملحوظا، وميكن توضيحه يف الشكل املوايلإذ عرفت اإليرادات العامة للدولة ت     
الفترة خالل يرادات العامة، النفقات العامة، ورصيد الميزانية العامة في الجزائر اإل تطور(: III.20)الشكل رقم 
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 (.2) معطيات امللحق رقم باالعتماد على الطالبةمن إعداد : المصدر

                                                           
1
، زائرجل، امجلة االقتصاد الصناعي، «دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف عالج آثار األزمة النفطية باجلزائر  »هجيرة حالسي، ريمة عمري، - 

 .245. ص ،1022جوان  ،21العدد 
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إال ، 1022-2426يالحظ من الشكل أعاله أن اإليرادات العامة عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة  
، أدى إىل اخنفاض اجلباية البرتولية  2426 أنه بفعل األزمة البرتولية واالخنفاض الشديد ألسعار احملروقات سنة

مليون دج،  24640إىل  كس ذلك على اخنفاض اإليرادات العامةواليت تعترب أهم مصدر مليزانية الدولة وانع
مليون  -21212امليزانية عجزا ب  رصيد مليون دج، كما سجل 205250تقدر ب 2425بعدما كانت سنة 

 2424، ليتقلص العجز سنة مليون دج 16100 إىل وصلو  2422 سنة ، وبلغ أقصاهدج خالل تلك السنة
إىل ارتفاع معدل زيادة النفقات العامة عن معدل زيادة اإليرادات العجز ويعود ذلك ، مليون دج 2200 إىل

العامة وبالتايل عدم قدرة هذه األخرية على تغطية ذلك االرتفاع،  لتتخذ الدولة بعدها مجلة التعديالت 
و من أجل استعادة التوازنات االقتصادية الكلية، بغية التوجه حن 2424سنة  واإلصالحات االقتصادية منذ

اقتصاد السوق عن طريق سياسة تقشفية حماولة ترشيد النفقات العامة، ونتج عن ذلك حتول العجز إىل فائض 
مليون  36200مليون دج و 26000وسجل فائض بقيمة  2442و 2440 حيث حتسن رصيد امليزانية سنيت

ا خيل اجلباية البرتولية بفعل دج على التوايل، وهذا راجع إىل زيادة إمجايل اإليرادات العامة نتيجة ارتفاع مد
  .دوالر للربميل خالل تلك السنة 11حتسن وارتفاع أسعار البرتول إىل 

ويعود هذا  ،202162، حتول رصيد امليزانية من حالة فائض إىل عجزا مبقدار 2441ولكن يف سنة  
بسبب االخنفاض  البرتولية نتيجة اخنفاض اجلباية اإليرادات العامة عن منو النفقات العامة إىل ارتفاعالعجز 

 ليستمر ذلك العجز ويتفاقم حيث بلغ. دوالر للربميل خالل هذه السنة 24.43 إىل الشديد ألسعار احملروقات

 سنة 11.10 دوالر للربميل مقابل 22.25 بسبب تراجع أسعار النفط واليت بلغت 2443 سنة 261622

بسبب اإلصالحات اهليكلية اليت  2441 دج سنةمليون  24212 لينخفض عجز رصيد امليزانية إىل. 2440
دوالر  26ىل إ يف ظل االتفاقيات مع صندوق النقد الدويل، بالرغم من اخنفاض أسعار احملروقاتالدولة  باشرهتا
مليون دج بسبب ارتفاع  212240 أشده ب ويبلغ 2445 ، ليعاود هذا العجز االرتفاع من جديد سنةللربميل

 .وعدم القدرة على متويل ذلك االرتفاع أين ظهرت احلاجة إىل التمويلالعامة اإليرادات  عن العامة منو النفقات

مليون دج بسبب ارتفاع اجلباية البرتولية  221322ب 2446 ليتحول رصيد امليزانية إىل فائض سنة 
 236446حوايل  لغتدوالر للربميل وبالتايل ارتفاع االيرادات العامة واليت ب 12 النفط إىل نتيجة ارتفاع أسعار

مليون -202112مبقدار  2442مليون دج إال أن هذا الفائض مل يستمر طويال، ليظهر العجز مرة أخرى سنة 
دوالر للربميل انعكس ذلك على اخنفاض  21.26 دج، بسبب تدهور أسعار النفط واليت بلغت حوايل

ارتفاع  بفعلمليون دج،  22226 أين بلغ 2444ستمر ذك العجز إىل غاية سنة ااإليرادات اجلباية البرتولية، و 
 .العامةمقارنة باإليرادات  العامة النفقات

لكن مع بداية األلفية ونتيجة حتسن واستقرار الوضعية املالية، عرفت اإليرادات العامة ارتفاعا ملحوظا   
، انتقلت دج مليون 450146 تبلغ 2444كما مت تسجيل فائض يف امليزانية، فبعدما كانت اإليرادات سنة 



 الجزائردراسة تحليلية لوضعية اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في                              الثالث الفصل 

246 
 

نتيجة ارتفاع مداخيل اجلباية البرتولية، إضافة إىل اخنفاض النفقات  1000مليون دج سنة  2522262إىل 
 سنة لرتتفع ،مليون دج2421166حوايل  1003العامة ليستمر تسجيل فوائض يف امليزانية حيث بلغت سنة 

ونتيجة هلذا االنفراج املايل فقد  ،1002مليون دج سنة  3622400مث  مليون دج، 3021212 قدارمب 1005
حتقيق التوازنات االقتصادية ومعاجلة املشاكل النامجة  1قامت الدولة بإنشاء صندوق ضبط املوارد يهدف إىل

عن تقلبات أسعار البرتول على االقتصاد الوطين الغري متوقعة احلدوث، فهو يدخر جزء من إيرادات النفط 
جوان  12واملؤرخ يف  1000من قانون امليزانية التكميلي لسنة  20املادة  لألجيال املقبلة وقد أنشأ مبوجب

دوالر للربميل يف  32ويهدف إىل امتصاص الفائض من إيرادات اجلباية النفطية واليت تفوق حاجز  1000
يزانية السوق الدولية والسعر املرجعي للنفط الذي تبىن على أساسه امليزانية السنوية، لسد ومتويل العجز يف امل

العامة مستقبال يف حالة اخنفاض اإليرادات، إضافة إىل تسديد أو ختفيض قيمة املديونية، وتسديد تسبيقات 
 .بغية حتقيق االستقرار االقتصادي على الدين اخلارجي

تسجيل عجز يف رصيد امليزانية بلغ سنة  أدت إىلحيث  1002إال أنه بفعل األزمة املالية العاملية سنة  
واليت بلغت  أسعار النفط يف السوق العامليةيف  احلاد خنفاضاال  مليون دج نتيجة 420432وايل ح 1004
اخنفاض اإليرادات العامة  الذي ترجم يفو  دوالر 44حوايل  1002دوالر للربميل بعدما كانت تبلغ سنة  61.1

ت عن معدل منو ارتفاع منو النفقامليون دج، بسبب  3125361حوايل   1004للدولة حيث بلغت سنة 
زيادة  2مدرجة بسبب تقييم بعض املشاريع العالقة، وبالتايل ارتفاع األجور، وإىل نفقات مل تكناإليرادات ك

 ،1004وإىل غاية  1005بعض النفقات كالربامج اليت رصدت لصاحل واليات اهلضاب واجلنوب بداية من 
ن منو اإليرادات أقل من منو النفقات، ليستمر ذلك ، أي أ1020وإىل تبين برنامج التنمية املستدامة بداية من 

سياسة اإلنعاش االقتصادي واليت  3، ويعود ذلك إىلمليون دج 2341156حوايل  1020العجز ويبلغ سنة 
ترتكز أساسا على التوسع يف اإلنفاق، واخنفاض إيرادات احملروقات خالل تلك السنة، وتناقص قروض اخلزينة 

 .املمنوحة لبنك اجلزائر

مليون  2341156حوايل  1020حيث بلغ سنة  إىل يومنا هذاليستمر العجز يف رصيد امليزانية  
، كما  1021دوالر سنة  44.01دوالر مث  202.61حوايل  1023كما بلغ سعر الربميل للبرتول سنة ،دج

                                                           
1
 .105-241ص . ص، المرجع السابق، «األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر»، سعد اهلل داود - 

2
تنمية مجلة االقتصاد وال، «1021-1005دراسة حتليلية للفرتة : انعكاسات اهنيار أسعار النفط على املوازنة العامة للجزائر »حكيم بوجطو، - 

 .112-112ص . ص ،1025 ،01العدد ، جلزائر، االبشرية

3
مجلة جرش ، «الدور احلكومي يف اصالح االقتصاد خارج قطاع النفط من خالل السياسة اجلبائية حالة اجلزائر »جاب اهلل مصطفى، - 

 .662. ص ،1026 ،01العدد ، 22 اجمللد، ، األردنللبحوث والدراسات
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تدهور أسعار  يرمي إىل رفع مستوى التحصيل اجلبائي العادي بسبب 1كان اهتمام الدولة  1021أنه بداية من 
 من اإليرادات النفطية واليت تتأثر بأسعار وتقلبات النفط أين %20احملروقات، الرتباط اإليرادات الكلية حبوايل 

 .1025و 1021مت اللجوء إىل احتياطات صندوق ضبط املوارد لتغطية ذلك العجز سنيت 

ن دج بسبب اخنفاض مليو  1422232والذي قدر حوايل  1025ليبلغ أكرب عجز للميزانية سنة  
تراجع االستهالك العاملي للنفط بسبب ارتفاع قيمة  2دوالر للربميل أدى إىل 51.2أسعار احملروقات إىل 

الدوالر مقابل باقي العمالت أدى إىل تقلص الطلب على النفط باألسواق العاملية، إضافة إىل اخنفاض النمو 
أمريكا جعلها تتخلى عن استرياد النفط من اخلارج، وتعتمد بدول أوروبا وآسيا، كما أن إنتاج النفط الصخري ب

على إنتاجها احمللي، أدى إىل ارتفاع األزمة كوهنا أكرب مستهلك للنفط يف العامل، ما أدى إىل عجز رصيد 
وبالتايل عدم القدرة على تغطية النفقات احلكومية اليت ارتفعت بسبب تزايد  ،%10امليزانية الدولة بنسبة 

 .االجتماعية واألهداف املوضوعة لتطوير البىن التحتية واليت مل تتوفر خالل هذه السنةالضغوط 

تتعلق ارتفاع ومنو اإليرادات الكلية مبستوى أسعار احملروقات فبارتفاعه يف السوق العاملية ترتفع إيرادات  
أما اخنفاضه فيؤدي إىل العجز  اجلباية والذي يرتجم إىل الفائض يف ميزانية الدولة وبالتايل زيادة اإليرادات،

املرتبط إما بارتفاع النفقات واخنفاض اإليرادات، أو حاصل اجلباية البرتولية واليت تتأثر بتقلبات أسعار احملروقات 
يف السوق الدولية، أو بسبب قلة مداخل اجلباية العادية، أو ارتفاع قيمة املديونية وما ينجر عنها من عبء يف 

 .ميزانية الدولة

وعليه سنتطرق إىل مكونات اإليرادات العامة يف اجلزائر نظرا لتعددها فمنها اإليرادات العادية  
 .وإيرادات اجلباية البرتولية، ونسبة تغطيتها للنفقات العامة

II       .9.3-في الجزائر اإليرادات العامة تطور مكونات: 
لة األموال الالزمة لسد حاجياهتا ونفقاهتا، تعترب اإليرادات العامة املصادر اليت تستمد منها  الدو  

فتنقسم اإليرادات الكلية يف اجلزائر حسب طرق حتصيلها، فقد حدد املشرع اجلزائري قائمة هذه اإليرادات يف 
املتعلق بقوانني املالية، وهي موارد كلها ذات طبيعة هنائية حتت اسم اإليرادات  21/22من القانون  22املادة 

 :لشكل املوايل التايلبقة على املوازنة العامة للدولة وذلك حسب االنهائية املط

 

 

                                                           
1
 ،01العدد ، 4 اجمللد، جلزائر، امجلة المعيار، «1025-1002:تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة يف اجلزائرأثر  »مبروكي رمضان، - 

 .501-500ص . ص ،1022

2
 .246-242. ص. ص ،المرجع السابق، «دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف عالج آثار األزمة النفطية باجلزائر  »هجيرة حالسي، ريمة عمري، - 
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 (.2) باالعتماد على معطيات امللحق رقم الطالبةمن إعداد  :المصدر

مليار دج سنة  301.6الل الشكل أعاله ارتفاع اإليرادات اجلبائية حيث انتقلت من يالحظ من خ 
ومبا أن اجلباية البرتولية تتصف بالإلستقرار لتأثرها بالعوامل ، 1022 مليار دج سنة 5635.1إىل  2441

شكلت اخلارجية كأسعار البرتول يف السوق الدولية، إضافة إىل تأثرها بتذبذب سعر صرف الدوالر حيث 
، وتنخفض 1002سنة % 22.21لرتتفع إىل  2441من إمجايل اإليرادات العامة سنة  %61.1نسبتها حوايل 

فرغم اإلصالحات اليت ،  %34.01وقدرت ب 1022لتبلغ أدىن مسامهة هلا سنة  1020إبتداءا من سنة 
ل اإليرادات الضريبية إال أنه يالحظ تبنتها الدولة إلحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية بغية زيادة مداخ

 2441سنة % 31.22اخنفاض نسبها وتذبذهبا حيث تراجعت نسبة مسامهتها يف إمجايل اإليرادات العامة من 
 ومنه، % 61.55حوايل  1026 وتبلغ أقصاها سنة 1004 لرتتفع ابتداء من، 1002سنة % 22.54إىل 

، ما وبالتايل متثل املورد األساسي خلزينة الدولة ويل إيرادات امليزانيةمدى هيمنة اجلباية البرتولية على مت يتضح لنا
بالرغم من االصالجات اجلبائية  يؤكد لنا فشل سعي السلطات اجلزائرية يف إحالل اجلباية العادية حمل البرتولية

مجايل اإليرادات ، ألن نسبة اجلباية العادية إىل إاليت قامت هبا إال أن نسب مسامهتها كانت منخفضة وضئيلة
وعدم قدرة الدولة على السيطرة يف هذا املورد إال يف  بسبب عدم استقرار النظام الضرييب والتزانعرفت تذبذبا 

 . ، وأن النسبة األكرب هي للجباية البرتولية اليت أصال تتحكم فيها عوامل خارجيةالسنوات األخرية

 .ية البرتوليةلإليرادات اجلبائ  ة اإليرادات الكليةالشكل التايل يبني لنا مدى تابعيللتوضيح أكثر فو 
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 (.2) باالعتماد على معطيات امللحق رقم الطالبةمن إعداد : المصدر

II       .1.3-ولية في اإليرادات العامة الدولةساهمة  الجباية البتر م 
 243.2أين بلغت  2441 يالحظ من الشكل أعاله تطور إيرادات اجلباية البرتولية ابتداء من سنة 

وهذا راجع إىل حتسن أسعار البرتول يف السوق الدولية  1000مليار دج سنة  2223.1مليار دج لرتتفع إىل 
مليار دج، مث  411.1وتبلغ  1001بفعل اخنفاض هذا األخري، لترتاجع سنة  2444و  2442ما عدا سنيت 

االخنفاض إىل التدين يف أسعار تصدير  1دج ، وميكن تفسري ذلك مليار 2121.4حبوايل  1003ترتفع سنة 
احملروقات الغازية بسبب تراجع أسعار النفط اخلام، أما ذلك االرتفاع فيمكن إرجاعه إىل التحفيزات 

شجيعات للشراكة األجنبية، نتيجة ارتفاع سعر النفط اليت سامهت يف رفع احتياطات الصرف وبالتايل زيادة والت
 1003.5حوايل  1002مقاومة االقتصاد الوطين للصدمات اخلارجية، وبالتايل بلغت أقصى قيمة هلا سنة 

األسعار وبالتايل زيادة مداخل  من إمجايل اإليرادات العامة بسبب ارتفاع %22 مليار دج بنسبة مسامهة فاقت
 62إىل  1004اجلباية البرتولية، ولكن بسبب األزمة املالية العاملية وما اجنر عنها من اخنفاض سعر النفط سنة 

دوالر، تراجعت مسامهة اجلباية البرتولية يف االيرادات  46دوالر مقارنة بالسنة الفارطة والذي كان يقدر ب
واستمرت يف هذا االخنفاض حيث  على التوايل% 11.41و%  12.21 بنسبة 1022و  1020العامة سنيت 
حالة الالاستقرار ألسعار النفط إضافة إىل اإلجراءات احلكومية  2بسبب %32.10حوايل  1021بلغت سنة 

الرامية إىل رفع مستوى األداء االقتصادي للقطاعات الغري نفطية من خالل تبين خيار اجلباية العادية كمصدر 
 12وتبلغ  1025ويلي بديل للجباية البرتولية، ليستمر اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية وتنهار سنة مت

دوالر يف سبتمرب من  42لرتتفع إىل  1026دوالر للربميل بداية من جانفي  30دوالر للربميل، لتصل إىل 
                                                           

1
، جلزائر، امجلة المعيار، «1026- 1000دراسة حالة اجلزائر للفرتة "دور الضرائب يف التأثري على امليزانية العامة للدولة  »رابحي بوعبداهلل، - 

 .306.ص ،1022جوان  ،22العدد 

2
مجلة االقتصاد ، «ق التنمية يف اجلزائرمتطلبات إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية كخيار اسرتاتيجي لتحقي »مليكاوي مولود، - 

 .15.ص ،1022 جانفي ،02العدد ، جلزائر، جامعة املدية، اوالتنمية
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، إضافة إىل زيادة 1021ف زيادة العرض على الطلب بعد منتص 1نفس السنة وهذا االخنفاض راجع إىل
بسبب استغالل الغاز الصخري فقط، وضعف النمو يف  1002مالين برميل منذ  1اإلنتاج األمريكي مبقدار 

اخنفاض  ، كل هذه العوامل أدت إىل 1025سنة % 1.16إىل  1020سنة  %1.35االقتصاد العاملي من 
 .يار دجمل 2621.5حوايل  1026مداخل اجلباية البرتولية لتبلغ سنة 

II       .3.3- في اإليرادات العامة الدولة العاديةمساهمة  الجباية: 
 اجلزائر باهتمام يف العادية اجلباية حظيت 2442سنة يالحظ من خالل الشكل أعاله أنه إبتداءا من  

لجباية ل لنظامها الضرييب بغية حتسني املردودية املالية إصالحاتب حيث قامت من طرف السلطات العامة بالغ
 باالستقرار ضروري إليرادات ميزانية الدولة ألهنا تتميز كمورد ألمهيته نظرا العادية على حساب اجلباية البرتولية

 حتقيق يف إىل دورها إضافة باية البرتولية اليت تتحكم فيها عوامل خارجة عن نطاق الدولة،باجل مقارنة النسيب
وميكن إرجاع  2441إال أنه شرع التطبيق فعليا بداية من سنة  ،االقتصادية واالجتماعية األهداف من جمموعة

التحوالت اليت شهدها االقتصاد اجلزائري واالنتقال حنو اقتصاد السوق،   2أهم أسباب اإلصالح اجلبائي إىل
كما أن الشراكة مع االحتاد األورويب جعلت النظام الضرييب ال يتوافق مع تلك التطورات إضافة إىل ثقل العبء 

 2422اجلبائي بسبب تنوع وتعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا، أين بلغت الضريبة على أرباح الشركات سنة 
، كما أن اخنفاض أسعار 2422وبالتايل عدم مالئمة النظام اجلبائي لفرتة اإلصالحات لسنة  %55نسبة 

حيث كان  2426سنة % 12.56غتالبرتول والذي نتج عنه اخنفاض كبري يف ايرادات اجلباية البرتولية واليت بل
 .اهلدف إحالل اجلباية العادية حمل البرتولية

حيث نالحظ تزايد املردودية املالية للجباية العادية ولكن بنسبة مسامهة منخفضة يف إمجايل اإليرادات  
% 11.52إىل  2441سنة % 35.42إذ انتقلت من  ،2442-2441خالل الفرتة  %10العامة ال تتعدى 

يف إيرادات % 14.20بنسبة متوسطة تقدر ب 1002-1000، مث تعرف تذبذبا خالل الفرتة 2442سنة 
مث تنخفض ، %32.23بنسبة  1001رتتفع سنة ل% 11.21حوايل  1000سنة  إذ بلغت نسبتها الدولة،

مشكلة  3وميكن إرجاع هذا التدهور إىل، % 22.45ب 1002وتبلغ أدىن قيمة هلا سنة  1003بداية من 
ضرائب بسبب غياب املتابعة اجلبائية الصارمة لكبار املكلفني هبا، إضافة إىل التهرب والغش الضرييب، حتصيل ال

أدى ذلك إىل حمدودية قاعدة اجلباية العادية، إضافة إىل ارتفاع أسعار النفط خالل هذه الفرتة حيث بلغت 

                                                           
1
 .142. ص ،، املرجع السابقمجلة المعيار، «1025-1002أثر تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة يف اجلزائر »مبروكي رمضان، - 

2
العدد ، جلزائرا مجلة أبعاد اقتصادية،، « 1023-1000يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة  دور السياسة اجلبائية »خير فضيلة، - 

 .156.ص ،1022 ديسمرب ،02

3
 .305.، صالمرجع السابق، «1026- 1000دراسة حالة اجلزائر للفرتة "دور الضرائب يف التأثري على امليزانية العامة للدولة  »رابحي بوعبداهلل، - 
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 465.1باجلباية العادية واليت بلغت مليار دج، مقارنة  1003.5حوايل  1002إيرادات اجلباية البرتولية سنة 
 .مليار دج، وعليه مل تعطي اجلزائر اهتمام للجباية العادية حيث كان االعتماد عليها شبه معدوم

 1021لرتتفع سنة % 11.12بلغت  حيث جيدة اجلباية العادية مسامهة كانت 1020أما مع بداية  
من اإليرادات العامة  %61.55ب  1026نة وتستمر يف الزيادة إىل أن تبلغ أقصى قيمة س% 51.22ب

 الوقوف سنحاول لذلككونات اجلباية العادية، مل التدفقات العالية للدولة، وميكن إرجاع ذلك االرتفاع إىل
 .اجلزائر وذلك ملعرفة أكثر الضرائب املسامهة يف اإليرادات العادية يف العادية اجلباية إيراداتهيكل بنية  على

 19922017في الجزائر خالل الفترة  العاديةالجباية   لتطور إيرادات هيك

لقد كان هدف االصالح الضرييب يف اجلزائر الرفع من مردودية اجلباية العادية وإحالهلا مكان اجلباية البرتولية 
ية الدولة، اليت تسيطر على ميزانية الدولة، ومن أجل حتقيق ذلك، سنحاول عرض مكوناهتا ضمن إيرادات ميزان

 :من خالل التطرق إىل عرض تطور الضرائب املباشرة والضرائب الغري مباشرة من خالل الشكل أدناه

 19922017الفترة خالل في الجزائر  هيكل الجباية العادية تطور(: III.23)الشكل رقم 
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 (.2) على معطيات امللحق رقم باالعتماد الطالبةمن إعداد : لمصدرا 

حيث يالحظ تباين  ،1022-2441يوضح الشكل أعاله تطور هيكل اجلباية العادية خالل الفرتة  
يف مكوناهتا إذ أن نسبة الضرائب الغري املباشرة أكرب من نسبة الضرائب املباشرة بالنسبة إىل إمجايل اإليرادات 

 :نوع من الضرائب فقط يف الدول النامية ذات الدخل املنخفض إىلالعامة، وميكن إرجاع هذا االخنفاض هلذا ال

الضرائب على الدخل واألرباح من سنة ألخرى وبلغت كما يالحظ ارتفاع حصيلة الضرائب املباشرة ممثلة يف -
ويرجع هذا االرتفاع إىل زيادة األجور واملرتبات، وكذا ارتفاع عدد  ،1022و  1025 يتأقصى قيمة هلا سن
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ني هبا واستحالة التهرب منها، باإلضافة إىل زيادة حصيلة أرباح الشركات بسبب ارتفاع عدد املكلفني يف املكلف
 .ظل برامج التنموية الضخمة مؤخرا وما صاحبها من إنشاء مؤسسات جديدة

  الضرائبممثلة يف واليت تعترب أهم مصدر إليرادات الدولة الضريبية الغري املباشرة ارتفاع أيضا حصيلة الضرائب-
حيث على السلع واخلدمات مبا فيها الرسم على القيمة املضافة اليت تأيت يف املرتبة األوىل ضمن هذه الضريبة، 

 1ويرجع هذا االرتفاع إىل ،1025مليار دج سنة  211.3إىل  2441مليار دج سنة  14.23ارتفعت من 
اخلاص من خالل الربامج  العمومي أو سواء نفاقاإل ارتفاع يف ظل االستهالك حجم يف ةاملسجلة الكبري  الزيادة

 اجلزائر وارتفاع واردات الداخلية، العمليات على املضافة القيمة على الرسم حصيلة ما سبب يف زيادة التنموية،
حتصيل الواردات، والشكل التايل يبني مدى مسامهة  على املضافة القيمة على حصيلة الرسم ارتفاع مث ومن

 :ة املضافة يف متويل إيرادات اجلباية العاديةالرسم على القيم

في  مساهمة الرسم على القيمة المضافة في تمويل إيرادات الجباية العادية(: III.21)الشكل رقم 
 19922017الفترة خالل الجزائر 
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-2222الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك اجلزائر : باالعتماد على إحصائيات الطالبةمن إعداد : المصدر

2226-2212-2215. 

ففففففف نالحظ تأرجح يف حصيلة الرسوم اجلمركية فهي تتميز تارة باالرتفاع وتارة باالخنفاض، ويرجع اخنفاض يف 
اإليرادات  حصيلة هذه األخرية بسبب عملية التفكيك اجلمركي، ومثل هذا التفكيك يؤدي إىل اخنفاض

اجلمركية بالنظر إىل احلجم الكبري للتعامل اجلزائري مع االحتاد األوريب من التجارة اخلارجية للجزائر، أما سبب 
ارتفاع هذه احلصيلة ترجع بالدرجة األوىل إىل مدى ارتباط السوق اجلزائري باألسواق الدولية وارتفاع حصيلة 

 .الواردات

                                                           
1
دراسة قياسية خالل الفرتة  : دور الرسم على القيمة املضافة يف متويل ميزانية الدولة يف اجلزائر»، بابا عبد القادر، مكي عمارية، إجري خيرة - 

 .25. ص، 1022 اإلمارات، جانفي، الكلية اإلماراتية الكندية اجلامعية ،اإلبداع واالبتكار : المؤتمر العلمي األول، «2442-1022
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حصيلة الطوابع والتسجيل من سنة ألخرى إال أهنا تبقى ضعيفة من حيث مسامهتها  فففففففف رغم التطور احلاصل يف
 .يف اجلباية العادية

III –  20002017مدى استجابة النمو االقتصادي لبرامج اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة 
االقتصادية الكلية يف هناية  كما سبق يف املباحث السابقة التطرق إىل أسباب اختالل املؤشرات 

دوالر  23اخنفاضا يف سعر البرتول أين وصل إىل  عرف االقتصاد اجلزائري الثمانينات وبداية التسعينات حيث
، لتدخل بعدها اجلزائر يف تطبيق سلسلة من اإلصالحات 2426للربميل والذي نتج عنه أزمة نفطية سنة 

، 1000سات الدولية بغية احلصول على قروض، إال أنه بعد سنة املشددة والتقشفية املفروضة من طرف املؤس
دوالر للربميل، انعكس  14عرفت السياسة االقتصادية يف اجلزائر توسعا بسبب ارتفاع أسعار البرتول إىل حوايل 

ذلك يف الربامج التنموية الضخمة، حيث نتج عنه حتسن مكونات النمو االقتصادي، وعليه سنحاول يف هذا 
التطرق إىل تأثري تلك الربامج اإلنفاقية الضخمة على واقع االقتصاد اجلزائري من خالل حتليل ألهم  املبحث

 .1022-1000مؤشرات النمو االقتصادي سواء الداخلية أو اخلارجية خالل الفرتة 
III. 9-20002017والقطاعات المكونة له في الجزائر خالل الفترة  تحليل النمو االقتصادي 

لقد انتهجت الدولة مع مطلع األلفية برامج تنموية ضخمة تطبيقا للطرح الكينزي والذي مفاده أن  
الزيادة يف اإلنفاق العام تؤدي إىل تنشيط وتفعيل الطلب الكلي وحتريك االقتصاد، بغية حتقيق األهداف 

تفاع أسعار البرتول، لذلك سيتم املرجوة، ورغبة منها يف الرفع من معدالت النمو االقتصادي تزامنا مع ار 
وكذا عرض  ،الوقوف على أثر تلك الربامج على معدل منو الناتج احمللي وهل مت حتقيق األهداف املسطرة هلا إىل

تطور معدل منو الناتج احمللي منو أهم القطاعات االقتصادية خالل الفرتة حمل الدراسة، واجلدول املوايل يوضح 
 .اإلمجايل احلقيقي

III. 9.9-  20012004 اإلنعاش االقتصادي على النمو االقتصادي مخطط دعمأثر 
مع مطلع األلفية يف تبين برنامج اإلنعاش االقتصادي بغية منها يف الرفع من  لقد باشرت الدولة 

السابقة  معدالت النمو االقتصادي يف كل القطاعات واليت شهدت ارتفاعا خالل هذه الفرتة مقارنة بالربامج
تطور معدالت النمو االقتصادي ومعدالت النمو القطاعية سيتم تبيان  نتيجة حتسن أسعار البرتول، وعليه

   :كمايلي 1001-1000 خالل الفرتة
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 )%( الوحدة20012004خالل الفترة  معدالت النمو االقتصادي  تطور (:III.22)رقم  الجدول

               السنوات                        
 المؤشرات

1000 2221 2222 2223 2224 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الحقيقي

1.1 1.2 1.2 6.4 5.1 

 3.3 2.2 3.2- 2.6 1.4 معدل النمو في قطاع المحروقات 

 6.1 6.0 5.3 5.0 2.1 معدل النمو خارج قطاع المحروقات 

 .بنك اجلزائرعتماد على معطيات باال الطالبةمن إعداد : المصدر

يبني اجلدول أعاله حتسن معدل منو الناتج احمللي احلقيقي حيث بلغ متوسط معدله خالل الفرتة  
سنة  %6.4إىل  1000كأدىن مستوى سنة   %1.1حيث انتقل من ، % 1.31حوايل ( 1000-1001)

ة الحتياجات اجلزائر يبقى بعيدا ألن إال أن هذا املعدل بالنسب وهو أعلى معدل خالل هذه الفرتة، 1003
 7املعدل الواجب حتقيقه حسب تقديرات اخلرباء من جراء اإلصالحات فعليه أن حيقق منوا سنويا يرتاوح بني 

قطاع احملروقات  ويرجع ذلك إىل التحسن يف معدل منو، 1لرفع التحدي واإلقالع االقتصادي%  12إىل 
رف معدل النمو خارج قطاع احملروقات حتسن متواصل إذ انتقل ، كما ع%2.2خالل تلك السنة حيث بلغ 

 :، هذا ما يوضحه الشكل البياين التايل1001سنة % 6.1إىل  1000سنة % 2.1من 

 20012004الفترة خالل في الجزائر معدالت النمو االقتصادي  تطور(: III.25)الشكل رقم 
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 .(III.22) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : رالمصد

يالحظ من الشكل أعاله أن منحىن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يتخذ نفس االجتاه مع منحىن  
معدل النمو يف قطاع احملروقات، هذا ما يبني هيمنة قطاع النفط على الناتج الداخلي اإلمجايل أدى ذلك إىل 

يرادات االقتصاد الوطين من اخلارج حيث مسحت بتفعيل الطلب الداخلي عن طريق تسجيل مشاريع زيادة إ
إمنائية حتت سياسة اقتصادية جديدة ممثلة يف التوسع يف النفقات العامة واليت رفعت من معدل النمو 

                                                           
1

. ص ،1005 جويلية ،06العدد ، جلزائرا مجلة دراسات اقتصادية،، «العوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب  »عبد الرحمان تومي، -
 .36-31ص
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ا، وهذا النمو اإلجيايب االقتصادي، أما منحىن الناتج احمللي اإلمجايل خارج قطاع احملروقات فعرف حتسنا مستمر 
أثناء تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي راجع إىل مسامهة خمتلف القطاعات االقتصادية، واجلدول املوايل يوضح 

 :توزع أهم تلك القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل

 )%( الوحدة       1004-1000خالل الفترة معدالت النمو القطاعية  تطور (:III.22)رقم  الجدول

السنوات                                      
 القطاعات               

 المتوسط 2224 2223 2222 2221 1000

 3.61 3.3 2.2 3.2- 2.6 1.4 محروقات

 8.01 3.1 24.2- 2.3 23.5- 5.0 فالحة

 4.71 6.1 5.4 5.1 5.0 2.3 (خارج المحروقات)صناعة 

 5.11 2.0 5.5 2.1 1.2 5.2 بناء وأشغال عمومية

 5.11 2.2 1.1 5.3 3.2 5.2 (خارج اإلدارة العامة)خدمات

 .بنك اجلزائرباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

إن معدل النمو الذي عرفه هذا الربنامج أثر على معدالت النمو يف القطاعات الفرعية املكونة له،  
فقد سجل نسبة منو متدنية بلغت       ، % 6.01و بلغ متوسطه ليحتل القطاع ألفالحي الصدارة مبعدل من

%  24.2ب 1003نظرا للظروف املناخية الغري متحكم فيها، لتبلغ أقصى قيمة له سنة  1000سنة  %(5-)

وهذا راجع إىل جهود الدولة للتحسني من مردوديته حيث قامت بتطبيق برنامج وطين للتنمية الفالحية 
(PNDA)، مليار دج، يهدف إىل حتسني وتطوير القطاع ألفالحي بغية حتسني  65.1ه بوقدرت تكلفت

مستوى األمن الغذائي، وحماولة الرفع من اإلنتاج الوطين لتغطية االستهالك احمللي، إضافة إىل حتسن كمية 
طاع ألن مردوديته تبقى ظرفية الرتباط الق تساقط األمطار، حيث مل يعرف استجابة بقدر املبلغ املخصص له

ألفالحي بالظروف املناخية، ليليه قطاع البناء واألشغال العمومية وبلغ متوسط منوه خالل الفرتة حوايل 
بسبب االستثمار يف جمال املنشآت األساسية واهلياكل القاعدية كقطاع السكن والبين التحتية، أما % 5.41

سبب جهود الدولة الرامية إىل حتسني املرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع اخلدمات والذي عرف حتسنا ب
اخلدمات يف جمال النقل واالتصاالت والسياحة، ليليه قطاع الصناعة خارج احملروقات حيث كان معدل منوه 

 1001سنة %  6.1إىل  1000سنة  %2.3حيث انتقل من % 1.21متذبذب رغم أمهيته بلغ يف املتوسط 

يف تشكيل القيمة املضافة، وأخريا قطاع احملروقات واليت بلغت ما يبني ضعف أداء القطاع الصناعي وحمدوديته 
وهو معدل ضعيف إذا ما متت مقارنته بباقي القطاعات بالرغم من أنه  %3.21معدل منوه خالل الفرتة حوايل 

وهذا راجع إىل ، %42احملدد الرئيسي للنمو والقطاع املساهم بشكل اكرب يف الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل 
 .بات أسعار احملروقاتتقل
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 )%( الوحدة      20002004 خالل الفترة معدالت النمو القطاعية  تطور: (III.26)الشكل رقم 
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 .(III.22) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

III. 9-1-  20052009 على النمو االقتصادي النموالبرنامج التكميلي لدعم أثر 
على النمو االقتصادي واليت اخنفضت  20052009سيتم حتليل أثر الربنامج التكميلي لدعم النمو  

معدالت منوه مقارنة بالربنامج السابق نتيجة األزمة العاملية وما تبعها من اخنفاض الطلب على احملروقات 
النمو بارتفاع أسعار هذا األخري، إال أن ذلك مل مينع احلكومة من مواصلة إنفاقها على املشاريع الرتباط 

الضخمة حاصة يف جمال األشغال واهلياكل القاعدية حماولة منها الرفع من معدل النمو الناتج احمللي اإلمجايل 
 :لدراسة واجلدول املوايل يوضح ذلكومعدل النمو خارج قطاع احملروقات والذي شهد حتسنا خالل الفرتة حمل ا

 )%( الوحدة 20052009خالل الفترة معدالت النمو االقتصادي  تطور (:III.24)رقم  الجدول

               السنوات                        
 المؤشرات

1005 2226 2227 2222 2221 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الحقيقي

5.2 1.0 3.0 1.1 2.1 

- 6.0- 1.3- 0.4- 1.5 5.2 معدل النمو في قطاع المحروقات 

 4.3 6.2 6.3 5.6 1.2 معدل النمو خارج قطاع المحروقات 

 .بنك اجلزائرباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

حيث مل يتجاوز  عرف الناتج احمللي احلقيقي منو ضعيف( 1001-1000)باملقارنة مع الفرتة السابقة  
كأقصى مستوى   % 5.2حيث انتقل من  ،% 1.22حوايل ( 1004-1005)متوسط معدله خالل الفرتة 

قطاع احملروقات خالل تلك  يف معدل منو لتذبذبويرجع ذلك إىل ا، 1004سنة  % 2.1إىل  1005سنة 
ض وهذا نتيجة ، ليتواصل يف ذلك االخنفا%(1.5-)معدل منو سالب بلغ  1006الفرتة حيث سجل سنة 

كما عرف معدل  تراجع أسعار احملروقات بفعل األزمة العاملية وما اجنر عنها من تراجع الطلب على النفط،
 1.2إذ انتقل من ، % 6.1النمو خارج قطاع احملروقات حتسن متواصل حيث بلغ متوسط معدل منوه حوايل 
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هذا الربنامج، هذا ما يوضحه  ، بسبب اإلصالحات اليت شهدها1004سنة %  4.3إىل  1005سنة % 
 :الشكل البياين التايل

 20052009الفترة خالل في الجزائر معدالت النمو االقتصادي  تطور(: III.22)الشكل رقم 

-10

-5

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009

 ع ل                                  

 ع ل                        

 ع ل                          

 
 .(III.24) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

فكانت  ( 1004-1005)النمو القطاعية خالل فرتة تطبيق برنامج التكميلي للنمو  أما عن معدالت 
 :كاآليت

 )%( الوحدة    20052009  خالل الفترة معدالت النمو القطاعية  تطور (:III.10)رقم  الجدول

السنوات                                      
 القطاعات               

 المتوسط 2221 2222 2227 2226 2225

- 9.96- 6.0- 1.3- 0.4- 1.5 5.2 محروقات

 5.51 12.1- 5.3 5.0 1.4 2.4 فالحة

 3.31 6.2 1.1 0.2 1.2 1.5 (خارج المحروقات)صناعة 

 1.4 2.2 4.2 4.2 22.6 2.2 بناء وأشغال عمومية

 7.9 2.2 2.2 6.2 6.5 5.6 (خارج اإلدارة العامة)خدمات

 .بنك اجلزائرباالعتماد على معطيات  الطالبةإعداد من : المصدر

بالرغم من أنه حيتل املرتبة األوىل من حيث مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل قدرت  :قطاع احملروقات-
إال أنه عرف معدل منو سالب خالل ، %32ب 1004يف املتوسط، وأدىن مسامهة كانت سنة % 11.01ب

ذلك راجع إىل تراجع أسعار النفط وقوى الطلب والعرض عليه، وعليه فإن ، و 1004إىل غاية  1006سنوات 
احملدد الرئيسي لزيادة معدل النمو يف اجلزائر هو حتسن أسعار احملروقات وزيادة الطلب عليها، وأي تغيري عليه 

 .يؤثر على إمجايل الناتج احمللي

 321يث خصص له غالف مايل قارب لقد عرف هذا القطاع اهتماما من طرف الدولة ح: قطاع الفالحة-
يف املتوسط، وهو نسبة ضعيفة مقارنة  %2.22مليار دج، وبلغت نسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل 
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، %5.51حبجم الغالف املايل الذي رصد له، إال أن معدل منوه يف حتسن مستمر أين بلغ متوسط معدل منوه 

، وهذا راجع إىل حتسن الظروف املناخية وزيادة 1004نة س% 12.4إىل  1005سنة  %2.4حيث انتقل من 
مليون طن  6.2والتوسع القوي للفالحة حيث بلغ منتوج احلبوب  1004إنتاج احملاصيل احلبوب استثنائيا سنة 

نتيجة قلة  %5.3واليت عرفت منو سالب قدر ب 1002خالل تلك السنة حسب وزارة الفالحة، ما عدا سنة 
 .تساقط األمطار

يف املتوسط، وهو  %3.31سجل هذا القطاع نسبة منو ضعيفة بلغت حوايل  :اع الصناعة خارج احملروقاتقط-
معدل غري كايف مقارنة بالتسهيالت اليت حظي هبا هذا القطاع، حيث بلغ أعلى معدل منو خالل الفرتة سنة 

الضعف الشديد يف  1إىل املتدهور يف القيمة املضافة للقطاع الصناعييعكس هذا النمو ، % 6.2بف  1004
القدرة التنافسية ملنتجاهتا من جهة، واكتساح الواردات للسوق الوطنية، ومنه وجب على الدولة تسخري األموال 

 . لإلستثمار يف إعادة بناء نسيج صناعي مبين على أساس املزايا النسبية

املرتبة األوىل من حيث معدل منوه  أن هذا القطاع احتل ما ميكن مالحظته :قطاع البناء واألشغال العمومية-
يف املتوسط وهذا بسبب جهود الدولة الرامية إىل النهوض به خاصة يف جمال البىن التحتية، % 4.1حيث بلغ 

 .الطرقات، السكك احلديدية، املوانئ بغية الرفع من معدل النمو وحتقيق التنمية

الثانية بعد قطاع األشغال العمومية أين سجل هو  حظي باملرتبة :أما قطاع اخلدمات خارج اإلدارة العمومية-
 .يف املتوسط نتيجة االستثمار يف مجيع فروعه خاصة السياحة واالتصال% 2.2اآلخر معدل منو قدر ب

 20052009الفترة خالل في الجزائر معدالت النمو االقتصادي  تطور(: III.22)الشكل رقم 
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 .(III.10) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

 

                                                           
1
 مجلة دراسات اقتصادية،، « 22، 20، 04: مناذج سنوات -قراءة يف االقتصاد اجلزائري من خالل قانون املالية »عبد الرحمان تومي، - 
 .215.ص ،1020 أكتوبر ،22العدد ، جلزائرا
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III. 9.3-  20102016 على النمو االقتصادي المخططين توطيد النمو والبرنامج الخماسيأثر 
خالل فرتة تطبيق الربناجمني، شهدت معدالت النمو اخنفاض بسبب الظروف اليت عرفتها الدولة   

فاض أسعار البرتول، وظهور الغاز الصخري، تقلص اإليرادات وارتفاع النفقات، كما عرف منو قطاع كاخن
احملروقات تذبذبا، إال أن القطاعات خارج احملروقات عرفت حتسنا يف أدائها كما هو موضح يف الفروع 

 :الالحقة
 الوحدة      20102016خالل الفترة  معدالت النمو االقتصادي  تطور (:III.12)رقم  الجدول

)%( 

السنوات                                       
 المؤشرات

1020 2211 2212 2213 2214 2215 2216 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الحقيقي

3.1 1.4 3.1 1.2 3.2 3.2 3.3 

 2.2 0.1- 0.6- 6.0- 3.1- 3.3- 3.0 معدل النمو في قطاع المحروقات 

 1.3 5.0 5.6 2.3 2.1 6.1 6.1 معدل النمو خارج قطاع المحروقات 

 .بنك اجلزائرباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر
يبني اجلدول أعاله تذبذب معدل منو الناتج احمللي احلقيقي حيث بلغ متوسط معدله خالل الفرتة  

أي أنه مل  1026سنة  %3.3إىل  1020نة س %3.1حيث انتقل من ، % 3.31حوايل ( 1020-1026)
قطاع احملروقات حيث  يف معدل منو إىل االخنفاض احلادويرجع ذلك  خالل هذه الفرتة، % 3يتجاوز معدل 

-1020)يف الفرتة ( %2.1-)شهدت تراجعا ما يبني ضعف منو قطاع احملروقات أين قدر متوسط منوه 

بل فإن معدل النمو خارج قطاع احملروقات عرف حتسن وباملقا بسبب تراجع أسعار احملروقات،( 1026
كأقصى معدل له خالل الفرتة، وظل قويا   1023سنة % 2.3إىل  1020سنة % 6.1متواصل إذ انتقل من 

 1026إال أنه شهد تراجعا واضحا وبلغ أدىن قيمة له سنة  ،% 6طيلة أربعة عشر سنة مبتوسط سنوي يفوق 
 :اين التايلهذا ما يوضحه الشكل البي% 1.3ب

 20102016الفترة خالل في الجزائر معدالت النمو االقتصادي  تطور(: III.24)الشكل رقم 
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 .(III.12) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر
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-1020)للنمو  توطيد النمو والربنامج اخلماسي نامجبر  أما عن معدالت النمو القطاعية خالل فرتة تطبيق     

 :فكانت كاآليت( 1026

 )%( الوحدة  20102016خالل الفترة معدالت النمو القطاعية  تطور (:III.11)رقم  الجدول

السنوات                                      
 القطاعات               

2212 2211 2212 2213 2214 2215 2216 

 2.2 0.1- 0.6- 6.0- 3.1- 3.3- 3.0 محروقات

 2.2 6.0 1.5 2.1 2.1 22.6 1.6 فالحة

 3.2 1.2 3.2 1.0 5.2 1.1 1.5 (خارج المحروقات)صناعة 

 5.0 1.2 6.2 6.2 2.1 5.1 2.4 بناء وأشغال عمومية

 1.4 5.3 2.2 2.5 6.1 2.3 6.4 (خارج اإلدارة العامة)خدمات

 .بنك اجلزائرباالعتماد على معطيات  الطالبةإعداد من : المصدر

ويواصل قطاع احملروقات اخنفاضه ما ميكن اعتباره تدهور حقيقي للقطاع نظرا لفقدان : قطاع احملروقات-
خالل مثانية سنوات، ويبلغ أقصى اخنفاض لقيمته املضافة خالل  %(14.5)القطاع عن ربع قيمته املضافة 

من تدفق إمجايل  %14.4، ومل تساهم سوى ب1021سنة % 3.1بعد  1023سنة % 5.5العشرية ب
وهذا ناتج عن ظهور عروض جديدة متثلت يف استغالل الغاز الصخري وأثره على الطلب  1الناتج الداخلي

سنة   %(0.1)إىل  1021سنة  %(0.6-)، لرتتفع القيمة املضافة للقطاع وينتقل معدل النمو من 2واألسعار
 ،1021سنة  %12من إمجايل الناتج الداخلي مقابل % 22.4عد تولد احملروقات سوى ، حيث مل ت1025

 %(1.2-)مقابل  % 1.4لتصبح مسامهة القطاع األضعف من بني جممل القطاعات حيث يساهم حبوايل 
1021سنة 

رغم اخنفاض القيمة  %2.2ب 1026، ليعود التحسن لقطاع احملروقات وتنمو مسامهته سنة 3
بسبب اخنفاض أسعار البرتول  1025مليار دج سنة  3231.1مليار دج مقابل  3015.6طاع إىل املضافة للق

 .من تدفق إمجايل الناتج الداخلي% 22.1دوالر للربميل، حيث مل تساهم سوى ب 15إىل 

مليار دج، ضمن  2000نتيجة اهتمام الدولة بالقطاع ألفالحي فقد دعم مببلغ مايل يقدر ب: قطاع الفالحة-
، حيث ساهم بشكل كبري يف تطور معدالت النمو أين زادت القيمة 1021-1020امج توطيد النمو برن

بسبب الكمية املعتربة يف تساقط األمطار، وتكثيف  1021 سنة%  2.1و، 1022سنة % 22.6املضافة ب 
                                                           

1
 .32 .ص ،1021نوفمرب  ،«1023لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

2
 .34 .ص ،1023نوفمرب  ،«1021لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

3
 .36 .ص ،1026نوفمرب  ،«1025لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 
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ار الدنيا ، وتواصل الطلب يف السوق الداخلية، واألسع(البستنة يف البيوت البالستيكية)بعض املضاربات 
، ارتفاع معدالت منو حماصيل كل املنتجات الفالحية (احلبوب واحلليب)املضمونة للمنتجات اإلسرتاتيجية 

خاصة يف إنتاج الشوفان مع تسجيل تذبذبات يف بعض املنتجات بني الفرتة واألخرى ليبلغ إنتاج احلبوب 
1021مليون طن سنة  1.42

سنة %  2.2فة لقطاع الفالحة لتبلغ ، كما تراجعت وترية منو القيمة املضا1
مليار دج سنة  2436.1)مليار دج تدفق للثروة املنتجة  1210.3وتبلغ  1025 سنة % 6مقابل  1026
مبسامهة ( 1025سنة  % 25.6)من القيمة املضافة لالقتصاد احلقيقي %  26.1، ومثلت حوايل (1025
 % 11.4)يف منوها %  6.5و بواقع ( 1025 سنة % 26.2)يف منو إمجايل الناتج الداخلي  % 6.3قدرها 
عدا  وخص االخنفاض احملاصيل الزراعية، وحيتل القطاع الرتبة الثانية من حيث خلق الثروات، (1025سنة 

مليون قنطار  32.6) 1026مليون طن قنطار سنة  31.3اإلنتاجات البستانية لينخفض حمصول احلبوب إىل 
 .2ني والشعري، احلمضيات، إنتاج احلليبخاصة القمح الصلب الل( 1025سنة 

 % 1.01قطاع الصناعة سواء العام أو اخلاص متوسط منو قدر  سجل: قطاع الصناعة خارج احملروقات-
وهو أحسن من الفرتة السابقة بالرغم من مسامهته الضعيفة مقارنة عن باقي  1026-1020خالل الفرتة 

، شكلت الصناعة %1.5حوايل  1020القطاع اخنفاضا سنة  القطاعات، فبعدما عرفت القيمة املضافة هلذا
التخلي عن التصنيع يف البالد وتوقيف بعض املؤسسات لنشاطها  3القطاع األضعف يف تدفق الثروات بسبب

مث عاودت  % 5.2ب 1021خاصة فرع الصناعة املعملية، لرتتفع وتبلغ أقصى معدل منو خالل الفرتة سنة 
، % 2.2الركود يف فرع الصناعات املتنوعة والذي اخنفضت قيمته املضافة إىل  4نتيجة 1023االخنفاض سنة 

فقد حقق القطاع الصناعي منو يف قيمته  1026أما خالل سنة  ،% 0.5وفرع صناعة اجللود واألحذية إىل 
%  6.1حيث ساهم حبوايل ( 1025مليار دج سنة  400.4) مليار دج 425.2املضافة الصناعية اجلارية ب

تدفق ثروة إمجايل الناتج الداخلي إال أهنا تشغل املرتبة األخرية ضمن القطاعات املسامهة خارج قطاع من 
، ويرجع ذلك (1025سنة  %1.2) % 3.2احملروقات، حيث بلغ توسع النشاط الصناعي هلذا القطاع 

مواد البناء ، %22.5، املاء والطاقة %34.4منو ثالث فروع متثلت يف فرع الصناعة الغذائية ب 5التحسن إىل
ونظرا هلذا النمو ، %22.4ب 1003 إضافة إىل منو فرع اخلشب والفلني والورق استثناءا منذ ،% 20.1

املنخفض للقطاع الصناعي وجب على الدولة اختاذ تدابري صارمة إلنعاش قطاع الصناعة هتدف إىل تدعيم 
 .الداخلي املؤسسات املتواجدة وتكثيف النسيج الصناعي للرفع من العرض

                                                           
1
 .11 .ص ،1022جويلية  ،«1020لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

2
 .13-11 ص .ص ،1022سبتمرب  ،«1026لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

3
 .16.ص ،المرجع السابق ،«1020لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

4
 .30-14 ص .ص ،المرجع السابق ،«1023لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

5
 .34-32 ص .ص ،المرجع السابق ،«1026لسنة  التقرير السنوي: ور االقتصادي والنقدي للجزائرالتط»، بنك الجزائر - 
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 خالل الفرتة وقدر متوسط منوهجاء يف املرتبة الثانية بعد قطاع اخلدمات،  :قطاع البناء واألشغال العمومية-
لكن بقيت ، % 4.3وتستقر عند  1021مسامهة القطاع يف إمجايل الناتج الداخلي سنة  لترتاجع ،% 6.52

1022 سنة %21.1مقابل  % 23.4حصتها مرتفعة يف القيمة املضافة خارج احملروقات ب
ويعود ذلك ، 1

ارتباط معدل منو القطاع حبجم االستثمارات واليت تقلصت نتيجة إهناء املشاريع الكربى للبىن االخنفاض إىل 
سكن مقارنة بسنة  240400إىل  1020التحتية والسكن حيث تراجعت عدد السكنات املسلمة سنة 

وذلك  ،% 1.2ب 1025قطاع ويبلغ أدىن معدل سنة ، ليتقلص منو ال2سكن 122200واليت بلغت  1004
بسبب إهناء الورشات الكبرية للطريق السريع، ويعوض ذلك االنكماش جزئيا بنمو مشاريع بناء السكنات، 

، ويعود 1021سنة  355300مقابل  % 2.2سكن يف اخنفاض ب 312200رغم اخنفاضها أين قدرت ب
على التوايل %  23.1و %31.6املدعمة والبناء الفردي ب بسبب إنتاج السكنات 1021ارتفاع النمو سنة 

، لتبلغ القيمة املضافة لقطاع البناء واألشغال 3على التوايل%  22.1و%  11وتنخفض يف السنة املوالية ب
من القيمة املضافة احلقيقية لالقتصاد،  % 25.4مليار دج، ما ميثل  1064.3حوايل  1026العمومية سنة 

من النمو اإلمجايل احلقيقي للناتج الداخلي بفضل زيادة %  22.1 الناتج، حيث شكل من إمجايل%  22.4و
% 3.2وحدة بزيادة تقدر ب 332300عدد السكنات املسلمة إىل 

4
. 

احتل املرتبة األوىل يف اإلنتاج خارج احملروقات ومن حيث املسامهة يف  :قطاع اخلدمات خارج اإلدارة العمومية-
لكن تقلصت مسامهته مقارنة  ،% 6.51رك لالقتصاد الوطين، وبلغ متوسط معدل منوه الثروة، ويعترب احمل

أنه يبقى ثاين أكرب مساهم يف خلق إال  1020سنة %  6.4بالفرتة السابقة، أين سجل منو متواضع وصل إىل 
 1021سنة  % 6.1إىل  1002الثروات املنتجة سنويا بعد قطاع احملروقات، لينخفض ألول مرة منذ سنة 

بقيمة  % 2.5أعلى نسبة منو ب 1023، لتسجل سنة %2نتيجة تراجع فروع التجارة والنقل إىل منو أقل من 
النمو القوي لإلنتاج ألفالحي وارتفاع  5مليار دج، ويعود السبب يف ذلك إىل 3212.1مضافة قدرت ب

 .%5قل إىل والن 20.1الذي حفزا قطاعي فرع التجارة الذي ارتفع إىل  %23.4الواردات إىل 

 1025سنة %  5.3مقابل % 1.4إىل  1026ليتقلص نشاط اخلدمات خارج اإلدارة العامة سنة      
من إمجايل الناتج  % 12.2مليار دج أي بنسبة  1232.2وشكلت القيمة املضافة اجلارية هلذا القطاع 

جة، ويرجع السبب يف من تدفق الثروة املنت % 13.4، وساهم يف منو 1025سنة %  12.1الداخلي مقابل 
ومن  % 2.2إىل  % 5.2من " النقل واالتصاالت"و" التجارة"هذا الرتاجع إىل تقلص النشاط يف فرعي 

                                                           
1
 .36 .ص ،المرجع السابق ،«1021لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

2
 .15.ص ،المرجع السابق ،«1020 لسنة التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

3
 .31-33 .ص ،1026نوفمرب  ،«1025لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، نك الجزائرب - 

4
 .11 .ص ،المرجع السابق ،«1026لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 

5
 .14 .ص ،المرجع السابق ،«1023لسنة  التقرير السنوي: االقتصادي والنقدي للجزائر التطور»، بنك الجزائر - 
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أي ، % 5.2واليت تباطئت وترية منو فرع التجارة إىل  1025، مقارنة بسنة 1على التوايل% 1.3إىل  6.25
اض منو اخلدمات املقدمة للمؤسسات إىل واخنف، % 20.5اخنفض إىل نصف منو السنة السابقة واملقدر ب

 %. 6.6وتراجع منو واردات السلع إىل %  3.1

 20102016الفترة خالل في الجزائر معدالت النمو االقتصادي  تطور(: III.10)الشكل رقم 

 

 .(III.11) رقماجلدول باالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

III      . 1- ليل مكونات التوازن الداخليتح 
تطرق إىل عناصر التضخم، خالل هذا املطلب سيتم حتليل مكونات االستقرار االقتصادي من خالل ال     

 .1022-1000، والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة البطالة
III      . 1.9- 20002017 وضعية معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة 

سيتم حتليل ظاهرة التضخم يف اجلزائر من خالل الرتكيز على حتليل التغريات اليت حتصل يف مستوى      
األسعار، إذ عرفت هذه األخرية عراقيل بسبب السياسات االقتصادية املنتهجة واملتمثلة يف االنتقال من 

سياسة الدعم وتدخل الدولة يف  االقتصاد املوجه أين كانت معدالت التضخم مكبوتة وشهدت استقرارا بسب
حتديد أسعار السلع بغية احملافظة على القدرة الشرائية للمواطن، متجها إىل اقتصاد السوق والذي نتج عنه 

دوالر للربميل، واليت  23وتدهور أسعار البرتول دون  2426زيادة يف األسعار، أما بعد األزمة النفطية لسنة 
مل تتمكن الدولة من مواصلة تبين سياسة الدعم وبدأت يف التخلي عنها تدرجييا أدت إىل اهنيار قيمة الدوالر، 

مع بداية التسعينات واليت شهدت ارتفاع يف مستوى التضخم نتيجة قيام الدولة بتحرير األسعار ورفع الدعم 
دوق عن السلع بسبب اإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا ونتيجة القيود املفروضة عليها من طرف صن

النقد الدويل، كل هذه األحداث أثرت على مستويات التضخم، أما مع بداية األلفية فقد جلأت الدولة إىل 

                                                           
1
 .16 .ص ،المرجع السابق ،«1026لسنة  التقرير السنوي: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر - 
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سياسة التقشف املايل وتطبيق : 1السيطرة على التضخم واستقراره عن طريق تطبيق جمموعة من اإلجراءات منها
دأ يف االرتفاع نتيجة انتهاج احلكومة لسياسة مالية السياسة املالية املقيدة وحماولة احلد من األجور احلقيقية، ليب

، والشكل املوايل يوضح جليا تطور 1000سنة % 0.3مقابل % 4.2إىل  1021توسعية أين وصل سنة 
 .معدالت التضخم خالل الفرتة حمل الدراسة

 20002017الفترة خالل في الجزائر  معدل التضخم تطور(: III.12)الشكل رقم 
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 (.2) باالعتماد على معطيات امللحق رقم الطالبةمن إعداد : المصدر

سنة % 0.3من خالل الشكل أعاله، نالحظ أن معدل التضخم وصل إىل ادين مستوياته حبوايل  
النقدية بغية  اجملهودات املبذولة من قبل السلطات 2وهو معدل شبه منعدم، ويرجع هذا االخنفاض إىل، 1000

التحكم وتنظيم عملية اإلصدار النقدي تزامنا مع سياسة إلغاء الدعم احلكومي لألسعار، لكن سرعان ما 
، لتصل 1002-1000خالل الفرتة املمتدة من  %5ومل تتخطى معدل  ،1004سنة  %5.2ارتفعت إىل 

النفقات احلكومية بسبب ارتفاع  ويرجع هذا االرتفاع إىل زيادة 1021سنة % 2.4أعلى معدل هلا والذي بلغ 
أسعار احملروقات والذي ساهم يف إنعاش االقتصاد الوطين، واالنطالق يف تنفيذ الربامج الضخمة بداية من سنة 

دج  2000حتول األجر القاعدي من  3، كما أن زيادة منو الكتلة النقدية يعود إىل ارتفاع األجور نتيجة1000
، إضافة إىل الزيادة يف 1021دج حبلول سنة 22000دج مث 25000ىل ليصل إ 21000دج، مث 20000إىل 

كما أن املعهد الوطين لإلحصاء فقد أرجع  .1021سنة  %30أجور طبقة العمال املتقاعدين وصلت إىل 

                                                           
1
 أكتوبر ،05العدد ، جلزائرا اميع المعرفة،مجلة مج، « Box-Jenkinsمنذجة مؤشر التضخم يف اجلزائر وفق منهجية  »محمد طلحة، - 

 .20.ص ،1022

2
دراسة قياسية للفرتة : trالعالقة بني التضخم والنمو االقتصادي يف اجلزائر باستخدام منوج عتبة التضخم  »شلوفى عمير، عزاوي عبد الباسط، - 

 .22.ص ،1022 ،03 اجلزائر، العدد مجلة اقتصاديات المال واالعمال،، « 1026-2420املمتدة 

3
مجلة علوم ، « 1020-2440منذجة قياسية حملددات التضخم يف االقتصاد اجلزائري للفرتة  »يوسف حميدي، عمر هارون، وردة موساوي، - 

 .22.ص ،1021 ،1اجمللد  ،14العدد ، جلزائرا االقتصاد والتسيير والتجارة،
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خاصة املنتجات الزراعية  %21.11الزيادة الكبرية نسبيا يف أسعار السلع الغذائية ب 1ذلك االرتفاع إىل
 .والذي أثر على زيادة معدل التضخم، %( 1.32)واملنتجات الغذائية الصناعية  ،%( 12.32)الطازجة 

% 3.16فنالحظ اخنفاض ملحوظ وأقل حدة يف معدل التضخم، إذ انتقل من  1021أما بعد سنة  

احملددات الكالسيكية للتضخم واملتمثلة يف  2، وميكن إرجاع ذلك إىل1022سنة % 5.6إىل  1023سنة 
، تغري معدل 1022لرتتفع قليال سنة  1026و 1025لة النقدية واليت عرفت شبه استقرار يف سنيت تطور الكت

الصرف، زيادة األسعار العاملية للمنتجات األساسية، اخنفاض يف سعر الصرف الدينار، إضافة إىل ضعف 
أيضا أن معدل  كما يالحظ. املنافسة والتنظيم والرقابة على مستوى العديد من أسواق السلع واخلدمات

وهي يف ارتفاع  التضخم كان موجبا ومل يسجل أي قيم سالبة، ويرتجم ذلك بعدم اخنفاض األسعار يف أي سنة
عند املستهلك،  1022-1000مستمر، أي أن املؤشر االستداليل لألسعار يف زيادة متتالية خالل الفرتة 

 :والشكل املوايل يوضح ذلك

 20002017الفترة خالل في الجزائر (IPC)القياسي لألسعار  الرقم تطور(: III.11)الشكل رقم 
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 .(2) باالعتماد على معطيات امللحق رقم الطالبةمن إعداد : المصدر

III      . 1.1- 20102017 في الجزائر خالل الفترة لبطالة والتشغيلوضعية معدل ا 

ظاهرة البطالة أحد العراقيل اليت عانت منها اجلزائر ملا هلا من نتائج سلبية على االقتصاد خاصة  تعترب 
أثناء فرتات اإلصالح االقتصادي يف هناية الثمانينات، لذلك تسعى احلكومة جاهدة من أجل التقليل من 

االقتصادية واالجتماعية، حدهتا خاصة مع مطلع األلفية عن طريق تبين آليات وميكانزمات حسب إمكانيتها 
البطالة تشمل كافة األشخاص الذين هم يف سن العمل وراغبني يف العمل، : "إذ عرفها املكتب الدويل للعمل

وعليه سيتم التطرق إىل كيفية حساب معدهلا ". وباحثني عنه ولكنهم ال جيدونه وذلك خالل فرتة اإلسناد

                                                           
1
 .124.ص، المرجع السابق، «1026-2420ات التضخم يف اجلزائر دراسة قياسية حملدد»جازية بن بوزيان، عبدالرحيم شيبي،  - 

2
 .24.ص ،1022فيفري بنك الجزائر، ، «1022وتوجهات سنة  1026حوصلة حول التطورات النقدية واملالية لسنة  »محافظ بنك الجزائر، - 
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ب معدالت البطالة وفق الديوان الوطين لإلحصائيات عن طريق والقواعد األساسية اليت ترتكز عليها، إذ حتس
 :1القاعدة التالية

 

 :حيث ميكن حتديد مفهوم املصطلحات السابقة الذكر كمايلي

يطلق عليها بالفئة النشيطة : 2القوة العاملة PA،  وتتكون من األفراد املصرحني بالعمل والذين ميارسون
سنة واملصرحني أهنم  65-26ن طريق سيولة أو رأمسال عيين، واألفراد الذين يرتاوح سنهم بني نشاط مأجور ع

قد مارسوا نشاط مأجور  1STR إضافة إىل األفراد الذين هم يف سن العمل ومل يسبق هلم الدخول لسوق ،
للعمل فرصةالعمل ويبحثون عن أول  2STR .تمع النشيط هو جمموع املشتغلني والبطالنيأي اجمل. 

حسب الديوان الوطين لإلحصائيات باجلزائر  فإنه يعرف مصطلح البطالة على كل شخص تتوفر فيه : البطالين
 :3الشروط واخلصائص اآلتية

 .سنة 60و 25أن يكون يف سن يسمح له بالعمل بني -

ني يف اجلزائر، كما أن الفرد الذي مل ميارس أي عمل ولو ال ميلك عمال عند إجراء التحقيق حول نسبة البطال-
 .لساعة واحدة خالل فرتة التحقيق فيدخل ضمن األشخاص الذين ال ميلكون عمال

كما أن الفرد الذي يبحث عن العمل عن طريق القيام باإلجراءات اخلاصة إلجياد منصب عمل ولكن مل -
 .ومؤهل لذلك يتمكن من العثور عليه، وأن يكون مستعدا للعمل

 معدل التشغيل TO :القوى العاملة النشيطة/فهو نسبة مئوية والذي ميثل مستوى اجملتمع املشتغل. 

 معدل البطالة TC:  نسبة العاطلني عن العملوتقاس مبا يسمى مبعدل البطالة والذي ميثل نسبة مئوية  
 21 STRSTR   وسنستعني باجلدول املوايل من أجل حتليل معدالت البطالة والتشغيل يف ، الفئة النشيطةإىل

 :اجلزائر خالل الفرتة حمل الدراسة

                                                           
1
مجلة البديل ، « 1021-2420ة قياسية من  دراس: تأثري أسعار النفط على البطالة يف اجلزائر »بن مسعود عطاءاهلل، طارق رقاب، - 

 .123.ص ،1021 ،05العدد ، جلزائرا االقتصادي،

2
-2440قياس وحتليل العالقة الديناميكية بني بعض متغريات االقتصاد الكلي ومعدل البطالة يف اجلزائر للفرتة  »قوزي شوق، السعدي رجال، - 

 .11.ص ،1022جوان  ،05لعدد ا، جلزائرا مجلة ميالف للبحوث والدراسات،، « 1025

3
 ،06العدد ، جلزائرا مجلة البحوث االقتصادية والمالية،، « 1021-2420دراسة قياسية حملددات البطالة يف اجلزائر للفرتة  »الطاهر جليط، - 

 .101.ص ،1026ديسمرب 
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الوحدة ، 20002017 الجزائر خالل الفترة تطور مؤشر التشغيل والبطالة في :(III.13)الجدول 
 (نسمة مليون)

 )%(معدل التشغيل قوى العاملة النشيطةال مستوى التشغيل  السنوات
1000 4.977 8.850 56.23 

1002 5.198 9.074 57.28 

1001 5.462 9.303 58.71 

1003 5.741 9.540 60.17 

1001 5.976 9.780 61.10 

1005 6.222 10.027 62.05 

1006 6.517 10.267 63.47 

1002 6.771 10.514 64.39 

1002 7.002 10.801 64.82 

1004 9.472 10.544 89.83 

1020 9.736 10.812 90.04 

1022 9.599 10.661 90.03 

1021 10.170 11.423 89.03 

1023 10.788 11.964 90.17 

1021 10.239 11.453 89.40 

1025 10.594 11.932 88.78 

1026 10.845 12.117 89.50 

 .الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر
Rapport annuel 2016, Evolution Economique et monétaire en Algérie, banque d’Algérie, 

septembre 2017. 

 %24.50إىل  1000سنة % 56.13نالحظ من خالل اجلدول أعاله ارتفاع معدل التشغيل من  
 والذي انعكس بدوره على تطور القوة العاملة النشيطة، %40.22حبوايل  1023وبلغ أقصاه سنة  1026سنة 

مليون عامل سنة  22.46إىل  1000مليون عامل سنة  2.25، إذ انتقلت من 1022-1000خالل الفرتة 
مليون  21.22وتعاود االرتفاع من جديد وتبلغ  1021مليون عامل سنة  22.51، لتنخفض إىل  1023

رفته اجلزائر وهذا التحسن يف توفري مناصب شغل إمنا راجع إىل الرواج االقتصادي الذي ع. 1026عامل سنة 
بعد جتسن وارتفاع أسعار احملروقات يف السوق الدولية، أين فتح اجملال أمام املؤسسات العمومية يف خلق 

ارتفاع النشاطات التنموية نتيجة زيادة االستثمار من خالل املخطط دعم  1مناصب شغل  وهذا راجع إىل
والربنامج  1001-1000لفرتة منصب عمل خالل ا 212000اإلنعاش االقتصادي الذي خلق حوايل 

وبرنامج توطيد النمو ، % 21.5يقدر ب  1004-1005التكميلي الذي وفر حجم عمالة خالل الفرتة 
مليون منصب عمل أي ثلث  والذي يهدف إىل إنشاء ثالث مالين منصب عمل إال أنه حقق سوى

ئيلة مقارنة بالربامج السابقة، واهلدف األهداف املعلن عنها يف بداية الربنامج وبالتايل كانت نسبة مسامهته ض
من تلك املخططات تكوين قاعدة إنتاجية تزيد من الدخل الوطين، والذي عرف مع مطلع هذه الفرتة حتسنا 

                                                           
1
 .104. ص ،مرجع السابقال، « 1021-2420دراسة قياسية حملددات البطالة يف اجلزائر للفرتة  »الطاهر جليط، - 
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وميكن . وإنعاش االقتصاد الوطين بسبب حتسن الظروف األمنية ملا هلا من دور يف خلق االستقرار ودميومته
 : التايلتوضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

 20002017الفترة خالل حجم القوى العاملة النشيطة في الجزائر  تطور(: III.13)الشكل رقم 
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 .(III.13) رقم اجلدولباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

مل بني خمتلف القطاعات االقتصادية يف توفري إن هذا التزايد يف حجم القوى العاملة يرجع إىل التكا 
مناصب شغل سواء واليت هي مزج بني املناصب الدائمة واملؤقتة، ومن أهم القطاعات اليت سامهت يف ذلك 

فنجد قطاع اخلدمات والذي حظي باملرتبة األوىل من حيث ارتفاع معدل منوه يف خلق مناصب الشغل يف 
سة اإلنعاش االقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات، إذ مت توظيف ما اإلدارات العمومية واستجابة لسيا

والذي  1021ما عدا سنة  1026مليون عامل سنة  6.61وارتفع إىل  1000مليون عامل سنة  1.52يقارب 
ليليه قطاع األشغال العمومية والبناء إذ مسح هذا القطاع احليوي بتوفري . مليون عامل 6.11اخنفض فيها إىل 

مليون عامل سنة  0.22بعدما كان يوفر فقط  1026مليون عامل سنة  2.24رص عمل قدرت حوايل ف
بسبب االستثمارات الضخمة اليت باشرهتا الدولة يف جمال البىن التحتية كإجناز مشاريع الطريق السيار،  .1000

 .قتصادياملوانئ والسكنات حماولة خفض معدل البطالة والرفع من معدل التشغيل والنمو اال

مليون عامل سنة  2.22أما قطاع الفالحة فقد شهد حتسن يف خلق مناصب شغل إذ انتقل من  
ويرجع ذلك إىل الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والذي  1002مليون عامل سنة  2.21وارتفع إىل  1000

ما عدا  1026نة مليون عامل س 0.26يوفر فرص عمل سنويا، وتعاود االخنفاض من جديد وبلغت حوايل 
إدخال املعدات احلديثة واملكننة لتطوير  1مليون عامل وذلك بسبب 2.21والذي بلغت حوايل  1021سنة 

القطاع واليت قللت من استقطاب اليد العاملة، والظروف الطبيعية الغري متحكم فيها كقلة األمطار واهتمام 
 .احلكومة بقطاعات أخرى ترفع من القيمة املضافة 

                                                           
1
مجلة األبحاث االقتصادية لجامعة ، « 1021-1002دور الربامج التنموية يف مكافحة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  »معيزي قويدر، - 

 .122-122.ص . ص ،1022جوان  ،22العدد ، جلزائرا ،1 البليدة
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ما يف املرتبة األخرية فنجد القطاع الصناعي وهو القطاع الوحيد الذي عرف ضعف يف خلق مناصب شغل أ     
لينتقل إىل  1000مليون عامل سنة  0.14وعدم استجابة للسياسة التنموية الضخمة، إذ مت توظيف حوايل 

 :ادية يف التشغيلوالشكل املوايل يبني مسامهة خمتلف القطاعات االقتص، 1026مليون عامل سنة  2.16

الفترة خالل بالجزائر  مساهمة القطاعات االقتصادية في التشغيل(: III.11)الشكل رقم 
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 .الديوان الوطين لإلحصائياتباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر

 

لبطالة اخنفاض حمسوسا خالل هذه الفرتة، وهذا ما يؤكد على توفري ويف نفس السياق فقد عرفت معدالت ا
 :الدولة ملناصب شغل من خالل انتهاجها خلطط تنموية وسياسات اقتصادية كما يوضحه الشكل املوايل

 20002017الفترة خالل في لجزائر  تطور معدالت البطالة(: III.15)الشكل رقم 
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 .(2) رقم امللحقباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر 

بعدما   ،1023سنة  %4.2يتضح من الشكل أعاله أن معدل البطالة قد بلغ أدىن قيمة له حوايل  
الرخاء املايل  وهذا التحسن راجع إىل تبين الدولة سياسة انفاقية توسعية بسبب، 1000سنة % 14.5كان 

عن زيادة إيرادات اجلباية البرتولية وارتفاع أسعار النفط حيث مت إطالق برامج تنموية ضخمة، واهلدف الناتج 
حتسن الوضعية االقتصادية بسبب  1منها امتصاص معدل البطالة بتوفري مناصب جديدة للشغل، إضافة إىل

                                                           
1
ة يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة باجلزائر خالل برامج اإلنعاش دراسة تقييمية لدور الدول »سليماني محمد، بايزيد علي، - 

 .55.ص ،1025أفريل  ،03العدد ، جلزائرا المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية،، « 1021-1002االقتصادي 
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مليار دوالر،  21الذي بلغ ، والنمو اإلجيايب مليزان املدفوعات و 1001ارتفاع االستثمارات خاصة يف سنة 
إضافة إىل تقلص حجم املديونية أين مسح للدولة بالتدخل يف سوق العمل وتنفيذ تلك الربامج، كما قامت 

احلكومة بتوفري الدعم للبطالني املتضررين، لكن رغم هذا االخنفاض يف نسبة البطالة إال أهنا تبقى مرتفعة 
ؤسسات العمومية، عدم وجود حتفيز لالستثمار اخلاص، قلة طول الفرتة االنتقالية خلصخصة امل 1بسبب

االستثمارات، عدم توفر البيئة املالئمة الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر، زيادة الفئة املتعلمة واملتخرجة من 
وهذا بسبب اخنفاض أسعار النفط واخنفاض ، %20.6 1021لتصل سنة  .1021اجلامعة خاصة يف هناية 

وهذا راجع إىل جتميد الدولة للتوظيف % 22.1حوايل  1025ة، وبلغت معدالت البطالة سنة قيمة العمل
 .نتيجة االهنيار املفاجئ ألسعار احملروقات واالستمرار يف االخنفاض

III      . 3- تحليل مكونات التوازن الخارجي: 
عترب مؤشر مهم يف التحليل يقصد مبكونات التوازن اخلارجي وهو التوازن يف ميزان املدفوعات والذي ي 

االقتصادي، فهو يبني املركز الذي حتتله الدولة يف االقتصاد العاملي، والذي عرف الستقرار كونه مازال يتأثر 
 2بتغريات الوضع الدويل ما جعل السياسة االقتصادية للدولة غري قادرة على احلفاظ على استقراره نتيجة

ملتمثلة يف تذبذبات أسعار البرتول سواء باالخنفاض أو االرتفاع، وتقلبات الصدمات اخلارجية اليت أثرت عليه وا
أسعار الصرف، إضافة إىل مؤشر املديونية والذي عرف اخنفاضا خالل الفرتة حمل الدراسة بسبب عدم جلوء 

املشاريع متويل  3الدولة إىل االقرتاض اخلارجي بعد تقليص جزء من املديونية وإجياد بدائل جديدة املتمثلة يف
 .الطموحة والتجارة الدولية باالعتماد على املخزون احمللي، واللجوء إىل القروض يف حاالت استثنائية

III      . 3. 9-  20002017 الجزائر خالل الفترة المديونية فيوضعية 

اجلزائر، وعليه سنتطرق إىل  إن حتليل املتغريات السابقة بينت لنا اخنفاض هذا املؤشر وحتسن وضعيته يف     
 :، واجلدول املوايل يبني ذلك1022-1000تطور قيمة املديونية خالل الفرتة املمتدة من 

 

 
 

                                                           
1
-2440كلي ومعدل البطالة يف اجلزائر للفرتة قياس وحتليل العالقة الديناميكية بني بعض متغريات االقتصاد ال »قوزي شوق، السعدي رجال، - 

 .16. ص المرجع السابق،، « 1025

2
اجلزائر، تونس واملغرب : دراسة حالة موازين مدفوعات -االنفتاح التجاري والتوازنات الكلية القتصاديات مشال افريقيا »مالل شرف الدين، - 

 .220.ص ،1022مارس  ،02لعدد ا، جلزائرا مجلة تاريخ العلوم،، « 1023-1000خالل الفرتة  

3
 .36. ص المرجع السابق،، «العوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب  »عبد الرحمان تومي، - 
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مليار دوالر )الوحدة ، 20002017الجزائر خالل الفترة  تطور مؤشر المديونية الخارجية في: (III.11): الجدول
 (أمريكي

 1006 1007 1008 1005 1004 1003 1001 1009 السنوات

 1.12 1.22 5.06 26.12 12.12 13.1 11.5 11.3 و ط األجل. ديون م

 2.30 0.22 0.55 0.20 0.12 0.25 0.20 0.16 ديون قصرية األجل

 5.56 5.80 5.89 97.91 19.61 13.35 11.8 11.58 مجموع الدين الخارجي

 1098 1095 1094 1093 1091 1099 1090 1001 السنوات

 2.26 2.24 2.26 1.06 1.12 3.16 3.25 3.41 و ط األجل. ديون م

 2.42 2.21 2.42 2.31 2.10 2.21 2.22 2.14 ديون قصرية األجل

 3.64 3.01 3.73 3.31 3.81 4.49 5.53 5.49 مجموع الدين الخارجي

    Source : Banque D’Algérie, «évolution économique  monétaire en Algérie», Rapport 

Consulté le 16/09/2018., algeria.dz-of-www.bankAnnuel, [2003, 2008, 2011, 2014,2016],   

 

مليار دوالر   3.01من خالل اجلدول أعاله يالحظ اخنفاض رصيد املديونية اخلارجية حيث وصل إىل  
، وهذا االخنفاض يف حجم الديون الغري 1003مليار دج سنة  13.35كانت   بعدما 1025كحد أدىن سنة 

دوالر للربميل، ونتاجا هلذا االنفراج  12.5مسددة كان سببه ارتفاع أسعار احملروقات مع مطلع األلفية، أين بلغ 
عوائد بسبب استخدامها جلزء من  1005عام % 12.1املايل أصبحت مديونية اجلزائر األكثر اخنفاض بنسبة 

الصادرات النفطية يف التسديد املبكر قبل موعد االستحقاق للقسم األكرب من ديوهنا اخلارجية والتقليص من 
وهي عبارة عن ديون جتارية  1002مليار دوالر عام  22.1مليار بعدما كانت  5.6إىل  1006حجمها سنة 

سنة  استثنائية جراء قيام اجلزائر للمرة ،  وبالتايل كانت قيمة الدين اخلارجي خالل تلك ال1لدى نادي لندن
الثالثة على التوايل بالسداد املبكر جلزء كبري من مديونيتها اخلارجية الذي تطلب سداد هذه الديون دفعة واحدة 
بعد أن قامت بالتفاوض مع نادي باريس ولندن وبذلك فإن خدمة الدين اخلارجي تراجعت للجزائر من 

مليار  5.1ليصل  1004عام  %3.2، و1002مليار دوالر عام  2.1إىل  1006مليار دوالر عام  23.3
مليار دوالر عام  1.1ليبلغ  %11.5واستمر هذا االخنفاض يف الدين العام اخلارجي للجزائر بنسبة . 2دوالر

 1001إتباع اجلزائر سياسة تقليص االعتماد على االقرتاض اخلارجي اليت بدأ تطبيقها عام  3بسبب 1022
يف إتباع ختفيض االعتماد على املديونية  ا يعكس مدى فعالية السياسة الناجحة اليت طبقتها احلكومةهذا م

                                                           
1
جمللد ، اجلزائرا مجلة البحوث االقتصادية والمالية،، « 1021-2440أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر  »بن عزة هناء، - 

 .101.ص ،1022جوان  ،02العدد  الرابع،

 
2

، http://www.amf.org.ae: املوقع االلكرتوين ،245-241. ص. ص ،0102 ،صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد -

 .22/02/1022: اإلطالعتاريخ 

 
3

تاريخ ، http://www.amf.org.ae: املوقع االلكرتوين ،242. ص. ص ،1102 ،النقد العريب صندوق، التقرير االقتصادي العريب املوحد -
 .22/02/1022: اإلطالع

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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العامة اخلارجية يف إطار سيادة إدارة الدين العام مستندة إىل الوفرة املالية املرتاكمة من عوائد صادراهتا البرتولية 
مليار دوالر، كما تراجعت خدمة  3.1وايل ليبلغ ح 1023عام  %2.2حيث اخنفضت هذه املديونية بنسبة 

مليون دوالر، وتستمر اجلزائر يف سياستها بتخفيض  510وتصل إىل  %32.1 1املديونية العامة أين بلغت
 1021مليار دوالر عام  3.23لتبلغ حوايل  %22.1 2حجم مديونيتها العامة اخلارجية حيث تراجعت بنسبة

مليون دوالر يف نفس العام، كما أن  123لتصل إىل  %2.2ارجي بنسبة يقابلها تراجع خدمة الدين العام اخل
جنم عن التطورات يف أسعار  1021ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى هناية 

 .الصرف اخنفاض مديونيتها بسبب تقييمها بالدوالر األمريكي

، تأثرت قيمة املديونية العامة اخلارجية 1025لكن بفعل االخنفاض القياسي يف أسعار النفط عام  
بالتغريات يف سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية فقد ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل 

ارتفاع الديون املقومة بالدوالر واليت انعكست على ختفيض  3أدى ذلك إىل 1025العمالت الرئيسية خالل 
  1025مليار دوالر عام  3لتبلغ حوايل  %0.2ت بنسبة طفيفة بلغت حجم مديونيتها العامة حيث تراجع

كما أن اخنفاض أسعار النفط خالل نفس العام حد من قدرة احلكومة اجلزائرية على ختفيض الدين اخلارجي 
  .1021القائم بنسبة كبرية كما فعلت هناية 

قد احتلت املرتبة اخلامسة عربيا أصبحت اجلزائر من بني الدول األقل مديونية ف 1022هناية سنة ومع  
من الناتج الداخلي اخلام، % 10.1حسب تقرير املنتدى االقتصادي العاملي، والذي بلغ حوايل  والعاشرة عامليا

، لكن رغم 1021دوالر للربميل مع مطلع  30رغم األزمة االقتصادية جراء اخنفاض أسعار البرتول إىل دون 
ة يف رئيسها قررت عدم اللجوء إىل اإلقراض اخلارجي  وإجياد بدائل أخرى لسد ذلك فإن احلكومة اجلزائرية ممثل

العجز املوازين وتعويض ذلك بالتمويل غري التقليدي والذي صادق عليه الربملان مؤخرا ونتيجة لذلك أصبح 
ر قيمة البنك املركزي مموال للحكومة رغم ما خيلفه من نتائج سلبية على االقتصاد كارتفاع التضخم وتدهو 

الدينار، ورغم رفض صندوق النقد الدويل هلذا احلل وكل ذلك لتفادي الوقوع يف مستنقع االستدانة اخلارجية 
 .بعد اخلروج منها

وللتوضيح بشكل أدق تطور املديونية يف اجلزائر خالل الفرتة حمل الدراسة سنعتمد على الشكل البياين  
 املوايل

                                                           

 
1

، http://www.amf.org.ae: املوقع االلكرتوين ،103-101. ص. ص ،1021 ،صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد -

 .22/02/1022: اإلطالعتاريخ 

 
2

، http://www.amf.org.ae: املوقع االلكرتوين ،111-112. ص. ص ،1025، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد -

 .22/02/1022: اإلطالعتاريخ 

 
3

تاريخ ، http://www.amf.org.ae: املوقع االلكرتوين ،162. ص. ص ،1026، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد -
 .22/02/1022: اإلطالع

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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 .1022-1000خلارجي للفرتة والذي يوضح اخنفاض نسبة الدين ا  

 1097-1000الفترة خالل في الجزائر  تطور المديونية الخارجية(: III.16)الشكل رقم 
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 (III.13)  باالعتماد على معطيات اجلدول رقم الطالبةمن إعداد : المصدر

 

وميكن إرجاع  1000بتداء من سنة يالحظ من خالل الشكل أن حجم املديونية يف اخنفاض مستمر ا 
 :ذلك إىل

السياسة الرشيدة اليت اتبعتها احلكومة اجلزائرية يف جمال التسديد املسبق للديون للوفرة املالية جراء ارتفاع -
 أسعار البرتول؛

 سياسة التقليص من االقرتاض اخلارجي وإجياد بدائل أخرى كالتمويل الغري التقليدي؛-

 .والر مقابل العمالت األخرى وبالتايل اخنفاض املديونية املقومة بالدوالرارتفاع سعر صرف الد-

III      . 3.1- 20002017 الجزائر خالل الفترة ميزان المدفوعات وسعر الصرف فيوضعية 

صل الثاين يعترب ميزان املدفوعات من بني مؤشرات التوازن اخلارجي املهمة، وكما سبق التطرق إليه يف الف     
من هذه األطروحة فهو يتشكل من حساب العمليات اجلارية واليت تضم امليزان التجاري، اخلدمات 
والتحويالت، إضافة إىل حساب العمليات الرأمسالية والذي يتشكل من االستثمارات طويلة وقصرية األجل، 

  :ل املنحىن املوايلمن خال 1022-1000لذلك سنتطرق إىل حتليل وضعيته ومكوناته خالل الفرتة 
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 20002017الفترة خالل في الجزائر  تطور ميزان المدفوعات ومكوناته(: III.12)الشكل رقم 
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 .(4)  رقم امللحقباالعتماد على معطيات  الطالبةمن إعداد : المصدر 

 ميزان املدفوعات جنبا إىل جنب مع امليزان اجلاري، أما يالحظ من الشكل البياين أعاله تطور منحىن     
منحىن العمليات الرأمسالية فهو يف االخنفاض وباالجتاه التنازيل، وعليه سيتم حتليل رصيد امليزان خالل الفرتة 

 :حمل الدراسة إىل مرحلتني

دمات اليت تعرض هلا حيث عرف رصيد ميزان املدفوعات تذبذبا نتيجة الص :1021-1000: املرحلة األوىل-
 2.52إذ انتقل من  اقتصاده جراء االرتفاع واالخنفاض يف كل من سعر النفط والصرف، إال أنه كان موجبا 

مليار دوالر، ويرجع ذلك إىل  36.44حوايل  1002ليبلغ أقصى قيمة له سنة  1000مليار دوالر عام 
مليار دوالر  31.15إىل  1000ر دوالر سنة مليا 2.43التحسن يف رصيد امليزان اجلاري والذي انتقل من 

، كما أن الفائض املتحقق يف رصيد امليزان اجلاري سببه التطور احلاصل يف رصيد امليزان التجاري، 1002سنة 
 1مليار دوالر، بسبب 10.6حبوايل  1002إىل ذروته سنة  1000مليار دوالر سنة  21.3حيث انتقل من 

رية وتدعيمها بقوانني وتشريعات يف جمال عمليات االسترياد والتصدير وتطوير تنظيم التجارة اخلارجية اجلزائ
ارتفاع منو عوائد  2نظام اجلمارك، ارتفاع أسعار صرف الدوالر، ارتفاع أسعار احملروقات واليت نتج عنها

غاز بسبب الزيادة يف أسعار احملروقات وال ،1002مليار دوالر سنة  22.54الصادرات النفطية حيث بلغت 
دوالر للربميل، أما واردات السلع واخلدمات زاد الطلب عليها خاصة سلع  215الطبيعي واليت فاقت سقف 

مليار  32.44التجهيز واملنتجات النصف مصنعة بسبب ضخامة الربامج االستثمارية حيث قدرت فاتورهتا ب
قيمة الدينار اجلزائري  3ضبتخفي 1002دوالر، ونتيجة لذلك فقد قامت السلطات النقدية هناية ديسمرب 

                                                           
1
مجلة ، « 1021-2440دراسة حالة اجلزائر : باشر والصادراتحماولة قياس عالقة التكامل املتزامن بني االستثمار األجنيب امل »فايزة بلعابد، - 

 .22.ص ،1022 ،02العدد ، جلزائرا دفاتر اقتصادية،

2
 .112-116ص . ، صالمرجع السابق، « 1020-2440انعكاس توجه السياسة املالية على التوازن اخلارجي يف اجلزائر للفرتة »، علوان الضاوي - 

3
-2440دراسة حالة اجلزائر : أثر التغريات يف سعر الصرف والتضخم احمللي على ميزان املدفوعات» خليل، عبد الرزاق  ،صالح اويابة - 

 .225. ص ،المرجع السابق، «1026
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االرتفاع يف الطلب على الواردات من املنتجات األولية والغذائية إثر اخنفاض أسعارها  لكبح %10حبوايل 
بغية احملافظة على احتياطي الصرف اجلزائري حيث أن اجلزء األكرب منه مستثمر يف شكل  1002بسبب أزمة 

ور مع تراجع قيمة الدوالر والذي اخنفضت قيمته مقارنه باالورو أذونات خزانة أمريكية ما يعرض قيمتها للتده
 خالل فرتة األزمة؛

 1006أما رصيد العمليات الرأمسالية فقد اتصف بعجز متواصل مع بداية األلفية سجل ذروته سنة -
ة نقص تدفقات رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل مقارنة بالتدفقات الكبري  1مليار دوالر بسبب 22.11ب

لألموال حنو اخلارج بسبب املديونية وخدمة الدين، حيث جلأت الدولة إىل التسديد املسبق للديون ودفعة 
بفعل إعادة جدولة الديون مع نادي باريس وتصفية الديون مع نادي لندن، وعموما ميكن  1006واحدة سنة 

االقرتاض  األموال بسبب جلوءها إىلكون اجلزائر بلد مستورد لرؤوس   2إرجاع هذا الرصيد السالب لرأمسال إىل
من أسواق رأس املال الدولية بغية متويل سياساهتا االقتصادية، تفاقم الديون اخلارجية وأعباء الدين املرتتبة 

لتسديد املديونية اخلارجية وخدمة الدين، ضعف  %42عليها، توجيه إيرادات الصادرات خاصة النفطية بنسبة 
نيب، ضعف االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر بسبب الفساد اإلداري االحتياطات من الصرف األج
 وطول مدة اإلجراءات اإلدارية ؛

نتيجة  مليار دوالر 3.26بلغ  1004كما شهد ميزان املدفوعات اخنفاضا ملحوظا فقط سنة  
نة، والذي انعكس مليار دوالر خالل نفس الس 0.12االخنفاض الرهيب يف حساب امليزان اجلاري حيث بلغ 

مليار دوالر بعدما كانت  2.25على رصيد امليزان التجاري أين بلغ أدىن قيمة له خالل هذه الفرتة ب 
تداعيات األزمة العاملية خالل تلك السنة، أين تراجع الطلب على  3بسبب 1002مليار دوالر سنة  10.15

 44.4بعدما كانت  1004والر للربميل سنة د 61.1احملروقات نتيجة اخنفاض أسعار البرتول، واليت بلغت 
 1020وابتداء من  ،4مليار دوالر 11.12اخنفضت صادرات اجلزائر النفطية إىل ا، وبالتايل 1002دوالر سنة 

ميزان املدفوعات عافيته بعد تالشي األزمة يقابلها عودة حتسن امليزان التجاري حيث انتقل الفائض من  استعاد
، أما رصيد حساب رأمسال فقد عرف 1021مليار دوالر سنة  10.22إىل  1020مليار دوالر سنة  22.1

 1.32، 3.22، 3.15، 1.51بلغت  1022، 1020، 1004، 1002منو موجب ألول مرة خالل سنوات 

                                                           
1
دراسة : أثر تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي على رصيد ميزان مدفوعات اجلزائر »عبد الوحيد صرارمة، بعلول نوفل، - 

 .102.ص ،1022 ،05العدد ، جلزائرا مجلة ميالف للبحوث والدراسات، « 1021-1000قياسية للفرتة حتليلية 

2
، « 1023-2440دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة -االنفتاح التجاري وأثره على ميزان املدفوعات» رضوان بن عروس ،موراد تهتان - 

 .115. ص ،المرجع السابق

3
تقلبات سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة لألورو وانعكاساته على امليزان التجاري اجلزائري خالل  »ي، عبد العزيز برنه،محمد األمين شرب - 

 .53.ص ،1022مارس  ،14العدد ، جلزائرا مجلة دراسات،، « 1021-2444الفرتة 
4
- Bulletin Statistique de la banque d’Algérie, série rétrospectives, 2011, p. 174.    
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تقلص مديونية اجلزائر نتيجة التسديدات املسبقة للدين سنة  1مليار دوالر على التوايل فمن جهة راجع إىل
ثري حتسن توافد االستثمارات األجنبية املباشرة من جهة أخرى بسبب حتسن الوضع األمين، ، وحتت تأ1006

 1.01، 3.12، 1.55، 1.14وصدور قوانني تنص على حرية االستثمار إال أهنا تبقى ضعيفة، واليت بلغت 

اع الصناعة ، أغلبها موجهة لالستثمار يف قط2على التوايل 1022إىل غاية  1002مليار دوالر خالل سنوات 
 %0.6حوايل  (1004-2420)وبالضبط صناعة احملروقات حيث قدر متوسط صايف التدفقات النقدية للفرتة 

يؤكد ذلك قلة االستثمارات األجنبية يف اجلزائر مقارنة بدول أخرى نظرا لضعف تكاملها مع األسواق 
 1020ار دوالر سنة ملي2.22، إضافة إىل زيادة القروض قصرية األجل واليت قدرت ب3الدولية

4. 

حيث شهدت منو ضعيف وسالب لرصيد مليزان املدفوعات وسجل أدىن قيمة  :1026-1023: املرحلة الثانية
 مليار دوالر 5.22مليار دوالر، ليليه عجز ألول مرة يف السنة املوالية قدر ب 0.23حبوايل  1023موجبة سنة 

يجة ضخامة الربامج االستثمارية اليت شرعت يف تطبيقها ويعود ذلك إىل الزيادة يف حجم النفقات العامة نت
الدولة صاحبها زيادة االسترياد، واخنفاض اإليرادات بسبب الرتاجع التدرجيي ألسعار احملروقات والذي أدى إىل 
حدوث عجز يف رصيد امليزانية بسبب اخنفاض عوائد الصادرات، واستمر ذلك العجز يف ميزان املدفوعات إىل 

مليار دوالر، ويعود ذلك إىل العجز الذي عرفه امليزان اجلاري  16.03حيث بلغ حوايل  1026 غاية سنة
التوايل، وهذا  ، مليار دوالر على16.1، 12.12، 4.12أين بلغ   1026، 1025، 1021خالل سنوات 

ار دوالر ملي 22.02بعد أكثر من مخسة عشرة سنة من الفوائض نتيجة عجز رصيد امليزان التجاري الذي بلغ 
، وارتفاع فاتورة الواردات عن 1021مليار دوالر املسجل خالل سنة  0.15مقابل فائض  1025أمريكي سنة 

أن قدرة اإلنتاج الداخلي ال تليب الطلب احمللي للسكان، وبالتايل مت اللجوء  5مداخيل الصادرات، ويفسر ذلك
إبتداءا من تلك السنة، حيث ارتفعت تكلفته  املنتهجة إىل االسترياد رغم سياسة التقشف وترشيد النفقات

مث  1000مقابل سنة  مليار دوالر 54.62وتبلغ فاتورته  1021مرات سنة  6وارداته لتتضاعف إىل حوايل 
على السوق الدولية ونتج عنه زيادة مستويات الطلب  انفتاح اجلزائر 6بسبب، 1026 سنة مليار دوالر 14.32

                                                           
1
دراسة قياسية باستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت : أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري »عبود عبد المجيد، - 
(VAR ) 221.ص ،1022 ،01العدد ، جلزائرا مجلة اقتصاديات المال واألعمال،، « 1025-2440خالل الفرتة. 

2
 - Bulletin Statistique de la banque d’Algérie, série rétrospectives, 2016, p. 127.    

3
-مجلة دراسات، « 1021-2440دراسة قياسية للفرتة : أثر حترير حساب رأس املال على االستقرار املايل يف اجلزائر »محمد الطيب دويس، - 

 .40.ص ،1026 ،02العدد ، 25اجمللد ، جلزائرا ،-العدد االقتصادي

4
دراسة قياسية : أثر التحرير التجاري الدويل على ميزان املدفوعات اجلزائري »محمد األمين شربي، شرف الدين مالل، عبد الحميد بوخاري، - 

 .122.ص ،1026 ،26العدد ، جلزائرا مجلة الباحث،، « 1023-1000خالل الفرتة 

5
مجلة ، «  1026-2420دراسة قياسية للفرتة : يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر أثر اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية »ابراهيم عبد الحفيظي، - 

 .516-515.ص. ص ،1022 ،02العدد ، جلزائرا دفاتر اقتصادية،

6
دراسة : أثر تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي على رصيد ميزان مدفوعات اجلزائر »عبد الوحيد صرارمة، بعلول نوفل، - 

 .102.ص المرجع السابق،، « 1021-1000ليلية قياسية للفرتة حت
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ألجنبية لتلبية حاجة االستهالك احمللي، وتغطية ضخامة حجم الطلب احمللي على السلع واخلدمات ا
اخنفاضه يف السنوات األخرية فإن  اعتماد صادرات اجلزائر على متغري سعر النفطومبا أن االستثمارات القائمة، 

 ،1025، 1021عوائد صادرات البرتول خالل سنوات  ، أدى إىل تقلص1021دوالر للربميل سنة  30دون 
مليار دوالر على التوايل، رغم حتسن الصادرات خارج قطاع احملروقات  12.42، 33.02، 52.16إىل  1026

بعدم قدرة تغطية الصادرات للواردات حيث قدرت نسبة  1، وهذا االختالل يفسر%3بنسبة ال تتجاوز 
، ومنه قامت الدولة بتخفيض قيمة العملة 1021سنة  %201.2مقابل  1025سنة  %62التغطية ب 

ية وإلغاء القروض االستهالكية لكبح االسترياد، وبالفعل فقد اخنفضت واردات اجلزائر من السلع سنة الوطن
، حيث تراجعت 1004سنة من التصاعد باستثناء سنة  22للسنة الثانية على التوايل بعد أكثر من  1026

مليار دوالر  14.11لتنخفض إىل  1025مليار دوالر سنة  51.65إىل  1021مليار دوالر يف  54.62من 
ومشل مجيع السلع  السيما  1026و 1025مليار بني سنيت  3.12، أي باخنفاض قدر ب1026سنة 

منتجات التجهيز الصناعية، الغذائية خاصة احلبوب واحلليب والطاقة، إضافة إىل واردات خدمات النقل 
 .والتأمني، كإجراء متخذ نتيجة اخنفاض صادرات النفط

مليار دوالر ليرتاجع يف  3.12وقدر ب 1021لتحويالت عرف فائض خالل سنة إال أن رصيد حساب ا
ويتكون إىل حد كبري من املعاشات  1026مليار دوالر سنة  1.21السنوات الالحقة حيث وصل إىل 

 .التقاعدية اليت تدفعها صناديق التقاعد ببلدان منطقة االورو خاصة فرنسا

 0.11، 2.01 قدر ب، 1025و 1023لب خالل سنوات أما حساب رأمسال فقد عرف رصيد سا     

مليار دوالر إثر عملية بيع من طرف غري املقيمني عن حصصهم يف  1.31مليار دج على التوايل نتيجة حتويل 
رأس مال إحدى شركات اهلواتف النقالة اجلوالة للمقيمني يف شركة خاضعة للقانون اجلزائري، كما سجلت 

مليار دوالر نتيجة اخنفاض أسعار البرتول ألن  0.62قدر ب 1025ألول مرة سنة  االستثمارات املباشرة عجز
مليار  3.34يقدر ب 1021جل االستثمارات هي يف جمال قطاع احملروقات، وشهد رصيد موجب خالل سنة 

مليار دج، نتيجة عدم اللجوء إىل املديونية، وحتسن االستثمارات املباشرة بني هاتني  0.22ب  1026دج، و
مليار دوالر  2.35مليار دوالر على التوايل وارتفاع قروض قصرية األجل إىل  2.52و 2.51السنتني أين بلغت 

أدى كل  .مليار دوالر 1.01وتسجل عجز يف السنة املوالية ب 1025مليار دوالر سنة  0.24مث  1021سنة 
 2ن االستثمارات حيث بلغذلك إىل استنزاف احتياطي الصرف رغم تناقص املديونية وخدمة الدين وحتس

، وجهت لتغطية ارتفاع فاتورة الواردات 1021مليار دوالر سنة  225مقابل   1022مليار دوالر هناية  42.3
                                                           

1
دراسة قياسية باستخدام منوذج االحندار الذايت : أثر تغري سعر الصرف على امليزان التجاري اجلزائري »مختاري فتيحة، بلحاجي فراجي، - 

 .20.ص ،1022 ،01العدد ، 03اجمللد ، جلزائرا قتصادية،مجلة البشائر اال، « 1025-2440للفرتة  ARDLللفجوات الزمنية املتباطئة املوزعة 

2
، «  1026-2420دراسة قياسية للفرتة : أثر اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر »ابراهيم عبد الحفيظي، - 

 .512. ص المرجع السابق،
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جراء تراجع إنتاج احملروقات بسبب وشك احلقول على النضوب واخنفاض  نتيجة تناقص مداخل الصادرات
 .ةأسعاره يف السوق العاملية، ولتمويل النفقات اجلاري

ومنه ميكن القول أن ميزان املدفوعات اجلزائري يرتبط بشكل وثيق مع أسعار البرتول يف اخلارج وقوى       
 .الطلب والعرض عليه، حيث ال ميكن للدولة التأثري عليه
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 :خالصة الفصل
 هذا الفصل لدراسة تطور النفقات احلكومية وأداء النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتةخصص  

حمل الدراسة، حيث مت التطرق إىل اإلصالحات اإلقتصادية وأثرها على االستقرار االقتصادي، انطالقا من تبين 
الذي يركز على التخطيط املركزي وتسيري الدولة جلميع القطاعات، حيث شهدت املؤشرات  النظام االشرتاكي

مل حتقق األهداف املرجوة ليتم التوجه حنو  االقتصادية الكلية حتسنا بفضل ارتفاع أسعار احملروقات إال أهنا
اقتصاد السوق مع مطلع الثمانينيات بغية تصحيح أخطاء املخططات السابقة عن طريق إجراء إصالحات 
هيكلية وعلى مجيع األصعدة مبراقبة املؤسسات الدولية واإلجراءات الصارمة املتمثلة يف خفض اإلنفاق 

، واليت بينت 2426هي األخرى النتائج املسطرة خاصة بعد أزمة  واستهداف التضخم، إال أهنا مل حتقق
هشاشة االقتصاد اجلزائري واعتماده على مصدر أحادي للدخل وهو عائدات النفط من خالل ما شهدته 

 .مؤشرات االقتصاد الكلي بني االرتفاع واالخنفاض

إيرادات الدولة واليت انعكست  لتأيت مرحلة اإلنعاش االقتصادي نتيجة حتسن أسعار احملروقات وزيادة 
على تغري السياسة االقتصادية للدولة من تقشفية إىل تبين خمططات إنفاق حكومي ضخمة  متثلت أساسا يف 
برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، والربنامج التكميلي لدعم النمو، وبرنامج توطيد النمو، والربنامج اخلماسي 

 .دل النمو وحتقيق االستقرار االقتصادي يف مجيع األصعدةللنمو، كان اهلدف منها الرفع من مع

ليتم يف اجلزء الثاين من هذا الفصل حتليل مكونات النفقات سواء نفقات التسيري والتجهيز واليت هي  
، ومت التوصل إىل أن نفقات التسيري متثل النسبة 1022-2426يف تزايد مستمر خالل الفرتة املمتدة من 

 .النفقات مقارنة بنفقات التجهيزاألكرب من إمجايل 

ليتم يف الشق األخري من الفصل حتليل أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي خالل الفرتة  
تزامنا مع االنفراج املايل الذي عرفته الدولة والذي انعكس على حتسن معدالت النمو  1000-1022

ة واألشغال العمومية، أما مع اخنفاض أسعار البرتول االقتصادي ومنو القطاعات االقتصادية وباألخص الفالح
عرفت جل القطاعات اخنفاضا يف معدل منوها، ما ببني هيمنة قطاع احملروقات على إمجايل  1021مع بداية 

الناتج الداخلي، وعجز سياسة اإلنفاق عن تنشيط اجلهاز اإلنتاجي لعدم مرونته، فخالل تطبيق خمطط دعم 
يزت بتحسن كل املؤشرات االقتصادية، أما خالل تطبيق برنامج التكميلي االقتصادي اإلنعاش االقتصادي مت

أما باقي املؤشرات فكانت مقبولة ، %2.1حوايل  1004فإن معدل النمو االقتصادي كان ضعيفا بلغ سنة 
، 1004سنة % 20.1ومعدل البطالة اخنفض إىل ، %3.6خالل الفرتة عند  حيث استقر معدل التضخم

 .مليار دوالر 36.44إىل  1002ميزان املدفوعات كان موجبا وصل ذروته سنة  ورصيد
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كما شهدت باقي املؤشرات   ،%3فمعدالت النمو مل تتجاوز  1026-1020أما خالل الفرتة  
سنة % 5.6وارتفع التضخم إىل  ،1022سنة  %21.3مستويات ضعيفة، حيث ارتفع معدل البطالة إىل 

، أما رصيد ميزان املدفوعات فقد اخنفض مقارنة بالفرتة السابقة حيث 1020سنة % 3.4بعدما كان  1022
مليار  5.22وصل إىل  1021مليار دوالر لينخفض وحيقق عجز إبتداءا من  25.31حوايل  1020بلغ سنة 

مليار دوالر، بفعل اخنفاض أسعار البرتول وتراجع الصادرات  16.03بقيمة  1026دوالر ويتواصل إىل غاية 
بسبب  1026مليار دوالر سنة  3.21ل احتياطي الصرف، أما املديونية فقد سجلت اخنفاضا وصل إىل وتآك

عدم جلوء الدولة لالقرتاض اخلارجي وتعويض ذلك بالتمويل الغري تقليدي رغم آثاره السلبية على االقتصاد 
 .1026سنة  %6.1وخاصة التضخم والذي شهد ارتفاعا إبتداءا من تطبيقه وصل إىل 
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 تمهيد 
، سنقوم يف الفصل الرابع واالخري من هذه األطروحة بعد القيام بالدراسة التحليلية يف الفصل السابق 

 أجريت العديد من الدراساتوقد  ني القصري والطويلمبحاولة إسقاط تلك الدراسة على حالة اجلزائر يف األجل
حول تأثري مكونات اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف العديد من الدول سواء املتقدمة أو  القياسية
ختتلف الدراسات القياسية فمنها ما يعتمد على بيانات مقطعية، وبعضها على السالسل  حيث النامية،
-2426تخدام منوذج حتليل االحندار املتعدد باستخدام سالسل زمنية للفرتة املمتدة بني سيتم اس ومنه الزمنية،

ومبا أن دقة القياس لتحديد العالقة بني مكونات اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر،  1022
طور الفعلي تكون باستعمال املتغريات احلقيقية من أجل الوصول إىل معدالت منو حقيقية تعكس مدى الت

عوضا عن التطور باألسعار اجلارية والذي حيتوي على عنصر التضخم ويرافق تلك املتغريات والذي يعكس 
صورة غري حقيقية للنمو املتحقق، لذلك استخدمنا معدالت منو الناتج اإلمجايل احلقيقي لتحويل املتغريات 

ونظرا للطبيعة الغري  كسنة أساس،  1000ماد سنة السابقة إىل قيمها احلقيقية بعد إزالة أثر التضخم، ومت اعت
الساكنة للمتغريات ألهنا تتغري وتنمو مع الزمن تعترب إذن مناذج االحندار زائفة والنتائج غري صادقة، ولذلك 

منوذج قياسي يوضح العالقة الرياضية بني النمو االقتصادي واملعرب عنه بالناتج احمللي اإلمجايل ببناء  سنقوم
واملتغريات االقتصادية املؤثرة فيه من خالل مكونات اإلنفاق احلكومي وتشمل النفقات اجلارية  احلقيقي،

والنفقات االستثمارية، إذ ختتلف الدراسات القياسية فمنها ما يعتمد على بيانات مقطعية، وبعضها على 
م االستعانة ببعض أدوات السالسل الزمنية، ومبا أن الدراسة اليت سنقوم هبا تعتمد على بيانات سنوية سيت

وحتديد درجة السكون  االقتصاد القياسي احلديثة لتحليل السالسل الزمنية عن طريق إجراء اختبار االستقرارية
إلثبات أن املتغريات هلا عالقة يف  اختبار التكامل املشرتكوإذا كانت متكاملة من نفس الدرجة يتم إجراء 

لذي يبني حتليل سلوك املتغريات يف األجل القصري ويتم تصحيح جزء وا ، ومنوذج تصحيح اخلطأاملدى الطويل
حاولة حتليل النتائج وذلك بغية معرفة من اخلطأ أو تعديله للوصول إىل التوازن يف األجل الطويل، مث سنقوم مب

ع يف ذلك يف اجلزائر يف حتفيز النمو االقتصادي ودميومته، ونتب نفقات التسيري والتجهيزالتأثري الذي متارسه 
 :اخلطوات التالية

 حيث سنقوم بتحليل اخلطوات املتبعة يف الدراسة؛ األساليب القياسية املستخدمة -

 حتليل املتغريات الوصفية للدراسة؛-

 .1022-2426ألثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي خالل الفرتة  للدراسة بناء النموذج القياسي-
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I .تخدمة األساليب القياسية المس 

بغية حتليل أي ظاهرة اقتصادية البد من حتويل النموذج االقتصادي إىل منوذج قياسي يعكس خمتلف  
خصائص تلك الظاهرة، ومنه ظهرت العديد من املنهجيات القياسية حتاول تقومي العالقة الديناميكية للظاهرة 

خطوة مهمة قبل البدء يف تقدير نية يعد حتليل السالسل الزممستخدمة عدة طرق لتقدير معلمات النماذج، و 
واختبار العالقة بني املتغريات االقتصادية للتأكد من استقراريتها ومعرفة اخلصائص اإلحصائية هلا، والذي 

يتعامل مع طريق املربعات الصغرى العادية، ويفرتض سكون تلك املتغريات والذي قليال ما حيصل يف السالسل 
 :1بيانات السلسلة مستقرة عندما تكون متوسطاهتا وتباينها ثابت مع الزمن أيالزمنية االقتصادية،  وتكون 

  ثبات متوسط القيم عرب الزمن  tYE. 

 ثبات التباين عرب الزمن     22
var   tt YEY. 

  الزمنية  الفجوة على معتمدا   املتغري لنفس قيمتني أي بنيأن يكون التغاير k بني القيمتني tY 
و ktY التغاير عنده حيسب الذي للزمن الفعلية القيمة على وليس      kttk YYE. 

 .مل التغاير، وهي ثابتةمتثل معا kمتثل التباين، 2متثل الوسط احلسايب،  : حيث

حالة كون السلسلة غري مستقرة تظهر لنا مشكلة االحندار الزائف ومن املؤشرات اليت يستدل هبا فهي  ويف
وجود معامل التحديد كبري  والذي ال يعكس حقيقة العالقة االقتصادية، وإمنا يدل على ارتباط االجتاهات 

واليت تينب وجود بواقي غري ساكنة، ويتم معاجلة ذلك عن " ونداربن واتس"العامة للمتغريات، وصغر احصائية 
طريق االعتماد على اختبارات جذر الوحدة  للتأكد من استقرارية تلك املتغريات وحتديد درجة تكاملها، ومن 

والذي يساعد على إجياد العالقة اليت تربط املتغريات يف املدى " ديكي فولر"أكثر االختبارات دقة جند اختبار 
الطويل، وعليه ميكن تلخيص خطوات حتليل السالسل الزمنية باستعمال أسلوب التكامل املشرتك ومنوذج 

 .تصحيح اخلطأ

I .9-   االستقرارية اختبار(Unit Root Test) 
، uni" جذر الوحدة"قرة، وملعاجلة ذلك يتم االستعانة باختبار يف حالة كون السلسلة الزمنية غري مست 

 صفر الدرجة من متكاملة بأهنا الساكنة السلسلة وتتصفالسلسلة وحتديد درجة تكاملها، للتأكد من سكون 
لذلك بف  ويرمز املستوى عند 0Iذلك فعند السلسلة لتسكني األوىل الفروق إجراء إىل اللجوء حال ، ويف 

                                                           
1

مجلة  ،« 1025-2426صرف الدينار اجلزائري على حجم الواردات خالل الفرتة  اختبار أثر ختفيض سعر»، عالل بن ثابت، جالل سويح - 
 .31 .ص ،اجلزائر ،1022، مارس14، العدد دراسات
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بف الدرجة األوىل وترمز هلا بأهنا متكاملة من  السلسلة توصف 1I ، ورغم تعدد اختبارات جذر الوحدة، إال
، الختبار فرضية "فيليب بريون"، واختبار "ديكي فولر املوسع"أنه يتم االعتماد على اختبارين، ومها اختبار 

 العدم القائلة بوجود جذر الوحدة،
I.9.9-ديكي فولر" اختباريعتمد : إختبار ديكي فولر "Dickey-Fulle ستقرارية السلسلة على يف دراسة ا

 :1ثالث مناذج خمتلفة ويتم تقديرها بطريقة املربعات الصغرى كمايلي

tjt: األول النموذج -

k

jtt YYY    1 ،ال حتتوي ال على حد ثابت ال على اجتاه زمين ،
 : حتت اختبار الفرضية التالية

 01..............

1,0:

0,0:

1

0










 



H

H
 

tjt: النموذج الثاني -

k

jtt YYY    1 ،حتتوي على ثابت ولكن بدون اجتاه زمين ،
 :حتت اختبار الفرضية التالية

 02......

0,1,0:

0,1,0:

1

0


















H

H 

tjt:  الثالث النموذج -

k

jttt YYY    1 حتتوي على ثابت واجتاه زمين، حتت ،
 :اختبار الفرضية التالية

 03......

0,0,1,0:

0,0,1,0:

1

0


















H

H 

وتتميز باخلواص  اخلطأ واليت تتصف بالضوضاء البيضاء إن حدود اخلطأ يف النماذج الثالث هي حدود 
املرغوبة، فإذا كان حد اخلطأ يعاين من االرتباط الذايت، فيمكن أن يصحح بإضافة عدد مناسب من حدود 

 :2وتصبح معادلة االحندار هلذا االختبار على النحو التايل( متأخرة زمنيا)الفرق املبطأة 

t

k

t ttt yyTy      1 1121 
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2
، العدد 22، اجمللد جرش للبحوث والدراساتمجلة  ،«النمو االقتصادي و  العالقة السببية بني اإلنفاق العام»، الغالبينوارس الشمري، كريم  -

 .522-520 ص .ص ،األردن ،1026، 01
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، ويصبح حد اخلطأ Augmented Dickey-Fuller االختبار يدعى اختبار ديكي فولر املوسعوهذا  
أما لتحديد طول الفجوات الزمنية  ،(White Noise)ذاتيا ويتميز باخلصائص املرغوبة غري مرتبط  k  املناسبة

 Schwartz info)أو ( Akaike info Criterion( )AIC) يتم االستعانة عادة مبعايري مثل

Criterion )(SC) ويتم اختيار أقل قيمة هلذين املعيارين، ويتم تقدير النموذج بطريقة املربعات الصغرى ،
 :1حيث يتم اختبار الفرضيتني











,1,0:

,1,0:

1

0
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H 

جذر فرضية العدم مقبولة وهذا يعين وجود  اختبار جذر الوحدة أقل من القيمة اجلدولية فإنإذا كان ا-
، ونقوم باختبار الفروق األوىل وحدوي، وبالتايل تكون السلسلة الزمنية غري ساكنة

للسلسلة 211   ttt yyyونقول أن السلسلة متكاملة من الدرجة األوىل ، 1I وإذا قبلنا الفرض العدم ،
أن السالسل غري ساكنة نقوم بإجراء الفرق الثاين للسلسلة 322   ttt yyy وخنترب مرة أخرى الفرضية ،

 . وهكذا

احملسوبة الختبار جذر الوحدة أكرب من القيمة اجلدولية لف  القيمةوإذا تبني أن -  ADF  عند مستوى معنوية
لة السلس يتم حتديده، فإننا نرفض فرضية العدم بوجود جذر الوحدة للسلسلة وقبول الفرضية البديلة وتكون

ويرمز هلا بالرمز األصلية تتمتع بالسكون ومن الرتبة صفر  0I التكامل  ختباراتوال داعي من إجراء ا
 .املشرتك

I.1.9- فيليبس بيرون إختبارPhilips-Perron (PP) 
عني وذلك من أجل األخذ ب"  ديكي فولر"يهدف هذا االختبار إىل تصحيح غري معلمي إلحصائيات 

االعتبار األخطاء املرتبطة فهو يسمح بإلقاء التحيزات الناجتة عن املميزات اخلاصة للتذبذبات العشوائية، حيث 
اعتمد فيليبس وبريون نفس التوزيعات احملدودة الختبار ديكي فولر وعليه يتم نفس احلكم على سكون 

غريا وهو أكثر دقة من اختبار ديكي فولر، ، ويستعمل هذا االختبار يف حالة حجم العينة ص2السلسلة الزمنية

                                                           
1

ة قياسية للفرتة دراس: يف اجلزائر النمو االقتصاديو  واقع العالقة طويلة األجل بني اإلنفاق على التعليم»، أحمد سالمي، إسماعيل بن قانة - 
 .52 .ص ،جلزائرا ،1026، جوان 20، العدد رؤى اقتصاديةمجلة  ،« (2461-1023)
2

العلوم االقتصادية مجلة  ،« (1025-1002)حتليل سلوك املؤشر للفرتة : اختبار منوذج السري العشوائي يف بورصة اجلزائر»، بلفيطح ريمة - 
 .164 .ص ،جلزائرا ،1022، 22، العدد والتسيير والعلوم التجارية
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، وجيرى هذا االختبار PPويف حالة تضارب وعدم انسجام نتائج االختبارين يتم االعتماد على نتائج اختبار 
 : 1يف أربعة مراحل

 للنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي فولر، مع حساب اإلحصائيات املرافقة له؛ OLSالتقدير بواسطة -

: التباين قصري املدى تقدير-
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ˆ  حيث ،t̂ متثل البواقي. 

2تقدير العامل املصحح -

1s  املسمى التباين طويل املدى واملستخرج من خالل التباينات املشرتكة لبواقي
 :النماذج السابقة حيث
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  يف  2والذي يساوي

 .Mackinnonتشويشا أبيضا، وتقارن هذه اإلحصائية مع القيمة احلرجة لف  t̂احلالة التقاربية عندما تكون 

I .1- اختبار التكامل المشترك 

ية، والتعرف على درجة تكامل السالسل الزمنية للمتغريات قيد الدراسة ومت التأكد القيام باختبار االستقرار بعد 
من أن مجيع املتغريات متكاملة من نفس الدرجة أي أهنا غري ساكنة يف مستواها األصلي، ولكنها ساكنة يف 

ك، وتركز نظرية الفرق األول أو الثاين، وبالتايل ستتقارب يف املدى الطويل وهذا ما يسمى بالتكامل املشرت 
التكامل املشرتك على حتليل السالسل الزمنية غري الساكنة لتوليد مزيج خطي يتميز بالسكون يف املدى 

، ألن النظرية االقتصادية تتطلب عدم تباعد املتغريات االقتصادية عن بعضها البعض خاصة يف املدى 2الطويل
 Granger، ويعترب املشرتك التكامل وجودمن  حققللت تستخدم اليتاالختبارات  من العديد هناكو  الطويل،

والذي حاول صياغة هذا املفهوم  Engle and Grangerمن طور نظرية التكامل املشرتك، إضافة إىل 
بشكل متكامل وتوضيح العالقة بني املفهوم اإلحصائي للتكامل املشرتك ومفهوم التوازن يف املدى الطويل، 

" اختبار ويعترب"، املشرتك التكامل وجودمن  للتحقق تستخدم اليت االختبارات من العديد حيث توجد
على متغريين أو أكثر  النموذج احتواء حالة يف األفضل( أسلوب اإلمكانية العظمى) "2422 جوهانسون

ويهدف إىل حتديد التوازن يف األجل الطويل بني  املشرتك، للتكامل متجه من أكثر وجود إلمكانية ذلك
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دراسة قياسية للفرتة : يف اجلزائر النمو االقتصاديو  واقع العالقة طويلة األجل بني اإلنفاق على التعليم»، أحمد سالمي، إسماعيل بن قانة - 
 .54 .ص، المرجع السابق ،« (2461-1023)

2
مجلة  ،« ،« (1025-2461)رض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة أثر الناتج احمللي اإلمجايل على الع» أمحد تيجاين هيشر ،حميدة مختار - 

 .20 .ص ،جلزائرا ،1022، 22، العدد العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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ذات ( أجنل جراجنر)، واختبار 1"شروطه أن تكون مجيع املتغريات مستقرة عند نفس املستوى املتغريات ومن
 .اخلطوتني اخلاص بوجود متغريين فقط

I.9.1 -   ذات الخطوتين" جرانجرأنجل "طريقة   

وهي  2422سنة  Engle and Grangerاختبار التكامل املشرتك على اخلوارزمية اليت اقرتحها يرتكز  
 :2لى مرحلتنيطريقة ع

 اختبار درجة تكامل المتغيرين: الخطوة األولى
يتمثل الشرط الضروري للتكامل يف أن السلسلتني ينبغي أن تكونا متكاملتني من نفس الدرجة، أما  

إذا كانتا غري متكاملتني من نفس الدرجة فهذا يعين أهنما ال حتققان خاصية التكامل املشرتك، وال بد من 
 .لكل متغري مث درجة التكامل للسلسلتني حمل الدراسة( ثابت أو عشوائي)اه العام بعناية حتديد نوع االجت

 تقدير العالقة طويلة المدى: الخطوة الثانية
إذا كان الشرط الضروري حمققا، فيتم تقدير العالقة طويلة األجل بني املتغريين باستخدام طريقة املربعات 

 :معادلة احندار التكامل املشرتك كمايليحيث حنصل على   OLSالصغرى العادية 

ttt aXaY  01 
مث من أجل قبول عالقة التكامل املشرتك، جيب أن تكون سلسلة بواقي التقدير   t̂  وهي املزيج

إحدى ن طريق مستقرة ويتم اختبار تلك االستقرارية عاخلطي املتولد من احندار العالقة التوازنية طويلة األجل 
، (أو متثيل دالة االرتباط الذايت للبواقي" بريون-فيليب"أو اختبار " فولر-ديكي"اختبار )خيارات جذر الوحدة 

01: حيث
ˆˆˆ aXaY ttt  

 :3املتحصل عليها سابقا وفق اآليت البواقي سلسلة سكون مدى اختبار يتم مث

tttt e  11
ˆˆˆ  

فإذا كانت إحصائية -    ملعلمة 1t  معنوية فإننا نرفض الفرض العدمي 1I  بوجود جذر وحدة يف
البواقي، ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي  0I  وبالتايل نستنتج أن متغريات النموذج بالرغم من أهنا
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ألثر تغري بعض املتغريات االقتصادية على  VECMدراسة حتليلية قياسية باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ  »، مجلخ سليم، وليد بشيشي - 
، العدد revue d’études sur les institutions et le développement ،« (1026-2420) نفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتةال

 .221 .ص ،جلزائرا ،1022، جوان 01

2
 .595 .ص، 5105 ،عمان، األردن ،الحامد للنشر والتوزيعدار  ،0ط ،«حماضرات وتطبيقات: طرق االقتصاد القياسي» ،شيخي محمد - 

3
أبحاث مجلة  ،« (1023-2420)دراسة تطبيقية للفرتة : العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر»، أحمد سالمي - 

 .66 .ص ،جلزائرا ،1025، جوان 22العدد  اقتصادية وإدارية
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كنة إال أهنا متكاملة من نفس الرتبة، وأن العالقة املقدرة هي عالقة صحيحة وغري سالسل زمنية غري سا 
 .مضللة، وبالتايل يوجد تكامل مشرتك بني متغريات السلسلة الزمنية، أي وجود عالقة توازنية طويلة األجل

واقي املقدرة حتتوي أما إذا مت قبول فرضية العدم أي إذا كانت البواقي غري ساكنة يف املستوى فإن سلسلة الب-
على جذر الوحدة، وبالتايل ال يوجد تكامل مشرتك بني متغريات السلسلة الزمنية، وال توجد عالقة توازنية 

 .طويلة األجل بني املتغريين وان العالقة السابقة مضللة وال ميكن االعتماد عليها

إذا كانت املتغريات حمل " جنراجنل جرا"يتم استخدام هذا النموذج حسب : تقدير منوذج تصحيح اخلطأ-
الدراسة تتصف خباصية التكامل املشرتك ما يبني وجود عالقة توازنية يف املدى الطويل ومنه تصبح إمكانية 
متثيل منوذج تصحيح اخلطأ صاحلة لتقدير العالقة يف املدى القصري، وعلى العكس ففي حالة عدم اتسام 

ن تبيان العالقة وتفسري الظاهرة يف األجل القصري، وتأيت مرحلة املتغريات خباصية التكامل املشرتك ال ميك
إمكانية إضافة حد تصحيح  1تصميم منوذج تصحيح اخلطأ وهي إحدى أدوات التحليل القياسي ومعىن ذلك

اخلطأ والذي يقيس سرعة تكيف االختالالت يف األجل القصري إىل التوازن طويل األجل يف النموذج املقدر، 
شاكل القياسية النامجة عن االحندار الزائف، وتأيت خطوة تقدير هذا النموذج حيث يتم إدخال حد ويتفادى امل

تصحيح اخلطأ والذي ميثل بواقي االحندار ملعادلة األجل الطويل للنموذج حمل الدراسة بفجوة زمنية متباطئة 
 .لنموذج الفروقات إىل جانب فروق املتغريات األخرى غري الساكنة

 :2يل منوذج تصحيح األخطاء ما بني متغريين باملعادلة التاليةوميكن متث

tjt

n

j

j

m

i

titt XYeY   



 
11

1110 

ميثل حيث   1الفروق، أماte  حد تصحيح اخلطأ، والذي يشري ضمنيا إىل سرعة التكيف من األجل
تغري التابع نتيجة االحنرافات املستقلة يف األجل القصري القصري إىل األجل الطويل أي يقيس مقدار التغري يف امل

 .عن قيمتها التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة

ويشرتط يف معامل حد اخلطأ أن يكون سالبا ومعنويا إحصائيا ليتفق مع منوذج تصحيح اخلطأ، حيث يأخذ 
 .3ويل بني املتغري التابع واملتغريات املستقلةبعني االعتبار التفاعل الديناميكي يف األجلني القصري والط
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 لبطالة والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتةدراسة قياسية للعالقة بني معدل ا»، زروخي صباح، برحومة عبد الحميد - 
 .202 .ص ،جلزائرا ،1021، جوان 25العدد  أبحاث اقتصادية وإداريةمجلة  ،«باستخدام التكامل املشرتك (2440-1023) 

2
دراسة قياسية باستخدام : جلزائرأثر املتغريات احلقيقية والنقدية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف ا»، بن مريم محمد، بن نافلة قدور - 

 .24 .ص ،جلزائرا ،1022، 22العدد  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،مجلة  ،« (1025-2422)منوذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة 

3
المرجع  ،« 1025-2426اختبار أثر ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على حجم الواردات خالل الفرتة »، عالل بن ثابت، جالل سويح - 

 .11 .ص السابق،
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I.1.1 - جوهانسون" طريقة باستخدام المشترك التكامل ختبارا" 

-جوهانسون"أو أكثر ويف حالة العينات الصغرية فإن اختبار  يف حالة احتواء النموذج على متغريين 
كما أنه حياول حتديد عدد نظرا خلواص مقدراهتا،  " جرا جنر-أجنل"، هو األنسب من اختبار "جسيلس

متجهات التكامل املشرتك املقيدة، ويعتمد على حساب القيم الذاتية للمصفوفة، ومن خالل رتبة املصفوفة 
   واليت حتتوي على معلومات خاصة مبتغريات السالسل الزمنية يف املدى الطويل، يتحدد وجود أو عدم

رتبة املصفوفة تعادل متجهات التكامل املشرتك، فإنه من خالل املصفوفة ميكن التكامل املشرتك، علما أن 
 :1على الشكل التايل" جوهانسون"حتديد عدد متجهات التكامل املشرتك، ويكون اختبار 

بالنسبة للفرضية .0 0r وإذا كانت إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى معني يتم ،
ديده، فيتم رفض هذه الفرضية، أي أن رتبة املصفوفة غري معدومة مما يدل على وجود عالقات تكامل حت

مشرتك بني املتغريات، ويف حالة العكس أين يتم قبول الفرضية أي أن رتبة املصفوفة صفرية وتكون مجيع 
 .املتغريات هلا جذر وحدة، وأن املتغريات غري متكاملة تكامال مشرتكا

سبة للفرضية بالن .5 1r وإذا كانت إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى معني يتم ،
حتديده، فيتم رفض هذه الفرضية، أي أن رتبة املصفوفة أكرب من الواحد مما يدل على وجود أكثر من متجه 

ل الفرضية أي أن رتبة املصفوفة مساوية ويف حالة العكس أين يتم قبو  واحد للتكامل مشرتك بني املتغريات،
 . للواحد ويوجد متجه تكامل مشرتك واحد

بالنسبة للفرضية  .3 2r وإذا كانت إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى معني يتم ،
ى وجود عدة متجهات حتديده، فيتم رفض هذه الفرضية، أي أن رتبة املصفوفة أكرب من اثنني مما يدل عل

ويف حالة العكس أين يتم قبول الفرضية أي أن رتبة املصفوفة مساوية لالثنني  تكامل مشرتك بني املتغريات،
 . ويوجد متجهني للتكامل املشرتك بني املتغريات، وهكذا

تغريات إعادة صياغة الفرضيات اخلاصة بعدد متجهات األشعة يف منوذج االحندار للم جوهانسون وعليه حاول
 :2مخس صيغ تتعلق بأشعة التكامل على النحو التايل 2422اقرتح سنة  املتكاملة من نفس الدرجة، حيث

 :يف حالة عدم وجود االجتاه العام اخلطي يف املعطيات.2

 غياب االجتاه اخلطي يف السالسل وغياب احلد الثابت يف عالقات التكامل املشرتك؛.أ

 .سل ووجود احلد الثابت يف عالقات التكامل املشرتكغياب االجتاه اخلطي يف السال.ب
                                                           

1
 ،« (1021-2420)دراسة قياسية الستقرارية دالة الطلب على النقود يف اجلزائر خالل الفرتة »، جمعي سميرة، مناقر نورالدين، قارة ابراهيم - 

 .25 .ص ،جلزائرا ،1026، سبتمرب 05العدد  المالية واألسواق،مجلة 

2
 .313. ص، عمان ،المرجع السابق ،0ط ،«حماضرات وتطبيقات: طرق االقتصاد القياسي» ،شيخي محمد - 
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 :يف حالة وجود االجتاه العام اخلطي يف املعطيات.1 

 وجود االجتاه اخلطي يف السالسل واحلد الثابت يف عالقات التكامل املشرتك؛.ج

 .وجود االجتاه اخلطي يف السالسل ويف عالقات التكامل املشرتك.د

 :ري حدود من الدرجة الثانية يف املعطياتيف حالة وجود اجتاه عام كث.3

 .وجود اجتاه عام كثري حدود من الدرجة الثانية يف السالسل واجتاه خطي يف عالقات التكامل املشرتك.ه

ويتوقف اختيار الصيغ اخلمسة بالدرجة األوىل على الشكل الرياضي لالجتاه العام، كما ميكن اللجوء إىل 
 .سمح بتحديد الشكل املناسبالشكل البياين للسالسل الذي ي

كما حياول اختبار التكامل املشرتك جوهانسون حتديد تقديرات القيم العظمى لكل متجهات التكامل املشرتك 
املمكنة، كما يسمح بتحديد األثر املتبادل بني املتغريات قيد الدراسة واختبار معلمات سرعة التكيف ويعتمد 

 :1ك على نوعني من االختباراتيف حتديد عدد متجهات التكامل املشرت 

اختبار األثر - trace  : أين يتم اختبار فرضية العدم القائلة بأن هناك على األكثرq  من متجهات التكامل
: ويعطى بالعالقة التالية q=rاملشرتك مقابل الفرضية البديلة بأن  i

p

ri

trace linT  ˆ1
1

 


 

واملعرف بف (: مة القصوىالقي)اختبار اإلمكانية العظمى- 1

1

max
ˆ1 



  r

p

ri

linT    حيث حياول اختبار

 .متجه r+1متجه للتكامل املشرتك، والفرض البديل القائل بوجود  rفرضية العدم القائلة بوجود 

 %5 االحتمايل املستوى عند (احلرجة)اجلدولية  بالقيم اإلمكانية احملسوبة نسبة مقارنة خاللمث من  
يتأثر بدرجة التأخري " جوهانسون"، إال أن اختبار املشرتك التكامل متجهات عدد كن حتديدمي %20، %2أو 

وإجياد عدد التأخريات املثلى  pحتديد عدد الفجوات الزمنية : 2اليت يتضمنها النموذج، ولذلك جيب أوال
( Akaike info Criterion باالعتماد على جمموعة من املعايري واليت تعطي أقل قيمة هلا ومن أمهها معيار 

(AIC ) أو(Schwartz info Criterion)، وهذا قبل إجراء اختبار التكامل املشرتك. 

I.3-   ببية الس اتاختبار(Causality Test) 
مفهوم السببية من املفاهيم املستعملة لتفسري وحتليل الظواهر االقتصادية بشكل عميق، كما  يعترب 

القصري بني املتغريات االقتصادية قيد الدراسة، كما يسمح بصياغة صحيحة  يهدف إىل حتديد العالقة يف املدى
                                                           

1
مجلة  ،« (1023-2420)حتليل العالقة وحتديد اجتاه السببية بني اإلنتاج الصناعي والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة »، جياللي شرفي - 

 .22. ص ،، اجلزائر1025، 01العدد  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

2
دراسة : الدوالر بسياسة جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر/عالقة سعر صرف الدينار» ،نوي طه حسين ،بي يسين سي الخضرغر  - 

 .132. ص ،، اجلزائر1022، 02العدد  ،البشائر االقتصاديةمجلة  ،« (1025-2440)حتليلية قياسية خالل الفرتة 
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ملعرفة نوع " جرا جنر" 1للسياسة االقتصادية من خالل معرفة املتغري الذي يسبب اآلخر، حيث تستخدم طريقة
مستقرة من التأثري يف املدى القصري بني املتغريين إذ يشرتط استعمال عالقات السببية أن تكون كل املتغريات 

 .SchwartzوAkaike نفس الدرجة، مث حساب عدد التأخرات على أساس أقل قيمة يأخذها معيار 

يعتمد منوذج غراجنر للسببية على أن التغري يف القيم احلالية واملاضية ملتغري ما يسبب التغري يف متغري آخر، وطبقا 
من خالل القيم املاضية لف  y، إذا كانت القيم املتنبأ هبا للمتغريxلذلك أن املتغري ال يتسبب بواسطة املتغري

 yx,  سوية أفضل من القيم املاضية لفy  فقط ، ويعتمد على تباين اخلطأ التنبؤ  إذ يبني أن املتغري ذو تفسري
 : 2، وهنا يقدم أربع احتماالت الجتاهات السببيةجيد إذا كان التباين صغريا

yx اجتاه أحادي السببية-  : ويشري أن املتغري العشوائيx  يتسبب يف املتغري العشوائيy أي أن ماضي ،
، وهو أفضل من االعتماد على ماضي tيف اللحظة  yتغري العشوائي حيسن من تنبؤ امل xاملتغري العشوائي 

 .فقط yاملتغري 

yxالسببية ثنائية االجتاه  - :  أي أن املتغري العشوائيx  يسبب املتغري العشوائيy كما أن املتغري ،
حيسن من تنبؤ املتغري العشوائي  x، مبعىن أن ماضي املتغري العشوائي  xيسبب املتغري العشوائي yالعشوائي 

y  وأن ماضي املتغري العشوائي ،y حيسن من تنبؤ املتغريx . 

 .yتسبب القيمة احلالية للمتغري العشوائي xوتعين أن القيمة احلالية للمتغري العشوائي : السببية اآلنية-

 .yتسبب القيمة احلالية للمتغري العشوائي xتغري العشوائي أي أن القيم املاضية للم(: املتباطئة)السببية اآلجلة -

I.3.9- حتديد اجتاه السببية يف حالة متغريين اقتصاديني مستقرين حيث نقوم  وميكن :اختبار السببية لجرانجر
 :3تاليتني بطريقة املربعات الصغرىبتقدير املعادلتني ال(var)بإجراء تقدير منوذج االحندار الذايت

 1..........1

11

00 tjt

n

j

j

m

i

ititt uyBxxBy  



  

 2..........2
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1

 (1025-2420)دراسة اقتصادية قياسية يف اجلزائر: اإلنفاق العام على معدالت البطالة يف اجلزائرتأثري » عباس عبد الحفيظ، شنتوف خيرة - 
 .151. ص ،، اجلزائر1022، 02العدد  ،mecasدفاتر  ،«

2
 (1026-2440)ة حتليل العالقة السببية بني الناتج احمللي اإلمجايل والتكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت يف اجلزائر للفرت »، ساحلي لزهر - 

 .22-26 ص .ص ،، اجلزائر1022، 02العدد  ،6 اجمللد ،الباحث االقتصاديمجلة  ،«(var)باستخدام تقنية أشعة االحندار الذايت 

3
 .521 .ص ،المرجع السابق ،«النمو االقتصادي و  العالقة السببية بني اإلنفاق العام»، نوارس الشمري، كريم الغالبي - 
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iJB: أن حيث ,  املعلمتان اليت تصف االثار لف mn,  من القيم اجلارية والسابقة للمتغريين tt yx على  ,
ii، أما (2)يف املعادلة  tyاملتغري   فهما املعلمتان اليت تصف االثار لف mn,  من القيم اجلارية والسابقة

للمتغريين  tt yx  (.1)يف املعادلة  txعلى املتغري  ,

ttكما يفرتض أن  uu 12 ، أما (white noise)غري مرتابطة واليت تتصف بالضوضاء البيضاء  حدود اخلطأ ,
ji, عدد التباطؤات الزمنية املستخدمة. 

 :1إذن ميكن تلخيص خطوات اختبار جراجنر فيما يلي

جمموع مربعات البواقي هلذا االحندار مقيد،  ، وبعدها يتم احلصول على yعلى متباطئات tyتقدير احندار-
حيث يتم احلصول على جمموع  xباإلضافة إىل متباطئات  yعلى متباطئات  tyكما يتم تقدير احندار 

 : التاليتنيمربعات البواقي هلذا االحندار الغري املقيد، مث يتم اختبار الفرضيتني

 .tyال يتسبب يف الظاهرة أو املتغري العشوائي txاليت تنص على أن الظاهرة أو املتغري العشوائي  0H:فرضية العدم

 .tyيتسبب يف الظاهرة أو املتغري العشوائي txشوائي اليت تنص على أن الظاهرة أو املتغري الع 1H: الفرضية البديلة

من خالل  cFوللتأكد أي الفرضيتني أصح يتم تطبيق اخلطوة التالية وهي حساب قيمة إحصائية االختبار -
 :العالقة التالية

 
 1,

/

/





 nmk

knRSS

mRSSRSS
F

U

UR
c 

اجملموع ( n-k)جمموع مربعات البواقي بدون القيد، URSSجمموع مربعات البواقي املقيدة،  RRSS: علما أن
 .عدد معامالت دالة االحندار الغري املقيدة-الكلي للمشاهدات

وأخريا يتم مقارنة قيمة إحصائية االختبار احملسوبة- cF صائية االختبار اجلد ولية مع قيمة إح tF  علما أن
 knmFFt  ,,فإذا كان ،tc FF   0يتم رفض فرضية العدمH  1وقبول الفرضية البديلةH  أي أن

 .tyتسبب الظاهرة  txالظاهرة

                                                           
1

مجلة إدارة األعمال  ،«دراسة قياسية : اختبار فرضية العالقة السببية بني النفقات الصحية والنمو االقتصادي يف اجلزائر» العوفي حكيمة - 
 .121. ص ،، اجلزائر1021، 06العدد  ،والدراسات االقتصادية
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II . وصف المتغيرات االقتصادية الخاصة بنموذج الدراسة 
من متغريين مفسرين وتتمثل يف نفقات التسيري وهي جمموع النفقات املخصصة لنشاط يتكون النموذج 

الدولة العادي واليت تسمح بتسيري نشاطات الدولة والتطبيق الالئق للمهمات اجلارية حيث تضمن استمرارية 
ري مصاحل الدولة من الناحية اإلدارية، ونفقات التجهيز وهي كل النفقات اليت تأخذ شكل استثمار واهلدف س

منه رفع الناتج الوطين اإلمجايل وزيادة ثروات الدولة، أين يتم توزيعها وفق اخلطة اإلمنائية السنوية للدولة على 
احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي والذي يقصد ، أما املتغري التابع فيتمثل يف الناتج 1خمتلف القطاعات

به القيمة اإلمجالية للسلع واخلدمات املنتجة داخل البلد منقوص منها املواد اخلام اليت تدخل كسلع وسيطية يف 
، وهي تعرب عن القيمة املضافة جلميع املنتجني املقيمني، واجلدول التايل يبني تطور 2اإلنتاج خالل سنة واحدة

 .1022-2426ه املتغريات بالقيم االمسية للفرتة هذ

    II.1-في الجزائرتطور المتغيرات  نظرة عامة حول 

 1022-2426خالل الفرتة   بالقيم االمسية اجلدول التايل عرض املتغريات حمل الدراسة ميثل

 متغيرات النموذج بالقيم االسمية(: IV.9) الجدول رقم
 الوحدة مليون دينار جزائري

الناتج المحلي  نفقات التجهيز نفقات التسيير اإلنفاق الحكومي نواتالس
 اإلجمالي

2426 202222 61154 40663 296551.4 

2422 203422 63761 40216 312787.1 

2422 224200 76200 43500 347716.9 

2424 211500 80200 44300 422043 

2440 236500 88800 47700 554388.1 

2442 121200 153800 58300 862132.8 

2441 110232 276131 144000 1074695.8 

2443 126612 291417 185210 1189724.9 

                                                           
1

، العدد مجلة معارف ،«االقتصادي يف اجلزائردراسة اقتصادية قياسية ألثر االقتطاعات الضريبية واإلنفاق احلكومي على النمو »، جوادي علي -
 .155. ص ،جلزائرا ،1026، جوان 10

2
-2420للفرتة  varمنوذج االحندار الذايت -أثر سعر النفط على النمو االقتصادي يف اجلزائر باستخدام التحليل الديناميكي»، عماري زهير - 

 .226. ص ،جلزائرا ،1025، 21، العدد العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةمجلة  ،«1023
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2441 566314 330403 235926 1487403.6 

2445 254622 473694 285923 2004994.6 

2446 211604 550596 174013 2570028.9 

2442 215246 643555 201600 2780168.1 

2442 225234 663855 211900 2830490.7 

2444 462621 774695 187000 3248200 

1000 2222211 856193 321900 4098800 

1002 2312012 963633 357400 4235600 

1001 2550616 975600 575000 4541900 

1003 2634165 1122761 567400 5266800 

1001 2222400 1250894 640700 6127500 

1005 1051000 1245132 806900 7498600 

1006 1153000 1437870 1015100 8514800 

1002 3202200 1674031 1434600 9366600 

1002 1242200 2217755 1973300 11090000 

1004 1116300 2300023 1946300 9968000 

1020 1166400 2659078 1807900 11991600 

1022 5232100 3797252 1974400 14519800 

1021 2264400 4782634 2275500 16208700 

1023 6011200 4131536 1893600 1665200 

1021 6420100 4494327 2501400 17242500 

1025 2656322 4617000 3039300 16702100 

1026 2323600 4591400 2792200 17525109 

1022 7282700 4677200 2605400 18594112 

 .2446-2426العتماد على معطيات الديون الوطين لإلحصائيات للسنوات من إعداد الطالبة با: المصدر
 .1022-2442ومعطيات بنك اجلزائر للسنوات 
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تعطينا القراءة األولية للجدول تطور النفقات العامة ومكوناهتا يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، واليت شهدت 
 ذلك التوسع الناتج يف اخلدمات االجتماعية، ارتفاعا معتربا وهذا يدعى بالسياسة التوسعية والسبب يف

الصحة، التعليم، إضافة إىل التوسع يف اإلنفاق االستثماري من بىن حتتية، سكك حديدية، هياكل قاعدية بغية 
حتقيق النفع العام، كما يالحظ أيضا أن الناتج احمللي اإلمجايل يف تزايد مستمر خاصة خالل السنوات األخرية، 

 .بع هذه املتغرياتومنه ميكن تت

  II.1-  الحقيقية خالل فترة الدراسةمتغيرات النموذج بالقيم عرض 

 1022-2426خالل الفرتة   بالقيم احلقيقية اجلدول التايل عرض املتغريات حمل الدراسة ميثل
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 1097-9168الحقيقية للفترة متغيرات النموذج بالقيم (: IV.1) الجدول رقم
 ائريالوحدة مليون دينار جز 

اإلنفاق  السنوات
 الحكومي

الناتج المحلي  نفقات التجهيز نفقات التسيير
 اإلجمالي

المعدل العام 
 لألسعار

2426 7060.81 4240.91 2819.90 20565.28 14.42 

2422 6703.86 4110.96 2592.90 20166.80 15.51 

2422 7289.89 4640.68 2649.20 21176.42 16.42 

2424 6935.93 4467.96 2467.96 23512.14 17.95 

2440 6734.40 4196.59 2254.25 26199.81 21.16 

2442 8832.58 5773.27 2188.43 32362.34 26.64 

2441 8799.88 7871.46 4104.90 30635.57 35.08 

2443 9231.31 6892.54 4380.55 28139.18 42.28 

2441 10385.03 6057.99 4325.74 27271.79 54.54 

2445 10730.32 6691.53 4039.03 28323.13 70.79 

2446 8623.11 6552.37 2070.84 30584.65 84.03 

2442 9515.87 7245.60 2269.75 31301.14 88.82 

2442 9389.87 7118.32 2272.14 30350.53 93.26 

2444 10051.21 8096.72 1954.43 33948.57 95.68 

1000 12275.71 8921.46 3354.17 42709.17 95.97 

1002 13210 9636.33 3574 42356 100 

1001 15287.39 9618.45 5668.93 44778.66 101.43 

1003 15501.65 10617.12 5365.48 49804.25 105.75 

1001 17179.62 11376.93 5827.19 55729.87 109.95 

1005 18408.54 11170.10 7238.71 67270.11 111.47 

1006 21508.11 12607.36 8900.48 74658.48 114.05 

1002 26290.59 14157.90 12132.94 79216.84 118.24 

1002 33804.64 17888.00 15916.27 89449.91 123.98 

1004 32389.77 17544.03 14845.91 76033.56 131.1 

1020 32789.40 19519.03 13270.93 88024.66 136.23 

1022 41222.31 26741.21 13904.22 102252.11 142 

1021 45521.91 30845.75 14675.91 104538.53 155.05 

1023 38051.84 25805.97 11827.60 203442.25 160.1 

1021 46457.52 27271.40 15178.39 104626.82 164.8 

1025 44346.29 26741.96 17603.82 96739.64 172.65 

1026 40193.79 24994.01 15199.78 95400.70 183.7 

1022 37545.49 24113.00 13431.97 95860.76 193.97 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الديون الوطين لإلحصائيات: المصدر
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 :ميكن تتبع تطور هذه املتغريات من خالل األشكال التالية

 1097-9168للفترة متغيرات النموذج  تطور(: IV.9) رقم الشكل

 

 

 

 (.IV.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر
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 1097-9168تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدالت نموه خالل الفترة -
فمن خالل الشكل ، 1022-2426 سجل االقتصاد اجلزائري تطور ملحوظ يف أدائه خالل الفرتة 

مع احلقيقية ارتفاع ملحوظ،  وأباألسعار اجلارية  احلقيقي حقق سواء الناتج احمللي اإلمجايل يالحظ أنأعاله 
حتقيق معدالت منو مقبولة نسبيا رغم الصعوبات اليت واجهته خاصة يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات، 

لناتج احمللي اإلمجايل للجزائر إىل جهود اإلصالح االقتصادي اليت انتهجتها ويعود االرتفاع والنمو الذي شهده ا
الدولة بغية توفري اهلياكل القاعدية والبىن التحتية الضرورية لتنويع مصادر الدخل خاصة أثناء ارتفاع أسعار 

ي وبالتايل النفط وتطبيق الدولة ملخططات تنموية سامهت يف حتسني مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماع
عدم االستقرار يف حصيلة إيرادات  1الرفع ن الناتج احمللي ومنوه، أما ذلك االخنفاض يف الناتج احمللي فريجع إىل

قطاع احملروقات واليت تتأثر بشكل كبري بتقلبات أسعار البرتول يف األسواق العاملية، ومبا أن حصة اجلزائر من 
ائر غري قادرة على طرح كميات إضافية لتعويض القيمة الناجتة عن الصادرات حتددها منظمة األوبك جعل اجلز 

 .1023، 2442، 2426االخنفاض يف األسعار خاصة سنوات 

حسب الظروف والتغريات اليت مر هبا فرتات  عدةإىل  وميكن تقسيم تطور الناتج احمللي اإلمجايل  
 مليون دج سنة 20565.28 ل منتغريات متذبذبة إذ انتق 2444-2426الفرتة  حيث شهدتاالقتصاد، 

أما ، %(22.25) بنمو قدره 2444 مليون دج سنة 33948.57 إىل(%4.11-)ومبعدل منو قدر بف  2426
بنمو بلغ معدله  1002سنة  مليون دج 89449.91بف فقد شهد تطور كبري قدر 1002-2444 خالل الفرتة

 44.33نتيجة ارتفاع أسعار النفط إىل  حيث تضاعف حبوايل ثالث مرات الفرتة السابقة%(21.42)حوايل 
، لكن بعد األزمة االقتصادية اليت هزت العامل وأدت إىل اخنفاض أسعار البرتول دوالر للربميل خالل تلك السنة

والذي انعكس على اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل  1004دوالر للربميل سنة  61.63إىل  يف األسواق الدولية
 1021-1020 أما خالل الفرتة، (% 21.44-)مليون دج ومبعدل منو سالب قدر بف 76033.56 احلقيقي إىل
مبعدل منو وصل إىل  مليون دج 102252.11حوايل  1022 ارتفاع كبري أين قدر سنة الناتج احمللي فقد عرف

 ويستمر ،دوالر للربميل 221.1 نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات إىل أعلى سعر حيث بلغت %(26.26)نسبة 
 مليون دج ما عدا اخنفاض سنة 104626.82 حوايل الناتج حيث بلغ 2214 يف هذا االرتفاع إىل غاية سنة

دوالر  222دوالر للربميل مقابل  204أين بلغ سعر النفط حوايل  دجمليون  10400.9بف والذي قدر  1023
يف األسواق الدولية والذي ال  راجع إىل ارتفاع أسعار احملروقاتالتحسن راجع إىل وهذا  ،1021للربميل سنة 

 تتحكم فيه الدولة، أما خالل السنوات األخرية فقد عرف الناتج احمللي اإلمجايل اخنفاضا ملحوظا قدر

                                                           
1

، جوان 06، العدد االقتصاد والتنميةمجلة  ،«1023-2420 عالقة الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار البرتول يف اجلزائر للفرتة»، بوجرادة سهيلة - 
 .12. ص ،جلزائرا ،1026
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ويستمر يف هذا االخنفاض حيث  (%2.53-)ومبعدل منو سالب بلغ     ،1025 مليون دج سنة 96739.64بـ
، وهذا بسبب تدين %(0.12)و جد منخفض بلغ ومبعدل من مليون دج 95860.76 حوايل 1022سنة  بلغ

الزيادة يف إنتاج الواليات املتحدة وجناح استغالهلا ملصادر النفط والغاز الغري التقليدي  1نتيجة أسعار احملروقات
واجتاهها إىل الغاز الصخري بتحقيق زيادة صافية يف اإلمدادات النفطية جملموعة دول خارج أوبك تفوق مليون 

 .يا، وتراجع معدالت الطلب عليه خاصة من الصني نتيجة تباطؤ اقتصادهابرميل يوم

يعد األفضل من حيث   1021-1000إن العقد الذهيب الذي عرفه االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  
معدالت النمو نتيجة النمو املتأيت من كافة القطاعات االقتصادية بسبب سياسة اإلنعاش اليت تبنتها الدولة 

فهي األصعب نتيجة اإلصالحات اليت انتهجتها الدولة  2444-2426نويع مصادر الدخل، أما الفرتة بغية ت
باتفاقيات مع صندوق النقد الدويل واملراقبة املشددة اليت فرضت عليه وتطبيقه جلملة من اإلجراءات، حيث 

قتصادي الشامل ولكافة شهد سياسة انكماشية ومبعدالت منو سالبة ما أدى إىل االنتقال حنو اإلصالح اال
 .القطاعات، أما يف اآلونة األخرية فقد عرفت أيضا معدالت منو سالبة وإتباع سياسة انكماشية تقشفية

 1097-9168الحقيقي خالل الفترة  مكونات اإلنفاق الحكوميتطور -

اجتاها  يالحظ تزايد مكونات اإلنفاق احلكومي متخذةمن خالل مراجعة البيانات يف اجلدول أعاله،  
تصاعديا خالل فرتة الدراسة يتخللها بعض االخنفاضات سواء يف األرقام أو معدالت النمو، كما يالحظ أن 
احلصة األكرب من إمجايل النفقات كانت من نصيب نفقات التسيري وهي يف تزايد مستمر إذ ارتفعت من 

-2426 للفرتة%( 6.32) ل منو بلغومبعد  1022 مليون دج سنة 24113.00 إىل 2426 سنة مليون دج 4240.91

خاصة تلك النفقات يف اجملاالت الغري  معدل النمو ويثبطوهذا االرتفاع يقيد الدولة يف تنشيط االقتصاد  1022
 2819.90حني شكلت نفقات التجهيز متوسط معدل منو للفرتة إذ ارتفع من  يف، منتجة واجملاالت العسكرية

من  وتسرع فعر وهذه الزيادة يف نفقات التجهيز ت 1022مليون دج سنة   13431.97إىل  2426مليون دج سنة 
 .معدل النمو وتنشطه خاصة يف املدى الطويل

أن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ومكونات النفقات العامة يف تزايد مستمر طيلة  مما سبق ميكن القول 
التوسعية املتبعة والناجتة عن زيادة النفقات، ما عدا بعض السنوات، ويدل ذلك أن السياسة  1022-2426املدة 

أو السياسة االنكماشية املتمثلة يف تقليص وختفيض النفقات يرتبط بالناتج احمللي بدليل التذبذبات احلاصلة يف 
 .معدالت النمو السنوية هلا

 

                                                           
1

-2420للفرتة  varمنوذج االحندار الذايت -خدام التحليل الديناميكيأثر سعر النفط على النمو االقتصادي يف اجلزائر باست»، عماري زهير - 
 .224. ص ،المرجع السابق ،«1023
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  II.3-الخام دراسة الخصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذج 

نفقات املفسرة واملتمثلة يف املؤشرات و لناتج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع سنحاول حتديد العالقة بني ا
2426 وسوف يتم االعتماد على بيانات سنوية لالقتصاد يف الفرتة، التسيري؛ نفقات التجهيز

- 

 1022 ،
 واستعملنا هذه املتغريات نظرا خلصوصية االقتصاد اجلزائري من جهة، وإتباع بعض الدراسات السابقة اليت

تناولت هذا املوضوع، وسنبدأ باخلطوة األوىل بقياس جتانس قيم املتغريات قيد الدراسة استنادا إىل بعض 
، ويف اخلطوة الثانية سنقوم بتطبيق أحد األساليب الرياضية وهي (الوسيط، االحنراف املعياري)املقاييس الوصفية 

، 1126)عرضت إىل جمموعة من األزمات حساب معدالت النمو للتقليل من تضخم قيم املتغريات ألهنا ت
 . واليت ختتلف من حيث األسباب والسياسات املتبعة( 2213، 1112

 :وعليه سيتم وصف متغريات النموذج كاآليت

إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  - PIB:  وقد مت استخدام القيم احلقيقية للناتج احمللي باألسعار
هو عبارة عن جمموع القيم السوقية لكافة السلع واخلدمات املنتجة هنائيا خالل فرتة زمنية ، 2221الثابتة لسنة 

 :معينة

 

 

اإلنفاق الحكومي   G:  الضخمة والربامج التنموية، إذ  االقتصاديةيعترب أداة حلقن االقتصاد باملشاريع
 : نوعنيوينقسم إىل يساهم بشكل رئيسي يف النمو االقتصادي

اليت ختصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة واليت تسمح بتسيري ( اجلارية) :rGFنفقات التسيير 
نشاطات الدولة والتطبيق الالئق للمهمات اجلارية كالرواتب واألجور؛ اإلنفاق على السلع واخلدمات؛ وكذا 

 :اإلعانات التحويلية حيث
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أي على شكل مشاريع  االستثمارهي نفقات ختص طابع ( االستثمارية) :rGEنفقات التجهيز 
وكدا اإلعانات التحويلية اليت ختص املؤسسات املنتجة، اليت يتولد عنها زيادة الناتج احمللي اإلمجايل  اقتصادية

 :حيثوثروة البالد واليت حظيت يف اآلونة األخرية باألولوية 
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 وصف المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة نتائج (: IV.3) الجدول رقم
 1022-2426خالل الفترة 

  أعلى قيمة المتغيرات

(MAX) 

 أدنى قيمة

(MIN) 

 الحسابي ا لمتوسط

(MEAN) 

 االنحراف

 (S.D) المعياري 

rPIB 104626.8 10266.20 56187.07 30961.15 

rGE 17603.82 1954.431 7447.090 5389.238 

rGF 30845.75 4110.961 12922.72 8392.757 

 31 31 31 31 المشاهدات

 ". Eviews " الطالبة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر
، يف حني أدىن 1021لناتج احمللي اإلمجايل كانت يف سنة يشري اجلدول أعاله أن أعلى قيمة ملتغري ا  

ومنو الناتج احمللي اإلمجايل خالل فرتة الدراسة، وهذا التزايد راجع إىل  ما يعين تزايد 2422قيمة كانت سنة 
سواق زيادة مداخيل إيرادات الدولة املتأتية من اإليرادات النفطية، واخنفاضه يرجع إىل تدين أسعار البرتول يف األ

 .2426العاملية وإىل انعكاسات أزمة 

، وهذا راجع إىل سياسة التوسع يف 1021أما بالنسبة لنفقات التسيري فقد كانت أعلى قيمة له يف عام 
، وأدىن قيمة 1025، أما بالنسبة لنفقات التجهيز فكانت أعلى قيمة سنة 2422النفقات وأدىن قيمة سنة 

 .  2444سنة 

راسات السابقة ومن خالل شرح املتغريات اليت مّت االعتماد عليها لبناء النموذج، بناءا على الدومنه  
 :نأخذ الصيغة الرياضية ملتغريات الدراسة كالتايل

 rr GEGFfPIB , 
  : حيث تمثل

rPIB: إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل مأخوذ بالقيم احلقيقية. 

rGF:  بالقيم احلقيقية مأخوذةنفقات التسيري. 

rGE: بالقيم احلقيقية ةنفقات التجهيز مأخوذ. 
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 شكل االنتشار لمتغيرات النموذج(: IV.01) رقم الشكل
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 ". Eviews " الطالبة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر

التقلبات العنيفة اليت تعرض هلا خالل فرتة متغريات الدراسة بعدم جتانس قيمها بسبب اتصفت  
اجلذر الرتبيعي، : الدراسة نظرا لتضخم قيمها، وللتقليل من ذلك نستخدم إحدى الطرق الرياضية ومنها

ومن أجل تقدير املعلمات سنحول الصيغة  معدالت النمو، اللوغاريتم النيبريي، النسب املئوية للمجموع،
كوهنا األنسب واألصلح لنموذج   على طريف املعادلةطريقة معدالت النمو  وسنعتمدالسابقة إىل صيغة خطية 

  :وفرتة الدراسة ألن قيم املتغريات موجبة كالتايل

 

3.II.9-جتانس معدالت منو املتغريات حمل الدراسة سنحاول معرفة  حليل اإلحصائي للمتغيرات الجديدةالت
 :من خالل اجلدول أدناه

 

 rrr TAUXGETAUXGFfTAUXPIB ,
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 1097-9168للفترة متغيرات النموذج  الت نمومعد(: IV.04) الجدول رقم
 السنوات

 
نفقات معدل نمو 

 التسيير
معدل نمو نفقات 

 التجهيز
معدل نمو الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 

2426 -0.37 -19.86 -9.44 

2422 -3.06 -8.049 -1.93 

2422  12.88  2.17  5.00 

2424 -3.72 -6.84  11.02 

2440 -6.07 -8.65  11.43 

2442  37.57 -2.91  23.52 

2441  36.34  87.57 -5.33 

2443 -12.43  6.71 -8.14 

2441 -12.10 -1.25133 -3.08 

2445  10.45 -6.62  3.855 

2446 -2.079 -48.72  7.98 

2442  10.57  9.60  2.34 

2442 -1.75  0.10 -3.03 

2444  13.74 -13.98  11.85 

1000  10.18  71.61  25.80 

1002  8.01  6.55 -0.82 

1001 -0.18  58.61  5.71 

1003  10.38 -5.35  11.22 

1001  7.15  8.60  11.89 

1005 -1.81  24.22  20.70 

1006  12.86  22.95  10.98 

1002  12.29  36.31  6.10 

1002  26.34  31.18  12.91 

1004 -1.92 -6.72 -14.99 

1020  11.25 -10.60  15.77 

1022  37  4.77  16.16 

1021  15.34  5.55  2.23 

1023 -16.33 -19.40 -0.51 

1021  5.678  28.33  0.60 

1025 -1.94  15.97 -7.53 

1026 -6.53 -13.65 -1.38 

1022 -3.52 -11.63  0.48 

 ". Eviews " الطالبة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر
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 :على طبيعة املتغريات قيد الدراسة من خالل اجلدول التايلومنه سنحاول التعرف 

 وصف المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة نتائج (: IV.05) الجدول رقم
 1022-2426خالل الفترة 

  أعلى قيمة المتغيرات

(MAX) 

 أدنى قيمة

(MIN) 

 الحسابي ا لمتوسط

(MEAN) 

 االنحراف

 (S.D) المعياري 

rTAUXPIB 15.20 -21.44 5.01 4.22 

rTAUXGE 22.52 -12.21 2.34 12.11 

rTAUXGF 32.52 -26.33 6.32 23.62 

 31 31 31 31 المشاهدات

 ". Eviews " الطالبة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر
بني أقل قيمة          أهنا حمصورة 1022-2426 تغرية خالل الفرتةهذه امل من قيم يتبني: rTAUXPIBاملتغرية-
 سنة (15.20)وهذا نتيجة ارتفاع األزمة االقتصادية واالجتماعية وأعلى قيمة  2442سنة ( 21.44-)

نتيجة ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية وارتفاع الطلب عليها أدى إىل زيادة مدا خيل الدولة  1000
مع وسيط ، 5.01لك يف برامج اإلنعاش االقتصادي وبالتايل زيادة معدالت النمو، ومبتوسط بلغ وانعكس ذ

 4.22مة االحنراف املعياري ، كما بلغت قي(1.13) قدر بف

، وأعلى 2446سنة  (12.21-)أصبحت قيمة هذه املتغرية حمصورة بني أدىن قيمة : rTAUXGEاملتغرية -
، كما بلغت قيمة االحنراف املعياري 1.13وبوسيط قدره  2.34، ومبتوسط بلغ 2441سنة  22.52قيمة 

12.11. 

، وأعلى قيمة 1023سنة (26.33-)أصبحت قيمة هذه املتغرية حمصورة بني أدىن قيمة : rTAUXGFاملتغرية -
الحنراف املعياري ، كما بلغت قيمة ا6.41  قدره وبوسيط، 6.32، ومبتوسط بلغ 1022سنة  32.52
23.62. 

بعد اتصاف املتغريات اجلديدة بالتجانس بعد أستخدام أسلوب معدالت النمو يف السلسلة على مجيع قيم 
املتغريات، سنحاول إذا قياس أثر منو نفقات التسيري والتجهيز على منو الناتج الداخلي اخلام ونبدأ باستقرارية 

 .السالسل الزمنية
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III .1097-9168يرات اإلنفاق الحكومي على  النمو االقتصادي في الجزائر للفترة قياس أثر متغ 
تطرقنا سابقا إىل حتليل مكونات اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر والذي يعترب أداة من أدوات السياسة  

سواء املالية تتدخل به الدولة للتأثري على النشاط االقتصادي وتنشيط االقتصاد الوطين ودعم وحتفيز النمو 
خالل فرتة اإلصالحات أين كان اهلدف منه هو ترشيد النفقات وخفض معدل التضخم، بغية الرفع من معدل 
النمو واستدامته، أو من خالل فرتة برامج اإلنعاش االقتصادي مع مطلع األلفية، حيث تتفق العديد من 

القتصادي واملمثل بالناتج احمللي الدراسات القياسية اليت قامت بتحليل أثر اإلنفاق احلكومي على النمو ا
كونه أحد احملددات الرئيسية للطلب الكلي الذي يرتكز على التوسع يف   ، تهعلى أمهياإلمجايل كمتغري تابع، 

النفقات، وعليه سنقوم أوال باختبار جذر الوحدة لتحديد طبيعة استقرارية السالسل الزمنية، وبعد ذلك 
ويف حالة التوصل إىل سالسل زمنية متكاملة من نفس الدرجة وقبول الفرضية باختبار فرضية التكامل املشرتك، 

 .نستخدم منوذج تصحيح اخلطأ 

III.1 .-النموذج متغيراتتحليل السالسل الزمنية ل 
عند سواء ساكنة أو غري ساكنة االقتصادية  استقرارية السالسل الزمنية للمتغريات سيتم التأكد من 

معرفة درجة استقرارها بغية الوصول إىل التقدير األمثل للنموذج باستخدام أفضل و  املستوى معدالت النمو،
 .الطرق كطريقة املربعات الصغرى العادية، ومناذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ

 

 عرض السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة-
ع الزمن، ما جيعل متوسطها تتميز معظم السالسل الزمنية بعدم االستقرار ألن معظمها يتغري وينمو م  

وتباينها غري مستقرين ومرتبطني بالزمن، لذلك من الضروري إجراء اختبار االستقرارية ومعرفة درجة تكاملها 
ويهدف هذا االختبار إىل دراسة خواص السلسلة الزمنية ملتغريات الدراسة ومعرفة درجة السكون، وحتديد 

 :الرتبة، واألشكال املوالية توضح ذلك
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 شكل االستقرارية لمتغيرات النموذج األصلية(: IV.03) رقم الشكل
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ومن خالل األشكال أعاله يتضح لنا أن السالسل الزمنية غري مستقرة ملعاجلة مشكل عدم استقرارية   
م أو حساب معدالت النمو، وبعد عدة حماوالت تبني أن معدالت السالسل الزمنية يتم إما إدخال اللوغاريت

 :النمو هي اليت أدت إىل استقرارية السالسل الزمنية والشكل التايل يؤكد ذلك
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 شكل االستقرارية لمعدالت نمو متغيرات النموذج (: IV.04) رقم الشكل

-20

-10

0

10

20

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015

TAUXPIBR 
 

-20

-10

0

10

20

30

40

1990 1995 2000 2005 2010 2015

TAUXGFR 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1990 1995 2000 2005 2010 2015

TAUXGER

 
 ." Eviews " الطالبة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر

تظهر لنا األشكال أعاله أن السالسل الزمنية غري مستقرة إال أنه ميكن التأكد من ذلك بالرجوع إىل اختبار 
 .جذر الوحدة
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 :إختبار استقرارية السالسل الزمنية-
سنقوم باختبار استقرارية السالسل الزمنية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، منو نفقات التسيري، منو نفقات   

 تمّ سي حمل الدراسة ملعرفة درجة تكامل السالسل الزمنية للمتغرياتكال على حدى، ومن اجل ذلك و   التجهيز
 "ديكي فولر"االعتماد على االختبار املوسع لف  استخدام اختبار جذر الوحدة ولتأكيد ذلك مت ADF

1 ،
ونظرا ألمهية درجة تأخري  ذر الوحدة مت االستعانة مبعيار أكايكييف اختبار ج AIC  الذي ينص على

أخذ درجة التأخري اليت تقابل أقل قيمة هلذا املعيار وقد مّت أخذ أقصى درجة لف 3  لالحتفاظ بدرجة احلرية
 :ني ذلكة تبول التاليامشاهدة، واجلد 50نظرا لقلة عدد سنوات السلسلة أقل من 

 تحديد درجة تأخير النموذج بالنسبة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي(: IV.08) الجدول رقم
VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: TAUXPIBR  

Exogenous variables: C  

Date: 11/18/18   Time: 13:32 

Sample: 1986 2017 

Included observations: 29 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -189.3969 NA*   29524.28*   13.13082*   13.17797*   13.14558* 

1 -189.0617  0.624007  30915.55  13.17667  13.27097  13.20620 

2 -188.9995  0.111667  32998.21  13.24134  13.38279  13.28564 

3 -188.9748  0.042457  35330.53  13.30861  13.49720  13.36767 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

الناتج احمللي اإلمجايل  ملعدل النموبالنسبة وتبني أن  rPIB  أن درجة التأخري املناسبة بالنظر ملعيار AIC  هي 0 
 

                                                           
1

 .228. ص، المرجع السابق، «االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق»، عبد القادر محمد عبد القادر عطية - 
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 درجة تأخير النموذج بالنسبة لنمو نفقات التسييرتحديد (: IV.07) الجدول رقم

       

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: TAUXGFR  

Exogenous variables: C  

Date: 11/18/18   Time: 13:34 

Sample: 1986 2017 

Included observations: 29 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -117.5386 NA   207.9345  8.175073   8.222221*  8.189839 

1 -117.4171  0.226103  220.9655  8.235664  8.329960  8.265197 

2 -114.8319   4.635520*   198.1860*   8.126340*  8.267785   8.170639* 

3 -114.4731  0.618603  207.3596  8.170562  8.359154  8.229627 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

       

ري املناسبة هي فدرجة التأخ rGFنفقات التسيري  ملعدل منووبالنسبة   2. 

 بالنسبة لنمو نفقات التجهيز VARدرجة تأخير للنموذج تحديد (: IV.06) الجدول رقم

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: TAUXGER  

Exogenous variables: C  

Date: 11/18/18   Time: 13:35 

Sample: 1986 2017 
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Included observations: 29 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -137.4783 NA*   822.5267*   9.550231*   9.597379*   9.564997* 

1 -137.4725  0.010970  881.0656  9.618790  9.713086  9.648322 

2 -137.4304  0.075353  941.7341  9.684857  9.826302  9.729156 

3 -137.3989  0.054398  1007.815  9.751647  9.940239  9.810712 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

هي rGEنفقات التجهيز  ملعدل منووجاءت درجة التأخري املناسبة  0. 

عن طريق اجراء اختبار ديكي فولر املوسع للمتغريات يف  نتائج اختبار سكون متغريات النموذجوميكن تلخيص 
 :جلدول املوايلا

 الموسع لمتغيرات النموذج" ديكي فولر"اختبار : (IV.01) الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 ".Eviews"من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج : المصدر

 *المتغيرات

 الفرق األول المستوى

  I  النموذج
يحتوي على 
متجه زمني 

 .وقاطع

 II   النموذج
يحتوي على 

 قاطع 

  I  النموذج
يحتوي على 
متجه زمني 

 .وقاطع

 II   النموذج
يحتوي على 

 قاطع 

rTAUXPIB -6.51 -6.15 - - 

rTAUXGF - 1.20 -5.32 -5.32 - 

rTAUXGE -5.12 -5.34 - - 

 - -3,52 1.42- -3,52 %5 لقيم الحرجةا
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ن مجيع متغريات الدراسة مستقرة يف مستواها يف وتشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أ 
ما عدا متغرية معدل منو نفقات النموذجني سواء حتتوي على متجه زمين وقاطع أو على قاطع دون اجتاه زمين، 

فقد كانت إحصائية التسيري واليت استقرت عند الفروقات األوىل يف النموذج األول،  ct  نم أكرباحملسوبة 
مجيع املتغريات استقرت، أي أهنا متكاملة من الدرجة فإن بالقيمة املطلقة، % 5احلرجة عند املعنوية  القيم
 0I ، فقد  متغرية معدل منو نفقات التسيري والذي استقر عند الفروقات األوىل يف النموذج األول، ماعدا

كانت إحصائية  ct وبأخذ الفروقات اتضح بالقيمة املطلقة % 5احلرجة عند املعنوية  القيم من أقلوبة احملس
أهنا استقرت أي متكاملة من الدرجة  1I  حيت أنّه مت االستغناء عن النموذج الثالث الذي ال حيتوي على

شكال البيانية اتضح أن السالسل قاطع وال على اجتاه زمين يف اختبار ديكي فولر املوسع ألنه من خالل األ
 .(II)و( I)الزمنية حمل الدراسة حتتوي على قاطع و اجتاه زمين، وعليه مت االعتماد على النموذجني 

III.1-  جوهانسون"التكامل المشترك باستخدام أسلوب نتائج اختبار" 
الجتاه يف املدى الطويل، مبا أن املتغريات متكاملة من نفس الدرجة فهذا يعين أهنا تنمو بنفس وترية ا

وبالتايل إمكانية وجود تكامل مشرتك بينها ونستطيع تأكيد ذلك باستعمال اختبار التكامل املشرتك 
متغريات النموذج حتتوي على متغريين أو أكثر،  نظرا لكون طريقةهذه ال يفضل استخدام حيث " جوهانسون"

اصية تكامل مشرتك أي العالقة بني متغريات النموذج للتحقق من أن السالسل الزمنية حمل الدراسة تتصف خب
تكون متجهة لوضع التوازن يف األجل الطويل، ومن املعروف أن هنالك اختبارين، اختبار األثر واختبار 

حيث تبني من خالل ( األثر)اإلمكانية العظمى، حيث سنكتفي بعرض أحدامها واملتمثل يف االختبار األول 
معيار  AIC  واجلدول التايل يبني نتائج االختبار(1-2)أن درجة التأخري املناسبة هي ،: 

 (إختبار األثر")جوهانسون"التكامل المشترك لـاختبار : (IV.90) الجدول رقم

Date: 11/18/18   Time: 14:23 

Sample(adjusted): 1989 2017 

Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: TAUXPIBR TAUXGFR TAUXGER  

Lags interval (in first differences): 1 to 2 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 



 فترةدراسة قياسية ألثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل ال                الفصل الرابع 

312 
 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.438141  33.70869  29.68  35.65 

At most 1 *  0.335411  16.99008  20.04  15.41 

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

 :كما ميكن تلخيص النتائج احملصل عليها يف اجلدول املوايل

 نتائج اختبار التكامل المشترك: (IV.99)الجدول رقم 

 فرضية العدم
 القيم الحرجة

 القيمة الذاتية اختبار األثر
5% 

ال يوجد 0r
* 

14.62 33.20 0.13 

على األكثر يوجد متجه واحد 
 1r 

10.01 26.44 0.33 

 "Eviews"اعتمادا على برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

 %(.5)تشري لرفض فرضية العدم عند مستوى معنوية  * 
سوبة الختبار األثر ومن خالل استعراض نتائج االختبار املبينة يف اجلدول أعاله، يتضح أن القيمة احمل 

  70,33rtrace  (14,62)اليت بلغت %( 5)أكرب من القيم احلرجة لنفس االختبار عند مستوى معنوية ،
وبالتايل رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك، باملقابل فإنه مت قبول فرضية العدم 

للتكامل املشرتك ألن القيمة احملسوبة الختبار األثر القائلة بوجود  متجه واحد على األكثر   99,16rtrace 
عنوية، مما يدل على وجود متجه واحد املعند نفس مستوى  (10,01) اجلدوليةأقل من القيمة احلرجة أو  وهي

معدل منو سيري؛ الت نفقاتمعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل؛ معدل منو )أي توليفة خطية ساكنة بني املتغريات 
أي أهنا ال تبتعد كثريا عن بعضها  ، أي وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني هذه املتغريات(نفقات التجهيز

وعليه ميكن تقدير النموذج بطريقة املربعات الصغرى عند البعض يف املدى الطويل أين تظهر سلوكا متشاهبا، 
 .ه احلالة زائفامستوى املتغريات، حيث ال يكون االحندار يف هذ
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III.1.9-تقدير نموذج التكامل المشترك 
 : مت احلصول على املعادلة طويلة األجل كالتايل" جوهانسون"وبتقدير متجه واحد للتكامل املشرتك لف

 
 

 

III.1.1-تقدير النموذج تحليل نتائج 
حيث أوضحت النتائج أن مجيع معامالت متجه التكامل املشرتك معنوية ألن قيمة  

 Likelihoodlog   ل املشرتك يتضح لنا ما يلي، وباستعراض معادلة التكام131,41كبرية وتساوي: 

 لنفقات التسيري على منو الناتج احمللي اإلمجايل، وقدرت مرونته على املدى الطويل السليباألثر  - .1
الناتج  خفضيؤدي إىل  %2مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، مما يعين أي زيادة يف نفقات التسيري بف (-5.14)

جوادي " 1وهذا ما أثبتته دراسة مقبولة اقتصادياغري منطقية و غري وهذه النتيجة ، %5.14احمللي اإلمجايل بف 
 ،%5عند مستوى معنوية  االقتصاديوالنمو  نفقات التسيريبني  عكسيةأين توصل إىل وجود عالقة " علي

                                                           
1

 .162. ص، المرجع السابق ،«واإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائردراسة اقتصادية قياسية ألثر االقتطاعات الضريبية »، جوادي علي - 

 
 المشترك  التكاملتقدير نتائج : (IV.91)الجدول رقم 

 
Vector Error Correction Estimates 

 Date: 11/18/18   Time: 14:48 

 Sample(adjusted): 1989 2017 

 Included observations: 29 after adjusting endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating 

Eq:  

CointEq1   

TAUXPIBR(-1)  1.000000   
    

TAUXGFR(-1) -5.294457   
  (4.74561)   
 [-1.11565]   
    

TAUXGER(-1)  4.393929   
  (1.98775)   
 [ 2.21051]   
    

C -37.34879   

 92,434log

39,429,534,37





Likelihood

TAUXGETAUXGFTAUXPIB rrr
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يؤدي إىل خفض الناتج احمللي اإلمجايل % 1وجاء بإشارة سالبة حيث أن أي زيادة يف نفقات التسيري ب
الف الفرتاضات النظرية االقتصادية، حيث يفرتض أن نفقات التسيري تدخل يف تنمية ، وهذا خم4.26%

بن عزة هناء، وتوصلت "  1وما توصلت إليه دراسة ،"وتطوير رأس املال البشري الذي يساهم يف زيادة النمو
وهذا " قصريإىل عدم وجود عالقة سببية بني اإلنفاق احلكومي االستهالكي والنمو االقتصادي يف األجل ال

اإلنفاق اجلاري  نظرا الن االقتصادالدور الكبري الذي تؤديه النفقات اجلارية يف دفع عجلة  معاكس للواقع ألن
 1542415حوايل  1025حيث بلغت نفقات التسيري سنة ميثل نسبة كبرية من إمجايل اإلنفاق احلكومي 

 .رف الدولة يف اإلنفاق احلكوميمليون دينار جزائري بالرغم من سياسة التقشف املنتهجة من ط

وبالتايل فإن ، (1.34)وكبري لنفقات التجهيز على املدى الطويل، الذي قدر معامله بف  موجبأثر - .2
 موافقوهذا  ،%1.34الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار  زيادةتؤدي إىل  %2بف  يف نفقات التجهيز أي زيادة

العمرية لعجال، حممد "  2وهذا ما أثبتته دراسةجهيز تأثري موجب، للنظرية االقتصادية اليت تبني أن لنفقات الت
يعقويب، أين توصل إىل وجود عالقة طردية بني الناتج الداخلي اخلام ونفقات التجهيز يف املدى الطويل حيث 

وهو ارتفاع جد مهم يعكس اجتاه السياسة االنفاقية أين سطرت الدولة برامج % 0.106قدرت مرونته بف
 يتم استنتاج أن استمرار الدولة بالتوسع يف النفقات على التجهيز وزيادة حجم ، وبالتايل"ضخمةتنموية 

 االقتصادعلى املدى الطويل وبالتايل يؤدي إىل منو فعال يف  على النمو االقتصادي باإلجياب اإلنفاق يؤثر
ة بدورها تساهم يف زيادة النمو، االستثمارية توجه إىل قطاعات انتاجي النفقات إىلالوطين، وميكن تفسري ذلك 

، ومنه فأن %1.34سيؤدي إىل زيادة يف الناتج احللي اإلمجايل بف% 1حيث أن زيادة نفقات التجهيز ب
والتوسع يف اجناز املشاريع الكربى املتعلقة  1021-1002الربامج التنموية  يفاليت مت رصدها مؤخرا النفقات 

مليار دوالر لربنامج دعم اإلنعاش  121صد هلا ما يقارب حوايل بالسكن والنقل والبناءات القاعدية ور 
-1005)، أما الربنامج التكميلياالستثماريوكان خيص الزيادة يف اإلنفاق  (1001-1002)االقتصادي

ويعد برنامج ضخم وغري مسبوق يف قيمته يف تاريخ  3مليار دج 1103الذي خصص له حوايل  (1004
والذي مت تقسيمه  (1021-1020)مليار دوالر ملخطط التنمية اخلماسي 126اجلزائري، وحوايل  االقتصاد

إضافة إىل  اخلدمات الصحية حتسنبدليل  واالجتماعية االقتصاديةاألهداف  تحقق قد، 4إىل برناجمني هامني

                                                           
1

، العدد 1 ، اجمللدمجلة البحوث االقتصادية والمالية ،«حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر»، بن عزة هناء - 
 .234-232 ص .ص ،جلزائرا ،1022، جوان 02

2
، 05، العدد الجزائرية للتنمية االقتصاديةمجلة ال ،«حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر»، هيلةبوجرادة س - 

 .120. ص ،جلزائرا ،1026ديسمرب 

 .2.األول،ص الوزير النمو،بوابة لدعم التكميلي الربنامج - 3
www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentiels/progBilan/progcroissance.pdf) 

reviewed on 10/10/2012. 
 (http://www.premier-ministere_gov.dz).32.،ص2212أكتوبر األول، الوزير مصاحل العامة، السياسة بيان ملحق - 4
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هيز يف نفقات التج لتوسعفاعلة هبدف تطوير التجارة الداخلية واخلارجية، وبسبب االصناعية الاملناطق  توفر
رغم وارتفاع التكاليف مليون دينار جزائري،  3251124حوايل  1025حيث بلغت سنة  الغري املنتجة

النمو، كما ميكن  حتقيق معدالتاملوارد املالية و  نوعا ما من الرشادة يف اإلنفاق أدى إىل تبذيرنقص عامل 
اسات التقنية للمشاريع الدر  توفراملشاريع و  اختيار حسنبسبب  االستثمارات ارتفاعإرجاعها إىل 

حسن التنسيق بني اجلهة املسؤولة واملكلف بإجناز املشاريع يؤدي إىل و اإلسرتاتيجيات واألجهزة املؤهلة و 
التحتية  ولبىنوبالتايل اإلنفاق اهلائل وضخ املبالغ الضخمة على اهلياكل ، األموال على املدى الطويل استغالل

باملعايري السليمة لتقييم اجتاه نفقات  واالسرتشادم اإلنفاق األمثل حتديد حجو الوطين  لالقتصادتنويع  مع
يساهم  اإلنفاق الكبري ألنيف سياستها املنتهجة حاليا  املواصلةالتجهيز على املدى الطويل، وجب على الدولة 

 .النمو  يف رفع

ى تؤثر سلبا على مما يدل على وجود عوامل أخر  (-32.31)أما خبصوص الثابت فقد جاءت إشارته سالبة -
 .الناتج اإلمجايل احلقيقي

III.3-تقدير نموذج تصحيح الخطأ 

بني املتغريات يتضح ان هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني منو  بعد التأكد من وجود تكامل مشرتك  
القياسي يف هذه تأيت اخلطوة األخرية يف التحليل  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ومنو نفقات التسيري والتجهيز،

حيث يأخذ التفاعل احلركي يف األجلني القصري والطويل  الدراسة هي تقدير واشتقاق منوذج تصحيح اخلطأ،
بني املتغري التابع والتغريات املفسرة، وظهوره يعكس أن قيمة الناتج احمللي اإلمجايل يف األجل القصري ال تتساوى 

 ك فيكون هناك تصحيح جزئي هلذا االختالل يف األجل القصري،مع قيمتها التوازنية يف األجل الطويل، لذل
واجلدول التايل يبني نتائج منوذج تصحيح اخلطأ باستخدام طريقة املربعات الصغرى اليت تساعد على معرفة 
معنوية املعلمات والختبار جودة النموذج وحىت يتم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت يف 

 .سيتم ذكر بعض املتغريات الغري املعنوية وذلك ألجل التفسري االقتصادي حيث أنهطأ، حدود اخل
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 نموذج تصحيح الخطأ باستخدام المربعات الصغرى: (IV.93)الجدول رقم 

 

System: UNTITLED 

Estimation Method: Least Squares 

Date: 11/18/18   Time: 14:49 

Sample: 1989 2017 

Included observations: 29 

Total system (balanced) observations 29 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) -0.991045 0.256926 -3.857324 0.0009 

C(2) -0.165266 0.226292 -0.730324 0.4733 

C(3) -0.017697 0.170844 -0.103587 0.9185 

C(4) -7.663386 2.056985 -3.725542 0.0012 

C(5) -6.534174 2.297304 -2.844279 0.0097 

C(6) 3.659709 1.437649 2.545620 0.0188 

C(7) 1.447007 1.177631 1.228744 0.2328 

C(8) -2.502224 30.02815 -0.083329 0.9344 

Determinant residual covariance 18894.32   

Equation: D(TAUXPIBR) = C(1)*( TAUXPIBR(-1) - 5.294456773 

        *TAUXGFR(-1) + 4.393928913*TAUXGER(-1) - 37.34879374 ) + 

        C(2)*D(TAUXPIBR(-1)) + C(3)*D(TAUXPIBR(-2)) + C(4) 

        *D(TAUXGFR(-1)) + C(5)*D(TAUXGFR(-2)) + C(6)*D(TAUXGER( 

        -1)) + C(7)*D(TAUXGER(-2)) + C(8) 

Observations: 29 

R-squared 0.702128     Mean dependent var -0.156004 

Adjusted R-squared 0.602837     S.D. dependent var 256.3130 

S.E. of regression 161.5307     Sum squared resid 547935.3 

Durbin-Watson stat 2.264207    
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 :وايلوميكن تلخيص ذلك يف اجلدول امل

 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ: (IV.94)الجدول رقم 

 "Eviews"من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج  :المصدر

III.3.9-تقدير النموذج نتائج   : 

( املعلمة املقدرة حلد تصحيح اخلطأ)يتضح من خالل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معامل التكيف  -
موذج توافقة مع األدبيات اخلاصة بنم %5عند مستوى معنوية ( -99, 0)ومعنوية وهي متوقعة سالبة 

وتبني هذه النتيجة وجود عالقة توازنية طويلة املدى بني املتغريات، وتعكس هذه املعلمة سرعة تصحيح اخلطأ 
، أي هناك عالقة سببية تكيف النموذج لالنتقال من اختالالت األجل القصري إىل التوازن يف املدى الطويل

متجهة من املتغريات املستقلة حنو املتغري التابع  rTAUXPIB،  إىل القيمة  الرجوعوتعين هذه اإلشارة السالبة
أو وضع االستقرار حنو التوازن طويل املدى والذي حصل نتيجة بعض التغريات الطارئة ما أدى إىل التوازنية 

احنراف بعض املتغريات عن مسارها، حيث يشري معامل تصحيح اخلطأ إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل يتعدل 
خالل املدى  لناتج احمللي اإلمجايل، أي عندما ينحرف ا%11قيمته التوازنية يف كل فرتة زمنية بنسبة حنو 

 *المتغيرات

 rPIBln نموذج تصحيـح الخــطأ 

 الميل الحدي
الخطأ 

المعياري ES.   إحصائية t 
قيمة 

االحتمال vp. 

CointEq10,44 سرعة التكيف -  0.256926 -3.857324 0.0009 

1 tTAUXPIBR -0.165266 0.226292 -0.730324 0.4733 

2 tTAUXPIBR
 

-0.017697 0.170844 -0.103587 0.9185 

1 tTAUXGFR -7.663386 2.056985 -3.725542 0.0012 

2 tTAUXGFR
 

-6.534174 2.297304 -2.844279 0.0097 

1 tTAUXGER 3.659709 1.437649 2.545620 0.0188 

2 tTAUXGER 1.447007 1.177631 1.228744 0.2328 

 0.9344 0.083329- 30.02815 2.502224- الحد الثابت

2R 0 ,70 - - - 

WD. 2,26 - - - 
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القصري يف الفرتة 1t يف الفرتة % 44 قدارمح يصحتم تعن التوازن يف األجل الطويل يt  ، كما أن الناتج
)باجتاه قيمته التوازنية  احمللي اإلمجايل يستغرق حوايل ما يقارب سنة للتعديل

99.0

1
01.1  )  ويتم التصحيح مرة

كل سنة أي بعد حدوث صدمة يف النموذج بسبب تغري املتغريات املفسرة، ويكون أول تصحيح سنة 
 .وهكذا 2422، وثاين تصحيح سنة 2422

ألن قيم  ية وختتلف عن صفريالحظ من خالل نتائج التقدير املبينة أعاله أن مجيع معامالت النموذج معنو  -
حيث مت بصورة متعمدة إضافة ، معنوي وبعضها غري %5 احتمال مجيع املتغريات أقل من مستوى املعنوية

املتغريات الغري املعنوية يف املدى القصري، وذلك ليتم التعليق عليها ومقارنة مرونتها القصرية األجل مع مرونته 
مل التحديد قيمة معاكما بلغت يف املدى الطويل،   70,02 R  تفسر مجيع متغريات النموذج وهذا معناه أن

الناتج احمللي اإلمجايل من املتغريات اليت حتدث يف  70%  rTAUXPIB وهذا ما يبني أن النموذج ذو ،
ات اليت حتصل يف جودة وقدرته على تفسري التغريات اليت حتدث يف الناتج الداخلي اخلام، أي أن التغري 

مفسرة بواسطة % 32من التقلبات يف الناتج الداخلي، وتبقى نسبة  %20املتغريات املستقلة تفسر لنا حوايل 
 .عوامل أخرى وبالتايل فهو مقبول إحصائيا

 :تشخيص النموذج
مدى توافر من قبل استخدام النموذج يف تفسري العالقات االقتصادية املراد حتليلها، ال بد من التأكد أوال  -

 :كمايلي   وحتقيق شروط طريقة املربعات الصغرى املستخدمة يف تقدير معامل منوذج االحندار

وجود هذا االرتباط من شأنه أن جيعل  يتم التأكد من خلو النموذج من االرتباط التسلسلي بني البواقي ألن  -
يل فإن قيمة إحصاءات االختبارات اليت تعتمد قيمة التباين املقدر للخطأ يكون أقل من قيمته احلقيقية، وبالتا

على هذا التباين تكون أكرب من قيمتها احلقيقية مما جيعل القرار اخلاص جبودة توفيق النموذج قرار مشكوك يف 
اختبار بروش غودفري : ويتم احلكم على مدى وجود استقالل بني البواقي من خالل عدة اختبارات  صحته،

(Breusch-Godfrey) كس بياس، بو(Box-Pierce) اختبار بوكس ،(Ljung-Box) ،
وسنعتمد على اختبار داربن واتسن DW. 

من جدول القيم احلرجة لف و : اختبار داربن واتسون- DW  يتضمن قيمتني حديتني قيمة الدنيا
 31,1Ld  و قيمة عليا 57,1Ud  وعدد املتغريات  31و حجم العينة  %5وذلك عند مستوى معنوية

املستقلة  2K حيث يتم قبول فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي يف ،
: حالتني UdDW 42  ؛ 2 DWdU أما يف حاليت ، 44  DWdL ؛

 LdDW 0  يكون القرار برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة واليت تبني وجود مشكلة االرتباط
مساوية لف " دوربن واتسون"حتصلنا على قيمة معامل الذايت،  26,2DW  وهي حمصورة بني
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 UdDW 42  أي ، 43,226,22  ه يتم قبول الفرضية العدم خبلو النموذج من مشكلة وعلي
االرتباط الذايت للبواقي يف حالة إدراج املتغري التابع مبطأ لفرتة واحدة كمتغري تفسريي، ومن مت فإن الشرط 

  .األول من شروط استخدام املربعات الصغرى متوافر

كشف عن طبيعة توزيع بواقي النموذج، لل "بريا -جارك"م استخدام اختبار يت: اختبار التوزيع الطبيعي -
 :"والشكل أدناه يوضح ذلك

 إختبار التوزيع الطبيعي (: IV.05) رقم الشكل
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Sample 1989 2017

Observations 29

Mean       4.90E-15

Median  -5.516632

Maximum  518.3661

Minimum -200.2155

Std. Dev.   136.4130

Skewness   1.780200

Kurtosis   8.328749

Jarque-Bera  49.62869

Probability  0.100000

 
 أثبتت النتائج أن قيمة، الختبار التوزيع الطبيعي االحتمايل للبواقي من خالل الشكل اعاله- BJ.  احملسوبة

وعليه مت قبول فرضية العدم  %5 وهي أكرب من مستوى معنوية( 0,20) مبستوى داللة قدرها( 14.61) بلغت
 .البواقي تتبع القانون الطبيعيسلسلة توزيع القائلة بأن 

طريقة املربعات الصغرى هو حتقق  األخرى اليت تقتضيها شروطالمن بني : اختبار تجانس تباين البواقي -
نفس التباين، فإذا كان تباين كل خطأ عشوائي غري أي أن البواقي يكون هلا  افرتاض ثبات جتانس البواقي،

ثابت فإن البواقي تكون هلا تباينات خمتلفة ويظهر مشكل عدم التجانس على النموذج، ويهدف هذا االختبار 
وللتحقق من جتانس  إىل الكشف عن وجود أو عدم وجود عالقة بني البواقي واملتغريات املستقلة للنموذج،

1من االختبارات أمههاالتباين يوجد العديد 
: Test de Heteroscedastite ،Test de Breusch Et Pagan 

1979 ،Test ARCH 1982 ،Test White 1980. 

                                                           
1

المرجع  ،« 1025-2426ى حجم الواردات خالل الفرتة اختبار أثر ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري عل»، عالل بن ثابت، جالل سويح - 
 .34 .ص السابق،
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يتم استعمال اختبار االحندار الذايت املشروط بعدم التباين وعليه  ARCH هذا االختبار  ، وكانت نتائج
 : موضحة يف اجلدول التايل

اختبار االنحدار الذاتي المشروط بعدم التباين  نتائج :(IV.95)رقم الجدول  ARCH 

 

ARCH Test: 

F-statistic 0.039331     Probability 0.844338 

Obs*R-squared 0.042292     Probability 0.837064 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 11/18/18   Time: 16:18 

Sample(adjusted): 1990 2017 

Included observations: 28 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 17884.22 10334.64 1.730513 0.0954 

RESID^2(-1) 0.038841 0.195853 0.198319 0.8443 

R-squared 0.001510     Mean dependent var 18603.60 

Adjusted R-squared -0.036893     S.D. dependent var 50287.41 

S.E. of regression 51206.64     Akaike info criterion 24.59388 

Sum squared resid 6.82E+10     Schwarz criterion 24.68903 

Log likelihood -342.3143     F-statistic 0.039331 

Durbin-Watson stat 1.994996     Prob(F-statistic) 0.844338 

 فيشر بلغت قيمة االختباريالحظ من خالل اجلدول أن أن البواقي متجانسة حيث  03,0F مبستوى
( قيمة االحتمال)داللة  84,0. valueP وعليه يتم قبول فرضية العدم  ،%5ستوى معنوية وهي أكرب من م

 .، ونستنتج أن النموذج ال يعاين من مشكلة عدم ثبات تباين األخطاءثبات تباين البواقيوجود ب
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بعد القيام بتقدير النموذج وتشخيص جودته، جيب التأكد من استقراريته على طول : COSUMاختبار  -
 اليت تسمح بالكشف عن االستقرار اهليكلي للنموذج املقدر اختبارفرتة الدراسة، ومن بني أهم االختبارات 

CUSUM الذي تصاغ فرضياته على الشكل: 
 0H:النموذج مستفقر  

 1H:النموذج غري مستقر
 واالختبار يستند على أن يكون املنحىن داخل املمرين

 COSUMاختبار (: IV.08) رقم الشكل
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أن  ،Eviewsقراءة نتائج االختبار احملصل عليه باستعمال برنامج  تبنيمن خالل الشكل أعاله 

% 5الدراسة الن املنحىن  يتواجد ضمن اجملال عند مستوى داللة منوذج الدراسة املقدر مستقر على طول فرتة 
أي يتم قبول فرضية العدم

0H وذج مستقر على طول فرتة الدراسة، ونرفض الفرضية البديلةبأن النم
1H  واليت

 .تنص على أن النموذج غري مستقر خالل فرتة الدراسة

قدرت املرونة بف )يتضح أن نفقات التسيري له عالقة عكسية مع الناتج احمللي يف املدى القصري املتأخر بسنة  -
تؤدي إىل خفض منو الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار  %2يف نفقات التسيري بف  حيث أن كل زيادة  ،(7.66-
وهذا  ،يعطي تأثريه على املدى الطويل اإلنفاقوهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية اليت تبني أن 2,66%

كاملنح الدراسية من الطبيعي ألن اإلنفاق على املستخدمني واملعدات من اجل تسيري املرافق اإلدارية للدولة أو  
ومرتبات العمال وأشغال الصيانة  االجتماعياليت متنح لفائدة الطلبة واملساعدات اليت متنح يف إطار الضمان 

وإعانات اجلماعات احمللية تعترب إنفاق من طرف الدولة ويقلل من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، ففي سنة 
حلماية ذوي الدخل  االجتماعيةهة يف إطار الشبكة قامت الدولة بزيادة األجور واملنح املوج 2443
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نفقات التسيري ارتفاعا يف معدالت منوها باملقارنة مع نفقات التجهيز، وهذا عرفت  1004سنة  الضعيف،أما
 1020دينار يف سنة  25.000إىل  21.000من  1002راجع لالرتفاع املستمر يف األجر القاعدي سنة 

اليت و هذا األثر على املدى الطويل  ويستمر ،حويلية اليت ختص اجلانب االجتماعيباإلضافة لتطور اإلعانات الت
 .  ومعنوية سالبة أن مرونة نفقات التسيري يف املدى الطويل تبينها معادلة التكامل املشرتك، أي

( 3.65)هناك تأثري اجيايب ومعنوي لنفقات التجهيز على الناتج احمللي، وقدرت مرونته يف املدى القصري  -

يؤدي إىل زيادة منو الناتج احمللي  %2مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، مما يعين أي زيادة يف نفقات التجهيز بف 
 االستثمارألن التجهيز هو إنفاق على  وعليه فهي تؤثر يف النمو االقتصادي يف املدى القصري،،%3.65بف 

، إال أن املرونة يف االجل الطويل أكرب من الطويل رياألجلني القصيعطي نتائج إجيابية على والذي  واالستثمار
الغري املنتجة كاملكاتب والكراسي وحىت الطرقات  األشياءمت اإلنفاق على جتهيز املرونة يف املدى القصري ألنه 

 .يف املدى القصري تعترب غري منتجة ويظهر مفعوهلا على املدى الطويل إذن النتيجة املتوصل هلا مقبولة ومنطقية
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 :الفصلخالصة 
بعد الدراسة النظرية اليت قمنا هبا، جاءت الدراسة التطبيقية القياسية كآخر خطوة من هذا البحث،   

بعد حصر أهم املتغريات املفسرة واملؤثرة يف منو الناتج احمللى اإلمجايل باالعتماد على الدراسات السابقة، وقد مت 
وذلك للحصول على نتائج تقدير أكثر دقة  1022إىل  2426ن االعتماد على فرتة طويلة األجل املمتدة م

وواقعية، حيث مت التطرق أوال خلطوات املنهجية القياسية املتبعة قبل الشروع يف تطبيق النمذجة القياسية 
لنموذج تأثري مكونات اإلنفاق احلكومي باعتباره من أهم املتغريات اليت تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي 

م، وعليه مّت االهتمام هبذا األخري كمتغري تابع وحماولة البحث يف أهم املتغريات اليت تؤثر فيه، ألن هذا املستدا
 .املتغري هو الوحيد الذي يلعب الدور احلاسم يف التفاوت بني الدول النامية واملتقدمة

االقتصادي فالنظرية فقد اختلفت الدراسات واألحباث يف حتليل العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو   
 الكينزية ترى أن اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل زيادة النمو من خالل املضاعف الكينزي عكس نظرية فاجنر؛

كما اختلفت النتائج وتباينت حول تأثري مكونات االنقاق احلكومي على النمو االقتصادي فبعض   
ى النمو االقتصادي سواء يف املدى الطويل أو الدراسات توصلت إىل تأثري موجب لنفقات التسيري والتجهيز عل

القصري، والبعض اآلخر تباينت نتائجه نظرا ملختلف األزمات اليت تعرض هلا االقتصاد اجلزائري حيث اختلف 
 نتائج تأثرياهتا؛

كتفاء إذ ما يتم مالحظته عدم اهتمام الدول النامية هلذا املتغري والبحث يف األسباب اليت تؤدي إىل حتسينه واال 
باسترياد تكنولوجيا وتقنيات وكفاءات ذات خربة من اخلارج بتكاليف باهظة، هذا ما أدى إىل ختلفها عن 
مواكبة الدول املتقدمة، بالرغم من حتقيقها معدالت منو مقبولة ولكنها غري حقيقية حيث ال تنعكس باإلجياب 

تطلبات احلياة، هذا ما دفعنا إىل البحث يف على مستويات املعيشية لألفراد وعدم قدرهتا على حتقيق أدىن م
 .  املتغريات املفسرة هلا لزيادة فاعليتها مبا خيدم ويساعد أصحاب القرار يف وضع السياسات االقتصادية املالئمة

 :لقد تبني من خالل حتليل الدراسة باستخدام األساليب القياسية احلديثة ما يلي

أن مجيع املتغريات يف كال النموذجني ساكنة يف مستواها دّلت نتائج اختبار السكون للمتغريات  -
ومتكاملة من الدرجة  0I ماعدا معدل منو نفقات التسيري الذي استقر عند الفروق األوىل فهو متكامل ،

من الدرجة  1I بالنسبة للنموذج األول. 

الناتج احمللي )د عالقة طويلة األجل بني متغريات النموذج األول تبني من اختبار تكامل املشرتك أنه يوج -
 (.اإلمجايل؛ منو نفقات التسيري؛ منو نفقات التجهيز
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النتيجة اليت مت التوصل إليها خبصوص أثر مكونات اإلنفاق احلكومي يف النمو االقتصادي يف اجلزائر  -
يف اجلزائر يتحدد حبجم النفقات املرصودة  االقتصادي أن النموعلى طول فرتة الدراسة، مت التوصل إىل 

 .وخاصة بنفقات التجهيز

تقدير أثر مكونات اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر، باستخدام تقدير معادلة  متّ  -
تكامل املشرتك لتقدير العالقة طويلة األجل بني متغريات النموذج، مث عملنا على اشتقاق منوذج تصحيح 

معادلة التكامل املشرتك لتقدير النموذج يف املدى القصري ومعرفة تأثري املتغريات املفسرة على اخلطأ من 
الناتج الداخلي اخلام يف املدى القصري، حيث اختلفت تأثريات هذه املتغريات بني املدى الطويل والقصري، 

أكثر من املدى القصري، فبعض املتغريات كان هلا تأثري فعال على النمو االقتصادي يف املدى الطويل 
  .والبعض اآلخر كان العكس بتأثري فعال يف املدى القصري أكثر من املدى الطويل

مت التوصل إىل وجود تأثري موجب وكبري لنفقات التجهيز على النمو االقتصادي يف األجل الطويل، أما  -
 .نفقات التسيري فتأثريها سليب يف األجلني القصري والطويل

 يفكن القول أن النموذج املتوصل إليها مقبول نوعا ما إحصائيا وبعض متغرياته ال تصب ويف األخري مي -
النظرية االقتصادية، رغم اهنا اجتازت مجيع االختبارات اإلحصائية الالزمة لبعض املشاكل  اجتاه نفس

ة القياسية، وعليه ميكن االعتماد عليها للوصول ولو لبعض الشيء من حتقيق معدالت منو حقيقي
 .   ومستدامة
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 الخـاتمـة العـامـة

تعرضنا يف هذه الدراسة إىل أربعة فصول، فكان األول نظري حبث مّت فيه التطرق لتطور تدخل الدولة يف        
 حيث اختلف دورها حسب طبيعة كل مرحلة، النشاط االقتصادي من خالل خمتلف املذاهب االقتصادية،

لفعاليتها يف حتقيق خمتلف األهداف االقتصادية واالجتماعية فقد زادت درجة تدخل الدولة يف النشاط  ونظرا
االقتصادي بكل ما يتاح من سياسات وأدوات اقتصادية وخاصة أدوات السياسة املالية واملتمثلة يف الضرائب 

جملتمع، فعالقة املالية العامة مع والنفقات، واليت عرفت هي األخرى تطورا بغية استخدامها لتحقيق أهداف ا
تطور الدولة يتجسد يف حالة من التزاوج بني الدولة كتنظيم سياسي اجتماعي يسعى لتحقيق األهداف 

 .االقتصادية باستخدام أدوات مالية

ففي الفكر الكالسيكي كانت املالية العامة احملايدة واليت نادت بعدم تدخل الدولة يف النشاط  
قرارات األفراد يف القطاع اخلاص، وتتدخل لتوفري الوظائف يف نشاط ضيق مبا ال يؤثر على  االقتصادي إال

التقليدية كاألمن والدفاع والعدالة وأن التوازن يتحدد بصورة تلقائية عند مستوى أقل من مستوى العمالة، 
القصري عن طريق  وبالتايل عدم وجود فجوات تضخمية، وإذا حدث اختالل فإنه سرعان ما يعدل يف املدى

جمرد أداة اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية، أما يف الفكر املالية العامة قوى السوق احلرة، فكانت 
الكينزي واليت تنادي بتعظيم تدخل الدولة وأصبح وجودها حتمي وضروري خاصة يف ظل التدفقات الظرفية 

ية الدولة ذات وزن كبري وأصبحت متتلك غالبية موارد حيث اتسع نشاطها يف احلياة االقتصادية وأصبحت مال
حيث مت التخلي عن مبدأ احلياد املايل  اجملتمع ووسائل إنتاجه، وسادت امللكية اجلماعية على امللكية اخلاصة،

وأصبح عجز املوازنة مقصود وبالتايل أسندت هلا مهام لتحريك النشاط االقتصادي خاصة يف حالة الركود 
ة تتوىل عملية توزيع الناتج الوطين بني أفراد اجملتمع لتحقيق أهدافها خاصة الرفع من معدالت وأصبحت الدول

 .النمو ، وصوال إىل الدولة املنتجة يف الفكر احلديث

لعبت السياسة املالية دور مهم يف خمتلف االنظمة االقتصادية، فهي تشكل أهم أداة السياسة  
قتصادي وحتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية املسطر هلا عن االقتصادية للتأثري على النشاط اال

تطرقنا إليها يف اجلزء األخري من الفصل باعتبارها جمموعة من األدوات أمهها أداة اإلنفاق احلكومي أين  طريق
حدود نشاط الدولة، يف خمتلف امليادين فهي ترسم  املسنود إليها الوسيلة اليت تستخدمها الدولة يف حتقيق الدور

وتوصلنا إىل أن زيادة دور الدولة يف النشاط االقتصادي يؤدي إىل زيادة حجم إنفاقها، ويؤثر على املؤشرات 
 .االقتصادية الكلية من خالل الرفع من معدالت النمو، حتسني مستوى املعيشة، وحتقيق االستقرار االقتصادي

ا صادية اليت تعكس درجة التقدم او التخلف لدولة ما باعتبارهيعترب النمو االقتصادي أهم املعايري االقت 
أساس التنمية االقتصادية، حيث ال ميكن إحداث تنمية دون حتقيق معدالت مقبولة من النمو ومستدامة، 

أمجعت التعاريف على أن النمو االقتصادي  يف الفصل الثاين التطرق إىل هذا املفهوم ونظرياته حيثوعليه مت 
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دة الكمية يف الناتج الوطين اإلمجايل خالل فرتة زمنية طويلة دون حدوث تغريات ملموسة يف اجلوانب هو الزيا
إىل النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  ومن خالل تطرقنااالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، 

، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية اتضح أن التنمية هي إحداث حتوالت هيكلية يف مجيع اجملاالت السياسية
اليت تؤدي إىل تكوين قاعدة انتاجية ذاتية لتوفري زيادة منتظمة يف متوسط إنتاجية الفرد، ومنه فإن التنمية أوسع 
وأمشل من النمو وتتضمن حمتوى إجتماعي ألهنا عملية يشارك فيها مجيع الفئات باجملتمع لتحقيق األهداف 

من طرف  ل، ليليها ذكر أهم النظريات االقتصادية اليت عاجلت ظاهرة النمو االقتصاديوفق برنامج طويل األج
حيث ربط الكالسيك النمو االقتصادي بالرتاكم الرأمسايل أين ، جمموعة من االقتصاديني باختالف توجهاهتم

زت على دور أكدوا على ضرورة حتقيق قدر كاف من املدخرات ألنه مصدر األرباح، أما نظرية شومبيرت فرك
املنظم من خالل االبتكارات التكنولوجية ممثلة يف التقدم الفين أو اكتشاف موارد جديدة تساهم يف النمو 

-رودان"وليس عدد السكان ورأس املال، غري أن كينز أشاد بدور االستثمار يف تفعيل حركة النمو، كما أثار 
هالكية وبني القطاعات الرأمسالية، وحتقيق التوازن فكرة إحداث توازن يف منو خمتلف القطاعات االست" نريكس

بني القطاع احمللي والقطاع اخلارجي وليس مبعدل واحد وإمنا مبعدالت خمتلفة حبيث يتحقق التوازن من جهة 
فإنه أكد على إحداث عدم التوازن " ألربت هريمشان"الطلب والعرض مع ضرورة الدفعة القوية، ووفقا لنظرية 

 .ط يف الدول النامية وبالتايل إحداث اختالل يف منو القطاعاتاملقصود واملخط

لتليها بعد ذلك بعض األفكار االقتصادية األكثر جرأة واليت استخدمت النماذج الرياضية على أوسع  
النماذج االقتصادية بالنمو االقتصادي خاصة على املدى الطويل وركزوا على  تلك اهتمت نطاق، وبالتايل

يرجع عدم استقرار والذي " هارود دومار" للنمو، وأول هذه النماذج قدمت من طرف ديدةمصادر جإجياد 
ويف ظل النمو نتيجة عدم تعادل معدل النمو الفعلي والطبيعي، إضافة إىل عدم استقرار معدل التوازن، 

سولو " ج االنتقادات املوجهة لذلك النموذج برز منوذج أكثر تفسري مقدم من طرف النيوكالسيك وهو منوذ 
وقامت  عن أسباب االختالفات يف درجة الغىن والفقر بني خمتلف الدول حاولت البحث، 2456سنة " صوان

كمصدر من مصادر النمو ألنه   جديدا للنمو االقتصادي يف املدى الطويل ممثل يف التقدم التقين بإضافة عامل
بني عناصر اإلنتاج، وتوصل إىل أن الفرق بني  يؤدي إىل زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وإمكانية اإلحالل

الغىن يف الدول املتقدمة راجع إىل ارتفاع معدل االستثمار لرأس املال مع معدل منو دميغرايف ضعيف وتقدم تقين 
قوي، أما يف الدول الفقرية فأسباب الفقر ترجع إىل اخنفاض الرتاكم الرأمسايل وزيادة مفرطة يف معدل النمو 

واليت تعين  خاصية التقارب وبرزت أو ضعف التقدم التقين ما يساعد تواجدها ضمن حيز الفقر،/و الدميغرايف
إمكانية حلاق الدول الفقرية بالدول الغنية والتقائهما يف نقطة معينة يف األجل الطويل إذا توفر عامل الرتاكم 

النمو الداخلي أمهها مناذج  مناذج ممثلة يف أكثر تطور الثمانينات برزت مناذج أخرى منتصف، ويف الرأمسايل
AK  ومتيزت بغياب غلة احلجم املتناقصة لرأس املال حيث يساهم يف زيادة النمو يف املدى الطويل دون تقدم

ويرجع االختالف يف درجة الغىن والفقر إىل اختالف املدة الزمنية املسخرة للتكوين والتعليم، فكلما تقين، 
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، ومنه فإن هذا العامل إذا ألعنصر ساهم يف الرفع من معدل منوها، والعكس صحيحأعطت الدولة األمهية هلذا ا
ما منوذج خصص له الوقت الكايف والتكوين الصحيح واملستمر يكون له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي، أ

وأعطوا  التعليم تمرن عن طريقفقد أدخل عامل الفاعترب التقدم التقين متغري داخلي ناتج عن دافع الربح،  رومر
فقد ركز على أما لوكاس يف الرفع من معدل النمو طويل األجل،  والبحث والتطوير أمهية بالغة للعنصر البشري

اهتماما كبريا يف  رأس املال البشري يف منوذجه ملا له من دور يف النمو، كما جند منوذج بارو والذي لقي منوذجه
 .لى االستثمار يف البىن التحتية والنفقات العموميةحيث ركز ع تفسري النمو يف األجل الطويل

واستكماال للفصول النظرية، تناول الفصل الثالث  ويف ظل التغريات اليت شهدها االقتصاد العاملي        
شهدت عدة خمططات  الدولةتبني أن  دراسة حتليلية لواقع اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر،

ثالث  2424-2462 فشهدت الفرتة حيث مرت بعدة مراحلستقالل سخر هلا أموال ضخمة تنموية بعد اال
يف منتصف الثمانينات تأثرت اجلزائر وكغريها من  هتدف كلها إىل اخلروج من التبعية، أما خمططات تنموية

، ما ادى 2426ة الدول اليت تعتمد على قطاع احملروقات يف متويل اقتصادياهتا نتيجة االزمة النفطية احلادة سن
بانتهاج  ، حيث قامت اجلزائرعرقلت مسار التنمية اختالالت عميقة على املستوى الداخلي واخلارجي إىل

الدولية بغية حتقيق  املالية والنقدية سياسة إصالحية ذاتية وهيكلية متس مجيع األصعدة بدعم من املؤسسات
اتصفت بالتوجه حنو  2442إىل غاية  2424تداءا من ، وبالتايل الدخول يف مرحلة جديدة اباالستقرار الكلي
لتقليص من عجز املوازنة، حترير جملموعة من االصالحات متثلت يف ا وجتسد ذلك يف تطبيقها اقتصاد السوق،

إصالح النظام ، 20-40من خالل قانون النقد والقرض  2440إصالح املنظومة املصرفية سنة األسعار، 
، وبرنامج 2445إىل غاية  2441مث برنامج االستقرار االقتصادي املمتد من ، 2441الضرييب بداية من سنة 
وكان اهلدف وانتهاج سياسات مالية تقشفية ممثلة يف تقليص النفقات، ، 2442-2445التعديل اهليكلي للفرتة 

لتضخم، خنفاض معدالت اوبالفعل فقد حققت نتائج إجيابية كا الكليمن ذلك حتسني مؤشرات االقتصاد 
يرافقها بعض اآلثار السلبية كارتفاع معدل البطالة، الفقر، جتميد بعض املشاريع االستثمارية خاصة يف جمال 

 إىل يومنا هذا وهي 2444مرحلة جديدة مع هناية سنة  لتأيتوصعوبة تقليص نفقاهتا اجلارية، البىن التحتية، 
قتصادي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانعكاسات بإتباع اجلزائر سياسة اإلنعاش اال املرحلة األخرية واملعروفة

 بتحقيقهافقد حققت تلك اإلصالحات بعض األهداف التنموية االصالحات االقتصادية اليت مت تطبيقها 
النمو  الرفع من معدل ة،ع االجتماعيا وضوحتسني األ، استقرار االقتصاد الكلي عودة منهانتائج اجيابية 

نامج بر ممثلة يف  تنمية شاملة من خالل اتباع برامج ضخمةجتماعي وإحداث استقرار االاالقتصادي وحتقيق 
 اإلنعاش االقتصادي 20012004 ،الربنامج التكميلي لدعم النمو 20052009 ، برنامج توطيد النمو

 االقتصادي 20102014 ،برنامج املخطط اخلماسي  20152019  مستفيدة من الوفرة املالية احملصل
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مؤشر الدين اخلارجي عرب التسديد حتسن و  املستمر يف احتياطات سعر الصرف األجنيب عليها من االرتفاع
 .املسبق

بالتوسع يف النفقات من سنة ألخرى ما عدا يف  خالل فرتة الدراسة متيزت السياسة اإلنفاقية املنتهجة          
سبب تطبيق سياسة مالية تقشفية نتج عنها جتميد بعض املشاريع، أما جانب اإليرادات فقد اآلونة األخرية ب

بعض االخنفاضات ألهنا عرضة لتقلبات أسعار البرتول  وأي اخنفاض هلذا األخري يؤدي إىل تراجع  عرفت
أللفية فقد وجه إيرادات الدولة، وحيدث عجز يف موازنة الدولة وبالتايل اإلخالل بأحد بنودها، أما مطلع ا

الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إىل صندوق ضبط املوارد واملخصص لتغطية العجز يف احلاالت الغري 
 .متوقعة

-1000للفرتة  الناجتة عن تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي إال أنه بعد حتليل السياسة اإلنفاقية 

حيث  ،يف األجل القصري كان إجيايب و االقتصاديعلى النم هتأثري تبني كانت يف اجتاه متصاعد و  1022
سجلت حتقيق منو ضعيف نتيجة  1023حتسنت معدالت النمو نتيجة ارتفاع أسعار البرتول، إال أنه يف سنة 

القطاعات أما عن ، وارتفاع حجم النفقات الراجع إىل تدين أسعاره يف السوق الدولية اخنفاض اإليرادات
النمو يظهر و  ،تتأثر بعوامل خارجية ألهنا والصناعةلفالحة خاصة قطاع ا ةضعيففنجدها املسامهة يف النمو 

، ومنه فقد تبني أن التابعة مباشرة للتمويل من طرف الدولة فقط يف قطاع األشغال العمومية واخلدمات
المجايل، أما يف ويتأثر به فبارتفاعه يساهم يف زيادة الناتج احللي ا ركز على قطاع احملروقاتاالقتصاد اجلزائري ي

حالة اخنفاضه وتعرضه لصدمات مفاجئة يؤدي إىل اخنفاض الناتج وهذا ما حصل يف السنوات األخرية، ما 
يبني عدم تغيري تركيبة هيكل الناتج احمللي، لذلك من الضروري البحث عن مصادر أخرى خارج قطاع 

 .احملروقات ختدم أهداف النمو

ات املستخدمة لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة كرفع معدالت يعد اإلنفاق العام من أهم السياس 
املستوى املعيشي، حتقيق االستقرار، من هذا املنطلق حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة على  حتسنيالنمو، 

بعض التساؤالت واختبار الفرضيات وفقا ملنهجية حتليلية قياسية ألثر اإلنفاق خالل فرتة الدراسة حيث جند أن 
تبني من خالل حتليل منوذج  زائر اعتمدت فيها إصالحات اقتصادية أثرت على الناتج احمللي احلقيقي،اجل

 :الدراسة باستخدام األساليب واالختبارات القياسية ما يلي

ومتكاملة من  ساكنة يف مستواهاالنموذج أن مجيع املتغريات يف نتائج اختبار السكون للمتغريات  دّلت-
صفرالالدرجة  0I  األوىل؛ عند الفروقا استقر منو نفقات التسيري الذي ، ماعدا  

الناتج احمللي اإلمجايل؛ )تبني من اختبار تكامل املشرتك أنه يوجد عالقة طويلة األجل بني متغريات النموذج -
أكرب من املرونات يف حيث أن قيمة املرونات يف األجل الطويل ، (منو نفقات التسيري، منو نفقات التجهيز

 .األجل القصري واليت تتوافق مع النظرية االقتصادية
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ألثر نفقات التسيري والتجهيز على منو النتيجة اليت مّت التوصل إليها من خالل تقديرنا ملعادلة التكامل املشرتك -
 :يف املدى الطويل الناتج الداخلي اإلمجايل

األجل  مرونته يفبلغت  ،الناتج الداخلي اإلمجايلعلى  لتجهيزلنمو نفقات اأثر اجيايب وكبري أن هناك -6
البىن التحتية، )على خمتلف القطاعات رية االقتصادية فاالستثمار العام ، وهذا ما يتفق مع النظ(1.34)الطويل 

أن اإلنفاق إضافة إىل  يكون له أثر موجب على املدى الطويل،...( حي، التعليم، خمتلف القطاعاتقطاع الص
امية اليت تعتمد على النفط كمصدر الرئيسي للنمو االقتصادي مثلها مثل أي دولة ن اجلزائر هو احملرك يف

كما أن اإلنفاق االستثماري له دور يف الرفع من معدل النمو االقتصادي بالرغم مما   أحادي يف اقتصادياهتا،
وعليه  م يف حتسني البنية التحتية ونوعيتها،تعانيه معظم القطاعات من تذبذبات يف اآلونة األخرية، إال أنه ساه

يف املدى  والنمو االقتصاديللدولة  هناك عالقة إجيابية بني نفقات التجهيز مّت إثبات الفرضية القائلة بأن
  ؛الطويل

، قة طردية بني منو نفقات التسيري والناتج الداخلي اإلمجايلوجود عال والفرضية اليت تنص عل عدم حتقق-1
مع النظرية االقتصادية  ما يتعاكس، هذا (-5.14 )سالب  منو نفقات التسيريالنتائج أن معامل  بينت فقد

إىل زيادة  ، وميكن إرجاع ذلكمن النمو االقتصادي تعترب نفقات التسيري من بني أهم العوامل اليت ترفعحيث 
، وتعترب من اخنفاض معدل النمو اداالقتصوما تلحقها يف  الرواتب واالجور يف اآلونة األخرية نتيجة االضرابات

 مقبول ويتوافق مع بعض الدراسات اليت توصلت لذلك؛هذه النتيجة حسب نظري تأثري 

يف  ألثر نفقات التسيري والتجهيز على النمو االقتصادياتضح من خالل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ -3
 :يلوكانت النتائج كالتامعنوية كل املتغريات املفسرة املدى القصري 

أي أن هذه األخرية  تؤثر يف املدى القصري هناك تأثري معنوي وسالب لنفقات التجهيز يف املدى القصري، -أ
يه يتم عل ،(3.65-)على النمو، ويتضح من النتائج أن متغري نفقات التجهيز متأخر بسنة معنوية والذي قدر بف 

يل أكثر مالئمة ألنه قد يستغرق استكمال بعض االستنتاج أثر نفقات التجهيز يكون على املدى القصري والطو 
املشاريع التنموية بعض الوقت وعليه يتحقق العائد إال على مدى فرتة طويلة، وعليه تكون الفجوة الزمنية 
األكثر مالئمة هي سنة واحدة إلثبات فاعلية هذا املتغري، حيث أن هذا ما مت التوصل إليه فيما خيص األثر 

على النمو لداللة على قدرة الدولة التعامل مع االستثمارات الضخمة فورا " سنة"منية السالب يف فجوته الز 
إجيايب القائلة بأن هناك تأثري بسبب متكنها من استيعاب هذه االستثمارات الضخمة، وعليه يتم قبول الفرضية 

 يف املدى القصري؛ لنفقات التجهيز

قدرت املرونة )اتج احمللي يف املدى القصري املتأخر بسنة يتضح أن نفقات التسيري له عالقة عكسية مع الن-ب
تؤدي إىل خفض منو الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار % 2،  حيث أن كل زيادة يف نفقات التسيري بف (7.66-بف 
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وهذا من  ،يعطي تأثريه على املدى الطويل اإلنفاقوهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية اليت تبني أن 2,66%
بيعي ألن اإلنفاق على املستخدمني واملعدات من اجل تسيري املرافق اإلدارية للدولة أو كاملنح الدراسية اليت الط

ومرتبات العمال وأشغال الصيانة  االجتماعيمتنح لفائدة الطلبة واملساعدات اليت متنح يف إطار الضمان 
، ألن مفعوله قيمة الناتج احمللي اإلمجايل وإعانات اجلماعات احمللية تعترب إنفاق من طرف الدولة ويقلل من

 .يكون على املدى الطويل
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 اختبار الفرضيات
قامت جل الدول بانتهاج اخليار االشرتاكي عن طريق تدخل الدولة يف الشؤون  :الفرضية األولى 

يف اإلقتصادية، نتج عنه تطبيق تدخل اهليئات الدولية وفرضت إصالحات إقتصادية مشددة وصارمة سامهت 
أن تدخل  تفشي البطالة وبروز ظاهرة الفقر نتيجة تدين املستوى املعيشي، وهذا ما ينفي صحة الفرضية األوىل
 الدولة يف النشاط االقتصادي له أثر إجيايب يف معاجلة املشاكل االقتصادية خاصة لدى الدول النامية؛

و الفعلي احملقق داخل البلد، ألن جناح السياسة اإلقتصادية يتحقق عن طريق النم: الفرضية الثانية 
هدف السياسة اإلقتصادية هو االستخدام التام واستغالل الطاقة اإلنتاجية وليس فقط جمرد اهتمام بالنمو 

تبين الدولة لإلصالحات االقتصادية جتلى يف ارتفاع  االقتصادي املتحقق، وهذا ما ينفي صحة الفرضية حول
 ضخمة املنفقة؛معدالت النمو خصوصا مع املبالغ ال

يعترب اإلنفاق احلكومي األداة اليت تتحكم هبا الدولة يف التأثري على النشاط : لثالثةالفرضية ا 
االقتصادي وحتقيق األهداف املسطرة للسياسة املالية والسياسة االقتصادية بصفة عامة، ومبا أن إيرادات الدولة 

جهاز إنتاجي غري مرن يتصف بعدم تنويع يف اإليرادات،  تتشكل بنسبة كبرية من مداخيل احملروقات ألهنا متلك
إضافة إىل عدم كفاءة النظام الضرييب السائد، فإن اإلنفاق احلكومي املتأثر بأسعار النفط يف السوق الدولية 

إما بالتوسع يف النفقات عن طريق برامج اإلنعاش يف حالة ارتفاع اإليرادات، أو السياسة  تتحكم فيه الدولة
فية عن طريق تقليص النفقات يف حالة اخنفاض اإليرادات وعليه يعترب أهم أداة فعالة تتدخل هبا الدولة، التقش

ممكن أن تشكل سياسة اإلنفاق احلكومي أهم أداة للدولة الفعالة يف  وهذا ما يثبت صحة الفرضية القائلة بأنه
 ؛ظل عدم تنوع إيرادات الدولة

الدراسة القياسية ألثر نفقات التسسري والتجهيز على النمو االقتصادي خالل أثبتت  :رابعةالفرضية ال         
ألنه يبقى إنفاق غري منتج  لنفقات التسسري أثر سالب على النمو االقتصادي أنه 2217-1126الفرتة 

، كونه احلحرك الرئيسي للنمو  يوجد تأثري موجب لنفقات التجهيز ، بينماويظهر مفعوله على األجل الطويل
هذا ما يعكس الفرضية القائلة بأن لنفقات التسيري والتجهيز أثر موجب على النمو االقتصادي يف اجلزائر و 

 .خاصة يف املدى الطويل
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 :البحثتوصيات 

اليت ميكن أن تساهم يف  التوصياتعلى ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل البحث ارتأينا أن نقدم بعض 
ق أهداف السياسة االقتصادية وخاصة حتسني معدل النمو االقتصادي ودميومته زيادة كفاءة اإلنفاق يف حتقي

بغية االستفادة من املوارد والتقليل من االعتماد على مداخيل النفط وحماولة تنويع هيكل اإلنتاج يف ظل 
 :اخنفاض أسعار هذا األخري، ومن أهم هذه التوصيات

مية ولذلك جيب االعتماد عليه كأداة من أدوات السياسة لإلنفاق احلكومي أثر معنوي يف دفع عجلة التن-
عن طريق تبين سياسة إنفاقية تنسجم مع أهداف النمو االقتصادي  خصوصا يف املدى الطويل الفعالة املالية

 .عند وضع الربنامج من طرف صناع القرار

نفط العاملية وماله من عدم االعتماد على مصدر واحد للدخل وهو إيرادات النفط نتيجة لتقلب أسعار ال-
جيب االعتماد على املداخيل النفطية واالستغالل العقالين هلا بتطبيق سياسة إنفاقية فعالة  ولذا، تأثري سليب

ويصبح البديل  لتخفيف العبء على ميزانية الدولة تساهم يف الرفع من النمو وتدعيم القطاع اخلاص وتشجيعه
 .االقتصاديالفعال لرتاجع دور الدولة يف النشاط 

، حيث يتطلب ترشيد نفقات التسيري العمل على تفادي من أجل حتسني سريورته ترشيد اإلنفاق العام بشقيه-
وال  ألهنا غري منتجة موجه عن طريق دراسة متطلبات وحاجات كل قطاع من القطاعاتاإلنفاق املرتف الغري 

، أما ترشيد نفقات التجهيز خاصة يعيق النمو تؤثر يف املدى القصري وزيادهتا تساهم يف حصول التضخم الذي
يف ظل الربامج التنموية الضخمة وحجم اإلنفاق املوجه هلا فيكون عن طريق خلق جهاز إنتاجي وليس فقط 

 .تنشيطه يساهم يف زياد النمو االقتصادي

لمشاريع ذات االعتماد على سياسة طويلة املدى تقوم على انتقاء املشاريع واخلروج من سياسة اإلنفاق ل-
القيمة اإلمجالية املرتفعة ألهنا تتسبب يف عدم إمكانية رجوع الدولة إىل املستوى السابق بعد انتهاء تنفيذ 

تصميم سياسات وخطط وبرامج يرافقها التسيري ، ومنه وجب املشاريع خصوصا اليت مل تتحقق أهدافها املرجوة
 .لتنويع مصادر الدخل وهيكل اإلنتاجالكفء تساهم يف حتسني القطاع االنتاجي واخلدمايت 

تنويع اإليرادات خارج احملروقات عن ب تبين سياسة اقتصادية وإدارية هتدف إىل تنويع مصادر الدخل يف اجلزائر-
املنظومة تطوير السياسة الضريبية مبا ينسجم مع زيادة معدالت النمو ومن أولويات هذا االصالح حتسني طريق 

، الضرائب املباشرة، النه ال يزال الرتكيز على الضرائب الغري مباشرة يف االيرادات الضريبيةالضريبية والتوجه حنو 
وبالتايل  مع حتقيق مزيد من العدالة يف توزيع العبء الضرييب على املكلفني هبا سواء الطبيعيني أو االعتباريني،

منح ة أو األجنبية عن طريق سواء احمللي صياغة سياسة مالئمة تعمل على الرفع من حجم االستثمارات
 .لتغطية الطلب الداخلي املتزايد للسلع واخلدمات االمتيازات واالعفاءات الضريبية
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ومنه وجب على الدولة إختاذ كافة اإلجراءات واألدوات % 12مبا أنه تشكل اإليرادات اجلبائية ما نسبته -
 .والفساد اولة القضاء على خمتلف أشكال التهرب الضرييبحمل

رورة التحكم يف العوامل واملتغريات االقتصادية اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على حجم اإلنفاق ض-
االهتمام باألساليب الرياضية ستقبلية الختاذ التدابري الالزمة عن طريق ودراسة تطورها والتنبؤ بقيمتها امل

 .سية من أجل حتليلها والتنبؤ هلاواإلحصائية والقياسية للظواهر االقتصادية وذلك ببناء مناذج قيا

االهتمام مبجاالت البحث والتطوير عن طريق زيادة حجم اإلنفاق عليها ألمهيتها يف الرفع من معدالت -
النمو والوصول هبا إىل مستويات عاملية، ألنه لوحظ عدم االهتمام هبذا اجملال خاصة لدى الدول النامية مقارنة 

 .هتماما كبريا لهبالدول املتقدمة واليت تويل إ

مبا أن اإلنفاق احلكومي أهم حمدد للنمو، لذلك وجب على الدولة اإلهتمام باإلنفاق على العوامل اليت  -
ألنه ( رأس املال البشري) التعليم زيادة اإلنفاق علىضرورة  مثل التعليم والصحة، أي تدعم التنمية البشرية

اجلهاز األنتاجي باخلربات واالستفادة من التكنولوجيات من خالل تطوير  يساهم يف الرفع من معدل النمو
 املتطورة ورفع مستواها يف اجلزائر ألهنا حتسن أداء االقتصاد كما ونوعا، كما أن اإلنفاق على قطاع الصحة

وبالتايل الرفع من معدل النمو  حتسني الظروف املعيشية ألفراد اجملتمعيساهم يف   يرافقه تطوير املناهج
 .، مع عدم إغفال باقي القطاعاتهواستدامت

واملعايري املستخدمة يف تقييم الربامج اإلنفاقية وتوجيه  من خالل تفعيل األدوات ضرورة إحداث نظام رقايب-
انتقاء املشاريع االستثمارية الضخمة، وإعادة تقييمها عن طريق  النفقات حنو االستثمارات املنتجة للثروة

ملا  والبناء االجناز الذي يرفع من تكاليف االجناز، خاصة يف جمال البنية التحتيةلتجنب التأخر احلاصل يف مدة 
 .هلا من أثر إجيايب يف الرفع من مستوى التشغيل يف املدى القصري، وزيادة معدل النمو يف املدى الطويل

ناتج الداخلي ضرورة معرفة القطاعات اليت حتفز الحماولة تنويع هيكل الناتج مبا خيدم أهداف النمو مع -
 .خاصة يف قطاع الصناعةاإلمجايل وترتيبها وفق األولويات 
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 :أفاق البحث

فإنه وتكملة  أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر،ا مما ذكر سابقا من نتائج ختص انطالق
 :نهايفتح هذا البحث اجملال للخوض يف حبوث أخرى ذات صلة باملوضوع ومملوضوع الدراسة، 

وأثارها على النمو  إخنفاض أسعار البرتول يف ظلواجلاري تطبيقها  سياسة اإلنفاق التوسعية املطبقة فعالية-
 .االقتصادية والتنمية

 .لرفع من النمو االقتصادي يف األجل الطويللأثر االستثمار يف العامل البشري -

 .اخل اإليرادات يف ظل إخنفاض أسعار البرتولالسياسة الضريبية كأداة بديلة لإلنفاق احلكومي لتنويع مد -

 .1024-1002دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لربامج اإلنعاش خالل الفرتة -

 .فعالية السياستني املالية والنقدية وأثرها يف الرفع من معدالت النمو االقتصادي لدى الدول النامية-

 .احمللي اإلمجايل احلقيقي خارج قطاع احملروقات أثر االستثمار يف القطاعات اليت حتفز الناتج-

 .أثر االستثمار يف البىن التحتية للقطاع السياحي يف اجلزائر ودورها يف النمو االقتصادي-

 .كيفية متويل املشاريع االستثمارية يف ظل سياسة تقليص النفقات: اجلزائر ما بعد البرتول-

 .لقطاع النفطيأثر االستثمار يف القطاع الفالحي كبديل ل-
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 االقتصاد عبد الفتاح عبدالرحمن وعبد العظيم محمد: ، ترمجةستروبجيمس جوارتينى، ريجاردا ،
 .2444، الرياض، السعودية، دار المريخ للنشراالختيار العام واخلاص، :الكلي
 الدار الجامعية للنشر، -القسم الثاين-، مبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز وآخرون ،

 .1004اإلسكندرية، مصر، 
 اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، 3، السياسات املالية، طمجيد درازحامد عبد ال ،
 .1001مصر، 
 1000، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، مبادئ املالية العامة، حامد عبد المجيد دراز. 
 دار البداية ، 2، ط(مفاهيم وجتارب)، التنمية والتخطيط االقتصادي حربي محمد موسى عريقات
 .1021، عمان، األردن، ن وموزعونناشرو 
 دار البداية ناشرون وموزعون، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طحربي محمد موسى عريقات ،

 .1021عمان، األردن، 
 دار وائل للنشروالتوزيع، 2، ط-التحليل الكلي-، مبادئ االقتصادحربي محمد موسى عريقات ،

 .1006عمان، األردن، 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،1االقتصاد الكلي، ط ، مبادئحسام داود وآخرون ،

 .1002عمان، األردن، 
 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1، مبادئ االقتصاد الكلي، طحسام علي داوود ،

 .1021األردن، 
 عالم ، 1ط، االقتصاد الدويل احلديث بني اجلدلية النظرية والتطبيق، حسين أحمد الحسين الغزو

 .1026، األردن، الكتب الحديث، إربد
 1005، عنابة، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 5، املالية العامة، طحسين مصطفى حسين. 
 (دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي والوضعي)، توازن املوازنة العامة حمدي بن محمد بن صالح ،

 .1023، األردن، ، عماندار النفائس للنشر والتوزيع، 1ط
 دار األيام ، مدخل إىل املالية العامة، الطبعة العربية، خالد أحمد المشهداني، نبيل إبراهيم الطائي
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 .1025، عمان، األردن، للنشر والتوزيع
 مبادئ االقتصاد، الطبعة عبد اهلل ألعبيديرائد عبد الخالق ، خالد أحمد فرحان المشهداني ،
 .، عمان، األردنر والتوزيعدار األيام للنشالعربية، 
 دار وائل للنشر والتوزيع، 3، أسس املالية العامة، طخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية ،

 .1002عمان، األردن، 
 2، مبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق، طخالد واصف الوزني، أحمد حسين الرفاعي ،

 .1005، عمان، األردن، دار وائل للنشر
 اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، أساسيات يف اقتصاد املالية العامة، ابة عبد اهللخب ،
 .1004مصر، 
 دار الجامعة الجديدةتطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية،  ،خبابة عبد اهلل ،

 .1021اإلسكندرية، 
 لعلوم االقتصادية السوريةجمعية ا، رؤية للنمو االقتصادي املستدام يف سوريا ،ربيع نصر. 
 دار المناهج للنشر ، 2، النقد والسياسة النقدية يف إطار الفكرين اإلسالمي والغريب، طرحيم حسين

 .1006، عمان، األردن، والتوزيع
 دار مجدالوي للنشر ، 2، اخلطوط الكربى يف االقتصاد الوضعي، طرضا صاحب أبو حمد

 .1006، عمان، األردن، والتوزيع
 1002، مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، العالقات االقتصادية الدولية، عبد السالم رضا. 
 1026، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، االقتصاد السياسي، طرفيقة حروش. 
 جرش ، -قراءة يف التجربة املاليزية-، التنمية البشرية املستدامة بني الواقع واملأمولرقية شوشان

 .1026، األردن، 1، العدد 22، اجمللد للبحوث والدراسات
 دار التعليم الجامعي للطباعة النظرية االقتصادية الكلية،رمضان محمد مقلد، أسامة أحمد الفيل ،

 .1021، مصر، اإلسكندرية، والنشر والتوزيع
 ار الفكر للنشر د، 2، االقتصاد الكلي، طأحمد عساف، عالء الدين صادق، ترمجة روبرت بارو

 .1023، عمان، األردن، والتوزيع
 دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2، مقدمة يف االقتصاد اإلسالمي، طرياض صالح عودة ،

 .1005بريوت، لبنان، 
 عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طسامر عبد الهادي وآخرون ،

 .1023األردن، 
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 مكتبة ، 2، قضايا معاصرة يف التنمية االقتصادية، طلرؤوف سليم، عبير شعبان عبدهسحر عبد ا
 .1021، اإلسكندرية، مصر، الوفاء القانونية للنشر

  ،دار هومة للطباعة والنشر ، «األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر»سعد اهلل داود
 .1023 اجلزائر،والتوزيع، 

 دار اليازوري ، النقود والبنوك واملصارف املركزية، مد محمود العجلونيسعيد سامي الحالق، مح
 .1020، عمان، األردن، العلمية للنشر والتوزيع

 بريوت، لبنان، الدار الجامعية، (مدخل حتليلي معاصر)، املالية العامة سعيد عبد العزيز عثمان ،
1002. 

 الدار الجامعية، -مدخل حتليلي معاصر-تمع، النظام الضرييب وأهداف اجملسعيد عبد العزيز عثمان ،
 .1022اإلسكندرية، مصر، 

 ،عمان، األردن، دار دجلة ناشرون وموزعون، 2اقتصاديات املالية العامة، ط سعيد علي العبيدي ،
1022. 
 النشر الجامعي الجديد، رؤوس األموال األجنبية وأثرها على النمو االقتصادي، سفيان قمومية ،

 .1022ائر، تلمسان، اجلز 
 1025، بريوت، لبنان، منشورات زين الحقوقية، 1، املالية العامة، طسمير صالح الدين حمدي. 
 العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان سمير فخري نعمة ،

 .1022، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعاملدفوعات، الطبعة العربية، 
 استقاللية البنوك املركزية ودورها يف فعالية السياسة النقدية يف الدول العربية ،سهام محمد السويدي ،

 .1020، مصر، اإلسكندرية، للنشر الدار الجامعية  ،2ط
 دار الراية للنشر والتوزيع، 2دراسات ومفهوم شامل، ط: ، التنمية االقتصاديةسهيله فريد النباتي ،

 .1025ن، عمان، األرد
 امليزانية العامة-اإليرادات العامة-النفقات العامة-، أساسيات املالية العامةسوزي عدلي ناشد- ،

 .1004، بريوت، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية
 دار امليزانية العامة، -اإليرادات العامة  -، الوجيز يف املالية العامة النفقات العامةسوزي عدلي ناشد

 .1000مصر، ، اإلسكندرية، للنشر الجامعة الجديدة
 دار ومكتبة الحامد للنشر ، 2، املالية الدولية واألزمات املالية، طسي محمد كمال، صباغ رفيقة

 .1022، عمان، األردن، والتوزيع
 اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر، النظرية االقتصادية املتقدمة، السيد محمد أحمد السريتى ،
 .1022مصر، 
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 اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق العاملية، محمد احمد السريتى، علي عبد الوهاب نجا السيد ،
 .1022، اإلسكندرية، مصر، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع

 الحامد للنشر دار  ،0ط ،«حماضرات وتطبيقات: طرق االقتصاد القياسي»، شيخي محمد
 .1021 ،، عمان، األردنوالتوزيع

 ديوان المطبوعات الجامعية، 1اجلزء األول، ط: ، أسس علم االقتصادضياء مجيد الموسوي ،
 .1023اجلزائر، 
 1022، اجلزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، أسس علم االقتصاد، ضياء مجيد الموسوي. 

 ديوان ، -التحليل االقتصادي الكلي-، النظرية االقتصادية الكلية ضياء مجيد الموسوي
 .1004، اجلزائر، مطبوعات الجامعيةال

 ،ديوان المطبوعات ، 4التحليل االقتصادي الكلي، ط: النظرية االقتصادية ضياء مجيد الموسوي
 .1004، اجلزائر، الجامعية
 102، عمان، األردن، 2ط دار صفاء للنشر والتوزيع،، مبادئ علم االقتصاد، طارق الحاج. 
 عمان، معهد الدراسات المصرفية للنشرد الكلي، ، مدخل إىل االقتصاطالب محمد عوض ،

 .1001األردن، 
 التحليل اجلزئي والكلي-، مدخل إىل علم االقتصادخالد توفيق الشمري، طاهر فاضل البياتي- ،

 .1022، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 1ط
 المجتمع العربي للنشر مكتبة ، مدخل لعلم االقتصاد، الطبعة العربية األوىل، الطيب داودي

 .1020، عمان، األردن، والتوزيع
 مدخل لدراسة أساسيات املالية العامة -، أصول الفن املايل لالقتصاد العامعادل أحمد حشيش- ،

 .1002، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر

 لبي منشورات ح، أساسيات االقتصاد الدويل، عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب
 .1003، بريوت، لبنان، الحقوقية
 1021 ، عمان، األردن،دار زهران للنشر والتوزيع، 2، مالية الدولة، طعادل فليح العلي. 
 عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1، املالية لعامة والتشريع املايل الضرييب، طعادل فيلح العلي ،

 .1002األردن، 
 عمان، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، 2، ط، مبادئ االقتصادعارف حمو وآخرون ،

 .1026األردن، 
 تطور الدور -، االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرةعاطف وليم أندراوس
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، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي للنشر، (الضرائب، اإلنفاق العام، املوازنة العامة)-االقتصادي احلكومي
 .سنة نشرمصر، بدون 

 عالم الكتب الحديث للنشر ، 1التوازن الكلي يف االقتصاد اإلسالمي، ط، عامر يوسف العتوم
 .1021، األردن، والتوزيع
 دار صفاء للنشر ، 2، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية، طعباس كاظم الدعمي

 .1020، عمان، األردن، والتوزيع
 دار الجامعة الجديدة للنشر، السياسة الضريبية يف ظل العوملة، م الزبيديعبد الباسط على جاس ،

 .1023اإلسكندرية، مصر، 

 دراسة -، املالية العامة واملوازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذهاعبد الباسط علي جاسم الزبيدي
 .1025، اإلسكندرية، مصر، المكتب الجامعي الحديث للنشر، -مقارنة
 عمان، األردن، دار البداية ناشرون وموزعون، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طلحكيم رشيدعبد ا ،
1020. 
 ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية، مبادئ االقتصاد الكلي عبد الحليم كراجة وآخرون ،

 .1002عمان، األردن، 
 دار وائل للنشر ، 1ط ، االقتصاد الكلي،عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إسماعيل السيفو

 .1025، عمان، األردن، والتوزيع

 دار الحامد للنشر ، 2، دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات، طعبد العزيز مصطفى عبد الكريم
 .1001، عمان، األردن، والتوزيع
 عمان، األردن،  دار زهران للنشر،، مبادئ االقتصاد واملالية العامة، عبد الغفور ابراهيم محمد
1004. 
 ديوان المطبوعات 1ط، اجلزء الثاين، ، مبادئ االقتصاد النقدي واملصريفعبد القادر خليل  ،

 .1021، اجلزائر، الجامعية
 النشر دراسة حتليلية قياسية، : -اجلزائر منوذجا-، النمو السكاين والنفقات العامة عبد القادر قداوي

 .41 .، ص1022زائر، ، تلمسان، اجلالجامعي الجديد للنشر والطباعة والتوزيع
 الدار الجامعية، «القياسي بني النظرية و التطبيق االقتصاد»، عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،

 .1005 ،اإلسكندرية

 الدار الجامعية للنشر، اجتاهات حديثة يف التنمية، عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،
 .1000اإلسكندرية، مصر، 

  عمان، األردن، دار وائل للنشر، 2، مبادئ االقتصاد السياسي، طونعبد اهلل الطاهر وآخر ،
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1006. 
 1001، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، االقتصاد السياسي، عبد اهلل ساقور. 
 ديوان ، 3، ط-دراسة حتليلية تقييمية-، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد المجيد قدي

 .1006 زائر،، اجلالمطبوعات الجامعية
 عمان، األردن، دار جرير للنشر والتوزيع، 2، دراسات يف علم الضرائب، طعبد المجيد قدي ،
1022. 
 1005، اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر، اقتصاديات املالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد. 
 ،دار الجامعية للنشرال، 2النظرية والسياسات، ط-االقتصاد الكلي عبد المطلب عبد الحميد ،

 .1020اإلسكندرية، مصر، 

 حتليل كلي-، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القوميعبد المطلب عبد الحميد- ،
 .1003 مصر، ، القاهرة،للنشر مجموعة النيل العربية، 2ط

 سكندرية، ، اإلالدار الجامعية، -حتليل جزئي وكلي-، النظرية االقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد
 .1006مصر،  
 عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الناصر العبادي وآخرون ،
1000. 
 عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 2، مبادئ االقتصاد الكلي، طعبد الوهاب األمين ،

 .1001األردن، 
 عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، 1صادية، ط، تاريخ األفكار االقتعبد علي كاظم المعموري ،

 .1021األردن، 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 2، اإلدارة املالية النظرية والتطبيق، طعدنان تايه النعيمي وآخرون

 .1002األردن، ، عمان،والطباعة
 حامد للنشر دار ال، 2اجلزائر منوذجا، ط: ، السياسة العامة بني التخطيط والتنفيذخالد عطا هلل

 .1022، عمان، األردن، والتوزيع
 1022، عمان، األردن، الراية للنشر، 2، التخطيط االقتصادي، طعالء فرج الطاهر. 
 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دروس ومتارين يف التحليل االقتصادي الكلي، عالش أحمد ،

 .1021اجلزائر، 
 1005، اجلزائر، بوعات الجامعيةديوان المط، املالية العامة، على زغدود. 

 دار جليس الزمان للنشر، 2، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، طعلي جدوع الشرفات ،
 .1021األردن، 
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 1023، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، املالية العامة، علي خليل، سليمان اللوزي. 

 عمان، األردن، دار أمجد للنشر والتوزيع، 2ط، التخطيط املايل للتنمية االقتصادية، عماد السخن ،
1026. 
 1005، اجلزائر، ،  ديوان المطبوعات الجامعية5ط، التحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري. 
 األردن، الرضوان للنشر والتوزيع، 1، اقتصاديات املالية العامة، طفتحي أحمد ذياب عواد ،
1023،. 

 للكتاب  جدارا إربدللنشر والتوزيع،  الكتب الحديث ، علمفليح حسن خلف، المالية العامة
 .1002عمان، األردن، ، 1طالعاملي للنشر والتوزيع، 

 النظرية والتحليل، : ، االقتصاد الكليقاسم عبد الرضا الدجيلي، علي عبد العاطي الفرجاني
 .5110، مالطا،ELGAمنشورات 

 طالس للدراسات والترجمة والنشردار ، 1، اقتصاديات املالية العامة، طقحطان السيوفي ،
 .2424دمشق، سوريا، 

 دار ، 2، مبادئ علم االقتصاد، طكامل عالوي كاظم الفتالوي، حسين لطيف كاظم الوبيدي
 .1023، عمان، األردن، صفاء للنشر والتوزيع

 قارنة، دراسة حتليلية م: ، متويل عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالميكردودي صبرينة
 .1002، اجلزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2ط

 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، أصول االقتصاد العام املالية العامة، مجدي شهاب ،
 .1022مصر، 

 (السياسات املالية للنظام الرأمسايل-نظرية مالية الدولة)، االقتصاد املايل مجدي محمود شهاب ،
 .2444، اإلسكندرية، مصر، يدة للنشرالجامعة الجد

 منشورات ، 1، أسس العالقات االقتصادية الدولية، طمجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد
 .1006، بريوت، لبنان، حلبي الحقوقية

 دار ، 2دراسة حتليلية للمؤسسات والنظريات، ط-، االقتصاد النقدي واملصريفمحب خلة توفيق
 .1022، ، اإلسكندريةالفكر الجامعي

 امليزانية العامة -اإليرادات العامة-النفقات العامة)، اقتصاديات املالية العامة محرزي محمد عباس
 .1002، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ط(للدولة
 عمان،  اليازوري للنشر والتوزيع،، مبادئ علم االقتصاد، الطبعة العربية، محسن حسن المعموري

 .1021األردن، 
 ،الدار الجامعية للنشرمبادئ االقتصاد الكلي،  محمد أحمد السريتي، على عبد الوهاب نجا ،
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 .1002اإلسكندرية، مصر، 

 ،مؤسسة رؤية ، 2مبادئ االقتصاد الكلي، ط محمد أحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا
 .1020، اإلسكندرية، للطباعة والنشر والتوزيع

  دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر ، املالية العامة، السيدمحمد السيد راضي، مصطفى حسنى
 .،1022، اإلسكندرية، مصر، والتوزيع
 ديوان المطبوعات اجلزء األول، حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية ،محمد الشريف إلمان ،

 .،1003، اجلزائر، الجامعية
 1003، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، املالية العامة، محمد الصغير بعلي، يسري أبو العال.  
 ،كتابك للنشر والتوزيع، 1االقتصاد اإلسالمي مبادئ وأسس، ط محمد بن صالح حمدي ،

 .1026اجلزائر، 
 اجلزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، االقتصاد الكلي املعمق، اجلزء األول، محمد بوخاري ،
1021. 
 السياسات املالية الشرعية يف حتقيق التوازن املايل العام يف الدولة احلديثة ، أثرمحمد حلمى الطوابى-

 .1002، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي للنشر، 2، ط-دراسة مقارنة
 عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2، املالية العامة النظرية والتطبيق، طمحمد خصاونة ،
1025. 
 اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية االقتصادية الكلية، ل رحمانمحمد زرقون، أما ،
1022. 
 عمان، األردن، إثراء للنشر والتوزيع، 2، علم اقتصاد التنمية، طمحمد صالح تركي القريشي ،
1020. 
 1020، مطبعة العشري، نظريات وسياسات التجارة الدولية، محمد صفوت قابل. 
 حتليلية-نظرية)، دور السياسة النقدية يف االستقرار والتنمية االقتصادية ابريمحمد ضيف اهلل القط-
 .1021، عمان، األردن، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2، ط(قياسية
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 1، اقتصاديات املالية العامة، طمحمد طاقة، هدى العزاوي

 .1002، عمان، األردن، والطباعة
  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، اقتصاديات اجلباية والضرائب، طمحرزيمحمد عباس ،

 .1002اجلزائر، 
 ،الدار الجامعية دراسات نظرية وتطبيقية، : التنمية االقتصادية محمد عبد العزيز عجمية وآخرون
 .1006، اإلسكندرية، مصر، للنشر
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 قسم دراسات نظرية وتطبيقية، : االقتصادية، التنمية محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف
 .1000، اإلسكندرية، مصر االقتصاد للنشر

 سياساهتا، -نظرياهتا-مفهومها: ، التنمية االقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي
 .1003، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية للنشر

 دار اليازوري العلمية للنشر امة، الطبعة العربية، ، التنمية اجملتمعية املستدمحمد عبد لعزيز ربيع
 .1025، عمان، األردن، والتوزيع
 دار اليازوري ، التوسع املايل واجتاهات السياسة املالية، الطبعة العربية، محمد غالي راهي الحسيني

 .1026، عمان، األردن، العلمية للنشر والتوزيع
 دار أسامة للنشر ، -األسس النظرية: زء األولاجل-، التحليل االقتصادي الكلي مد فرحيمح

 .1001، اجلزائر، والتوزيع

 مكتبة الوفاء ، 1، مبادئ االقتصاد الكلي، طعلى عبد الوهاب نجا، محمد فوزي أبو السعود
 .، اإلسكندرية، مصرالقانونية للنشر

 مصر، ، اإلسكندرية، منشاة المعارف للنشر، سوق الصرف األجنيب، محمد كمال الحمزاوي
1001. 
 دار الثقافة ، 6اجلزئي والكلي، ط: ، مبادئ التحليل االقتصاديمحمد مروان السمان وآخرون

 .1025، عمان، األردن، للنشر والتوزيع
 1002، دار القاهرة للنشر، مصر، (النظرية والتطبيق)، النمو االقتصادي محمد ناجى حسن خليفة. 
 الدار الجامعية للنشر صاد الكلي مع التطبيقات، ، مقدمة يف االقتمحمدي فوزي أبو السعود

 .1001، اإلسكندرية، مصر، والتوزيع
 الدار ، 1، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية، طمحمود حامد محمود عبد الرزاق

 .1023، اإلسكندرية، مصر، الجامعية للنشر
 عمان، للنشر والتوزيعدار المناهج ، أساسيات االقتصاد اإلسالمي، محمود حسن صوان ،

 .1025األردن، 
 الطبعة اليازوري للنشر والتوزيع، األساس يف علم االقتصاد، محمود حسين الوادي وآخرون ،

 .1002العربية، عمان، األردن، 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 2، االقتصاد اإلسالمي، طمحمود حسين الوادي وآخرون

 .1020، عمان، األردن، والطباعة
 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، االقتصاد الكلي، طمحمود حسين الوادي وآخرون ،
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 .1020األردن، 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، مبادئ علم االقتصاد، محمود حسين الوادي وآخرون ،

 .1023، عمان، األردن، 1ط
 دار ، 1لنظام املايل يف اإلسالم، ط، املالية العامة وامحمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام

 .1000، عمان، األردن، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
 دار المسيرة للنشر والتوزيع، مبادئ املالية العامة، محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام ،

 .1002، عمان، األردن، 1ط

 عمان، األردن،  لنشر والتوزيع،دار المسيرة ل، 3، مبادئ املالية العامة، طمحمود حسين الوادي
1025. 
 1022 اإلسكندرية، ،الدار الجامعية للنشر ،2، االقتصاد املايل، طمحمود عبد الرزاق. 
 1001، ، اإلسكندرية، مصردار الجامعة الجديدة، مبادئ علم االقتصاد، محيي محمد مسعد. 
 دار وائل للنشر، 2، التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، طمدحت القريشي ،

 .1002األردن، 
 مكتبة ، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية، مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد

 .2444، ومطبعة اإلشعاع الفنية
 الدار الجامعية للطباعة ، مبادئ االقتصاد العام النفقات والقروض العامة، المرسى سيد الحجازي
 .1000ان، ، بريوت، لبنوالنشر

 1002، األردن، دار أسامة للنشر، 2، اإلدارة املالية العامة، طمصطفى الفار. 
 مكتبة المجتمع العربي للنشر ، 1، ط-مبادئ وتطبيقات-، االقتصاد الكليمصطفى يوسف كافي

 .1021، ، عمان، األردنوالتوزيع
 عمان، ر والتوزيعدار الحامد للنش، 2، مبادئ العلوم االقتصادية، طمصطفى يوسف كافي ،

 .1025األردن، 
 1002، لبنان، دار المشرق، 1، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرة. 
 1025، عمان، األردن، دار أمجد للنشر والتوزيع، 1، االقتصاد الكلي، طمنى يونس حسين. 

 1025، اجلزائر، منشورات الدار الجامعية، 2، مدخل عام لالقتصاد السياسي، طموسى زواوي. 
 دار البداية ، 1، املالية العامة بني النظرية والتطبيق، طميثم صاحب عجام، علي محمد مسعود

 .1025، عمان، األردن، ناشرون وموزعون
 الطبعة -مدخل النظرية اجلزئية-، املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالةميثم لعيبي إسماعيل ،

 .1026، توزيعدار اليازوري العلمية للنشر والالعربية، 



 قائمة المراجع  

349 
 

 اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق، ناصر مراد ،
1022. 
 1كيف يعمل االقتصاد يف النظرية والتطبيق، ط: ، مبادئ االقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسى ،

 .1002عمان، األردن،  ،الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع
 اإلطار العام وأثرها يف السوق -، السياسات االقتصاديةنزار كاظم الخيكاني، حيدر يونس الموسوي

، عمان، األردن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الثانية، -املايل ومتغريات االقتصاد الكلي
1025. 
 1006، القاهرة، مصر، شركة ناس للطباعة، 2، ط، التوازن النقدي ومعدل الصرفنشأت الوكيل. 
 مؤسسة شباب الجامعة ، 2، ط"التحليل اجلمعي"، أسس علم االقتصاد نعمة اهلل نجيب إبراهيم
 .1004، اإلسكندرية، مصر، للنشر
 اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، أسس علم االقتصاد، نعمة اهلل نجيب إبراهيم ،
 .2422مصر، 
  دار ، 2، اقتصاديات املالية العامة، طعبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالينوزاد

 .1006، عمان، األردن، المناهج للنشر والتوزيع
 1002، اململكة العربية السعودية، العبيكان للنشر، 2، االقتصاد اليوم كيف يعمل؟، طهاني صالح. 
 قيق التنمية االجتماعية بني النظام املايل اإلسالمي ، دور السياسة املالية يف حتهشام مصطفى الجمل

 .، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشردار الفكر الجامعيوالنظام املايل املعاصر دراسة مقارنة، 
 1006، عمان، األردن، دار جرير للنشر والتوزيع، 2، حتليل االقتصاد الدويل، طهوشيار معروف. 
 دار الفكر للطباعة والنشر  ،2ومبادئ االقتصاد الكلي، ط ، أسسهيثم الزغبي، حسن أبو الزيت

 .1000، عمان، األردن، والتوزيع
 2422مصر، ، املالية احلكومية واالقتصاد العام، اإلسكندرية، وجدي محمود حسين. 
 الدار الجامعية للنشر، 2، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، طوحيد مهدي عامر ،

 .1020رية، مصر، اإلسكند
 1022، لبنان،المؤسسة الحديثة للكتاب، 2، املدخل إىل االقتصاد النقدي، طوديع طوروس. 
 عمان،  دار جليس الزمان للنشر والتوزيع،، 2، أسس التنمية االقتصادية، طوليد الجيوسي

 .1004األردن، 
 ديوان المطبوعات ، -نون اجلزائرياملبادئ العامة وتطبيقاهتا يف القا-، املالية العامةيلس شاوش بشير

  .1023، اجلزائر، الجامعية

 1002، جامعة اإلسكندرية، مصر، كلية التجارة، أصول املالية العامة، يونس أحمد البطريق. 
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 األطروحات والرسائل الجامعية  -1

 1004-2440أثر دور الدولة على برامج االصالح االقتصادي يف اجلزائر لفرتة »، بختة سعيدي » ،

 ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيريأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، 
 . 1023 ، اجلزائر، 3اجلزائر  جامعة، ختصص حتليل اقتصادي

 1022-2420 -حالة اجلزائر–أثر السياسة النقدية واملالية على النمو االقتصادي »، بلوافي محمد 
 . 1023 ، اجلزائر، تلمسان جامعةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية،  أطروحة، «

 أطروحة مقدمة ، «ترشيد سياسة اإلنفاق العام باتباع منهج اإلنضباط باألهداف »، بن عزة محمد
 . 1025 ، ئراجلزا، تلمسان جامعة، ختصص تسيري املالية العامةلنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، 

 دراسة حالة اجلزائر: دور السياسات املالية والنقدية يف حتقيق النمو االقتصادي، بهاء الدين طويل 
 .1026، ، اجلزائراالقتصاد املايل، باتنة: ختصص، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، 2440-1020
 حالة اجلزائر : الجنيب املباشرالسياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار ا»، داودي محمد» ،

 ، اجلزائر، تلمسان جامعةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص مالية عامة، 

1021 . 

 1001-2440: ، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائردراوسي مسعود، 
 .1005، اجلزائر، 3قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االأطروحة دكتوراه

 أطروحة دكتوراه في العلوم  النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية،، صواليلي نصر الدين
 .1006، اجلزائرإقتصاد قياسي، جامعة اجلزائر، : ختصص، االقتصادية

 1021-2424 -تدمي يف اجلزائرأثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املس»، ضيف أحمد » ،

 ، اجلزائر، 3اجلزائر  جامعة، ختصص نقود وماليةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، 

1025. 

 1001-2420 حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة، عماد الدين أحمد المصبح، 
 .1002، جامعة دمشق، سوريا، ةالعلوم االقتصادي فلسفة أطروحة دكتوراه في

 أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة بالدول »، كبداني سيدي أحمد
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص ، «دراسة حتليلية وقياسية : العربية

 .1023 ، اجلزائر، تلمسان جامعةاقتصاد، 
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 ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد رينةكردودي صب ،
 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرةأطروحة دكتوراه العلوماإلسالمي، 

 دراسة حالة "، احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر شعبان فرج
 .1021 ،3، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه، "1020-1000اجلزائر 
 1021-2420 دراسة حالة اجلزائر: تأثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي، طاوش قندوسي ،

 .1021، ، اجلزائرتسيري، جامعة تلمسان: ختصص، التسييرأطروحة دكتوراه في علوم 

  ،مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة »هيشر أحمد التيجاني
، قسم العلوم أطروحة دكتوراه، «1021-2421 سلوك متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفرتة

 .1026، االقتصادية، جامعة تلمسان، اجلزائر

 المجالت العلمية  -3

 أثر اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر »ي،ابراهيم عبد الحفيظ :
 .1022 ،02العدد ، اجلزائر مجلة دفاتر اقتصادية،، « 1026-2420دراسة قياسية للفرتة 

 دراسة قياسية ألثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خيرة، بابا عبدالقادر اجري ،
 .6، العدد 3جامعة مستغامن، اجمللد  مجلة المالية واألسواق،، 1021-2420رتة خالل الف
 ،دراسة تطبيقية : العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر» أحمد سالمي
 .1025 جوان ،22، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد أبحاث اقتصادية وإدارية مجلة، « 1023-2420للفرتة 

 دراسة تطبيقية : العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر»، أحمد سالمي
 .، اجلزائر1025، جوان 22العدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،« (1023-2420)للفرتة 

 لنمو او  واقع العالقة طويلة األجل بني اإلنفاق على التعليم»، أحمد سالمي، إسماعيل بن قانة
جوان  ،20، العدد مجلة رؤى اقتصادية ،« (1023-2461)دراسة قياسية للفرتة : يف اجلزائر االقتصادي

 .، اجلزائر1026
  ،المجلة ، «1024-2461 تقومي تطور السياسة املالية للجزائر من»أحمد ضيف، نسيمة بن يحي

 .1022، 1 اجمللد، 2 ، اجلزائر، العددالجزائرية لالقتصاد والمالية

 ،1022-2424دراسة حتليلية للفرتة  -تطور نفقات االستثمار يف اجلزائر »اقايدي خميسي » ،

revue économie et de statistique appliquée développement1021جوان ، 21العدد ، ، جلزائر. 

 مانع يف بورصة األجنيب حجم االستثمار يف االقتصادية املتغريات أثر ،المجالي شالش خالد إياد 
 ، جامعةوالقانونية االقتصادية مجلة العلوم، 1004 -2441حتليلية خالل الفرتة  دراسة: املالية لألوراق
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 .1022، 1، العدد12دمشق، اجمللد
 ،مجلة ، «حتليل اقتصادي قياسي : قانون واجنر ومنو النفقات العامة يف اجلزائر » إيمان بوعكاز

 .1023يسمرب د، 05العدد ، ، جلزائراالقتصاد الصناعي

 ،تطورها، أسباهبا، ومتطلبات : ظاهرة تزايد اإلنفاق العام يف اجلزائر »براق عيسى، بركان أنيسة
 .1022ديسمرب  ،18العدد ، ، جلزائرمجلة اإلبداع، «ترشيدها 

  ،مجلة اقتصاديات شمال ، «سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر »بطاهر علي
 .1001، 02العدد  ، شلف، جلزائر، جامعة الإفريقيا

  ،تطور السياسة املالية يف اجلزائر ودورها يف حتقيق اإلصالح االقتصادي »بلعايش ميادة، زير ريان
 سبتمرب ،03اجمللد الثالث، العدد  ، ، اجلزائرمجلة البشائر االقتصادية، « 1021-1000خالل الفرتة 

1022. 

 1002)حتليل سلوك املؤشر للفرتة : عشوائي يف بورصة اجلزائراختبار منوذج السري ال»، بلفيطح ريمة-

 .، اجلزائر1022، 22، العدد مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،« (1025

 مجلة العلوم دراسة قياسية، : ، اجلباية والنمو االقتصادي يف اجلزائربلمقدم مصطفى، بن عاتق حنان
 .1023، 4، جامعة املسيلة، اجلزائر، العدد، لوم التجاريةاالقتصادية والتسيير والع

 مجلة البحوث  ،«حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر»، بن عزة هناء
 .اجلزائر، 1022، جوان 02العدد  ،1 ، اجمللداالقتصادية والمالية

 ،مجلة ، « 1021-2440تصادي يف اجلزائر أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االق »بن عزة هناء
 .1022جوان ، 02اجمللد الرابع، العدد ، ، جامعة أم البواقي، جلزائرالبحوث االقتصادية والمالية

 أثر املتغريات احلقيقية والنقدية يف جذب االستثمار األجنيب »، بن مريم محمد، بن نافلة قدور
مجلة  ،« (1025-2422)وذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة دراسة قياسية باستخدام من: املباشر يف اجلزائر

 .، اجلزائر1022، 22العدد  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

 دراسة قياسية من  : تأثري أسعار النفط على البطالة يف اجلزائر »اهلل، طارق رقاب، بن مسعود عطاء
 .123.ص ،1021، 05العدد ، اجلزائر مجلة البديل االقتصادي،، « 2420-1021

  ،أثر التضخم على سعر صرف الدينار اجلزائري دراسة حتليلية قياسية حلالة اجلزائر »بن يوسف نوة
 ،26العدد ، ، اجلزائرمجلة كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، «1025-2420خالل الفرتة 

5102. 

  ،يف إطار منوذج  1026-2420الفرتة حمددات البطالة يف اجلزائر خالل »بوالكور نورالدينARDL» ،

 .5108جوان  ،اجلزائر ،31، العدد 2حوليات جامعة الجزائر 

 المجلة  ،«حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر»، بوجرادة سهيلة
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 .، اجلزائر1026، ديسمرب 05، العدد الجزائرية للتنمية االقتصادية

 1023-2420عالقة الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار البرتول يف اجلزائر للفرتة »، ةبوجرادة سهيل»، 
 .، اجلزائر1026، جوان 06، العدد مجلة االقتصاد والتنمية

 ،دراسة حتليلية  1006-2422الفجوة التضخمية يف اجلزائر  »بوسالم رفيقة، بونوة شعيب» ،revue 

d’études sur les institutions et le développement1021سبتمرب ، 02العدد ، ، جامعة تلمسان، جلزائر. 

 مجلة دراسات التنمية املستدامة من منظور إسالمي، -، البيئةبوشامة مصطفى، حواس مولود
، دار اخللدونية التعليمية، دورية اقتصادية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات اقتصادية

 .1020، جويلية، اجلزائر، 26العدد للنشر والتوزيع، 
 ،الدور احلكومي يف اصالح االقتصاد خارج قطاع النفط من خالل السياسة  »جاب اهلل مصطفى

 .1026، 01العدد ، 22 اجمللد، ، األردنمجلة جرش للبحوث والدراسات، «اجلبائية حالة اجلزائر

  ،ر النفط على اإلنفاق احلكومي يف أثر تقلبات أسعا»جابري فاطمة زهرة، الياس الهناني فراح
، مجلة اقتصاديات المال واألعمال، «5023-2422دراسة قياسية باستخدام منوذج  خالل الفرتة -اجلزائر
 .5108مارس  ،اجلزائر

  ،1026-2420دراسة قياسية حملددات التضخم يف اجلزائر »جازية بن بوزيان، عبدالرحيم شيبي» ،

 . 1005، جانفي 2العدد  ،ة بسكرة، اجلزائرجامعمجلة العلوم اإلنسانية، 

  ،إلى 2440اإلصالحات وانعكاسها على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة املمتدة من »جزيرة معيزي

 .1021 جوان ،32العدد  ، ، اجلزائرمجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، « 1020

 راسة قياسية الستقرارية دالة الطلب على النقود يف د»، جمعي سميرة، مناقر نورالدين، قارة ابراهيم
 . ،، اجلزائر1026، سبتمرب 05العدد  مجلة المالية واألسواق، ،« (1021-2420)اجلزائر خالل الفرتة 

 دراسة اقتصادية قياسية ألثر االقتطاعات الضريبية واإلنفاق احلكومي على النمو »، جوادي علي
 .، اجلزائر1026، جوان 10، العدد عارفمجلة م ،«االقتصادي يف اجلزائر

 حتليل العالقة وحتديد اجتاه السببية بني اإلنتاج الصناعي والنمو االقتصادي يف »، جياللي شرفي
 .، اجلزائر1025، 01العدد  مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ،« (1023-2420)اجلزائر خالل الفرتة 

 ،دراسة حالة اجلزائر-لية ودورها يف التخصيص األمثل للمواردكفاءة السياسة املا  »حراق مصباح- » ،

 .1026ديسمرب ، 01العدد ، ، جامعة ميلة، اجلزائرمجلة ميالف للبحوث والدراسات

 ،دراسة حتليلية للفرتة : انعكاسات اهنيار أسعار النفط على املوازنة العامة للجزائر »حكيم بوجطو
 .112-112ص . ص ،1025، 01العدد ، ، اجلزائرمية البشريةمجلة االقتصاد والتن، «1005-1021

 دراسة قياسية : النمو االقتصادي بني املقاربات النظرية وواقع االقتصاد اجلزائري ،حمزة مرادسي
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، ديسمرب 23، العدداجلزائر، االقتصاد الصناعيمجلة ، 1026-2464للفرتة  VECMباستخدام منوذج 
1022. 

 أثر الناتج احمللي اإلمجايل على العرض النقدي يف اجلزائر خالل » اين هيشرأمحد تيج ،حميدة مختار
، 1022، 22، العدد مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،« ،« (1025-2461)الفرتة 
 .اجلزائر

 ،ة لالقتصاد أثر املوارد املالية النفطية على املتغريات االقتصادية الكلي »حيدوشي عاشور، وعيل ميلود
 .1022جوان ، 05العدد ، ، جامعة ميلة، جلزائرمجلة ميالف للبحوث والدراسات، «اجلزائري 

 ،1023-1000دور السياسة اجلبائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة  » خير فضيلة 
 .1022ديسمرب ، 02العدد ، اجلزائر مجلة أبعاد اقتصادية،، «

 دراسة قياسية ملعدالت البطالة يف اجلزائر خالل »، غني، بن طجين محمد عبد الرحماندادن عبد ال
 .1021، 20، ورقلة، العدد مجلة الباحث، «1002-2420الفرتة 
  ،اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر وإشكالية البحث عن كفاءة املؤسسات »الداوي الشيخ
 .1004،  01، العدد 15اجمللد ، والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ، «العامة

 مجلة دراسات ، أنواع التنمية وأمهيتها بالنسبة للمجتمعات خاصة املتخلفة، علي نيدحما
، دار اخللدونية التعليمية، جملة دورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات اقتصادية

 .اجلزائر  ،1020، أكتوبر 22للنشر والتوزيع، العدد 
 ،دراسة حالة اجلزائر للفرتة "دور الضرائب يف التأثري على امليزانية العامة للدولة  »رابحي بوعبداهلل
 .1022جوان ، 22العدد ، ، اجلزائرمجلة المعيار، «1026- 1000

 االقتصاد مجلة ، -عالقات وروابط -دراسة نظرية حول النمو االقتصادي والتنمية ،رشيد ساطور
 . 1023، 03، العدداجلزائر، ة البشريةوالتنمي
 دراسة قياسية للعالقة بني معدل البطالة والنمو االقتصادي »، زروخي صباح، برحومة عبد الحميد

العدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،«باستخدام التكامل املشرتك (1023-2440)يف اجلزائر خالل الفرتة 
 .، اجلزائر1021، جوان 25

 حتليل دروس األمس : التجارة اخلارجية اجلزائرية وإصالحات صندوق النقد الدويل»، زيرمي نعيمة
 .1026، 05 لعددا، جامعة مستغامن، اجلزائرمجلة المالية واألسواق، ، «لالستفادة ألزمة اليوم

 مجلة بحوث احلالة املصرية منوذجا، : ، عدالة توزيع الدخل والنمو االقتصاديزينب توفيق السيد
 .1025، 20-64، العدد دية عربيةاقتصا
 حتليل العالقة السببية بني الناتج احمللي اإلمجايل والتكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت »، ساحلي لزهر
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مجلة الباحث االقتصادي،  ،«(var)باستخدام تقنية أشعة االحندار الذايت  (1026-2440)يف اجلزائر للفرتة 
 .ائر، اجلز 1022، 02العدد  ،6 اجمللد

 داوود سليمان سلطان، متضمنات برامج اإلصالح االقتصادي والفقر يف سالم توفيق النجفي ،
، جملة فصلية تصدر عن اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية مجلة بحوث اقتصادية عربيةالبلدان النامية، 

 .1004، 12ومركز دراسات الوحدة العربية، مصر، لبنان، العدد 
 دراسة تقييمية لدور الدولة يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية  »ايزيد علي،سليماني محمد، ب

 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، ،« 1021-1002املستدامة باجلزائر خالل برامج اإلنعاش االقتصادي 
 .1025أفريل ، 03العدد ، اجلزائر

 ،عادة اجلدولة والدفع املسبق مع إشارة حلالة املديونية اخلارجية للدول النامية بني إ» شاعة عبد القادر
 .1020 ديسمرب ،01، البليدة، اجلزائر، العدد األبحاث االقتصادية مجلة، « اجلزائر

 دراسة قياسية يف الفرتة : دور رأس املال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر ،شريفي براهيم
 .1021، 02  ، العدداجلزائر، واالنسانيةاألكاديمية للدراسات االجتماعية مجلة ، 2461-1020

 ،العالقة بني التضخم والنمو االقتصادي يف اجلزائر باستخدام  »شلوفى عمير، عزاوي عبد الباسط
 مجلة اقتصاديات المال واالعمال،، « 1026-2420دراسة قياسية للفرتة املمتدة : trمنوج عتبة التضخم 

 .1022، 3 اجلزائر، العدد

 ،أثر التغريات يف سعر الصرف والتضخم احمللي على ميزان »عبد الرزاق خليل،  صالح اويابة
 ، ، األغواط، اجلزائرمجلة دراسات العدد االقتصادي، « 1026-2440دراسة حالة اجلزائر : املدفوعات

 .1022 جوان، 01العدد 

 سية حلالة دراسة قيا: أثر البحث والتطوير على النمو االقتصادي ،صباح فاضل، صبرينة طكوش
 .1026، نوفمرب 01العدد، 10اجمللد ، اجلزائر، معهد العلوم االقتصاديةمجلة ، 1021-2440اجلزائر 

 ،مجلة البحوث ، « 1021-2420دراسة قياسية حملددات البطالة يف اجلزائر للفرتة  »الطاهر جليط
 .1026ديسمرب  ،06العدد ، اجلزائر االقتصادية والمالية،

  ،اسة لواقع االستثمارات اخلاصة الصناعية باجلزائر واجتاهاهتا يف ظل اإلصالحات در »عايشي كمال
 .1006جوان ، 21 ، اجلزائر، العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، «االقتصادية احلالية

  دراسة : تأثري اإلنفاق العام على معدالت البطالة يف اجلزائر» خيرةعباس عبد الحفيظ، شنتوف
 .اجلزائر ،1022 ،02العدد  ،mecasدفاتر  ،« (1025-2420)قياسية يف اجلزائر اقتصادية
 حالة ) ، اإلنعكاسات االجتماعية لربامج اإلصالح االقتصادي يف البالد العريةعبد الحق بوعتروس
ر دا، جملة دورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات القانونية، مجلة دراسات اقتصادية، (اجلزائر
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 .1002، 22، اجلزائر، العدد الخلدونية للنشر والتوزيع
 ،مجلة دراسات اقتصادية،، «العوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب  »عبد الرحمان تومي 
 .1005جويلية ، 06العدد ، اجلزائر

 ،20، 04: مناذج سنوات -قراءة يف االقتصاد اجلزائري من خالل قانون املالية »عبد الرحمان تومي ،

 .1020أكتوبر ، 22العدد ، اجلزائر مجلة دراسات اقتصادية،، « 22

 ،جملة مجلة دراسات اقتصاديةالعوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب،  عبد الرحمن تومي ،
 ، اجلزائر، العدددار الخلدونية للنشر والتوزيعدورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية، 

6 ،1001. 
  ،دراسة قياسية باستعمال مناذج متجهات : حمددات التضخم يف اجلزائر»عبد اهلل قوري يحيى

 .1021، 21العدد ، اجلزائر ، ورقلة،مجلة الباحث، « SVAR 2420-2012االحندار الذايت املتعدد اهليكلية 

 ،حماولة تقوميية: اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر» عبد المجيد قدي » ،Cahiers du 

CREAD 2002 ،61، اجلزائر، العدد 

 ،أثر تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي على  » عبد الوحيد صرارمة، بعلول نوفل
مجلة ميالف للبحوث ، « 1021-1000دراسة حتليلية قياسية للفرتة : رصيد ميزان مدفوعات اجلزائر

 .1022، 05العدد ، اجلزائر والدراسات

 دراسة قياسية : أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري »بود عبد المجيد،ع
مجلة اقتصاديات المال ، « 1025-2440خالل الفرتة ( VAR)باستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت 

 .1022 ،01العدد ، اجلزائر واألعمال،

  ،2420دراسة قياسية اقتصادية -ن املدفوعات اجلزائريأثر املديونية اخلارجية على ميزا»عزازي فريدة-

 .1020،  01،  جامعة البليدة، العدد، مجلة األبحاث االقتصادية ، «1006

 اختبار أثر ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على حجم »، عالل بن ثابت، جالل سويح
 .، اجلزائر1022، مارس14، العدد مجلة دراسات ،« 1025-2426الواردات خالل الفرتة 

  ،1020-2440انعكاس توجه السياسة املالية على التوازن اخلارجي يف اجلزائر للفرتة »علوان الضاوي 
 .5102 ديسمرب ،06العدد  ، ، اجلزائرمجلة الباحث االقتصادي، «

 أثر سعر النفط على النمو االقتصادي يف اجلزائر باستخدام التحليل الديناميكي»، عماري زهير-
، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،«1023-2420للفرتة  varاالحندار الذايت منوذج 
 .، اجلزائر1025، 21العدد 

 ،حتليل األثر الكمي لإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف  » العمرية لعجال، محمد يعقوبي
 .1026ديسمرب ، 05العدد  ،، اجلزائرالمجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، « اجلزائر
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 اختبار فرضية العالقة السببية بني النفقات الصحية والنمو االقتصادي يف اجلزائر» العوفي حكيمة :
 .، اجلزائر1021، 06العدد  مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية، ،«دراسة قياسية 

  ،2440دفوعات اجلزائري للفرتة أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان امل»غبود عبد المجيد-

 .5102 ديسمرب ،01العدد  ، ، اجلزائرمجلة اقتصاديات المال واألعمال، « 1025
 الدوالر بسياسة جذب /عالقة سعر صرف الدينار» نوي طه حسين، ،غربي يسين سي الخضر

مجلة البشائر  ،« (1025-2440)دراسة حتليلية قياسية خالل الفرتة : االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر
 .، اجلزائر1022، 02العدد  االقتصادية،

 ،دراسة حالة : دراسة حتليلية للعالقة واألثر املتبادل بني الكتلة النقدية وسعر الصرف» فارس هباش
، اجلزائر، العدد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير مجلة، «(1022-1001)و( 1002-2441)اجلزائر للفرتتني 

21، 1021. 

 ،دراسة : حماولة قياس عالقة التكامل املتزامن بني االستثمار األجنيب املباشر والصادرات »فايزة بلعابد
 .1022، 02العدد ، اجلزائر مجلة دفاتر اقتصادية،، « 1021-2440حالة اجلزائر 

 سيكية بني النماذج النيوكال: حتليل دور االبتكار يف النمو االقتصادي ،فطيمة بزعي، زكية بن زروق
 .1022، (1) 21، العدداجلزائر، االقتصادي الصناعيمجلة ، ومناذج النمو الداخلي

 ،قياس وحتليل العالقة الديناميكية والسببية بني بعض متغريات » فوزي شوق، السعدي رجال
، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، « 1025-2440االقتصاد الكلي ومعدل البطالة يف اجلزائر للفرتة 

 .1022جوان  ،05لعدد ا ،ائراجلز 

  ،جامعة مجلة العلوم اإلنسانية، ، «نظرة عامة على التحوالت االقتصادية يف اجلزائر»كربالي بغداد
 .1005، جانفي 2العدد  ،بسكرة، اجلزائر

  ،مجلة العلوم ، «أداء النظام املصريف يف اجلزائر يف ضوء التحوالت االقتصادية»كمال عايشي
 . 20 ة بسكرة، العددجامع، االنسانية

  ،مجلة ، « 1026-2420قياس أثر سعر الصرف على معدل التضخم يف اجلزائر »لموتي محمد
 .5108جوان  ،22العدد  ، ، البليدة، اجلزائراألبحاث االقتصادية

 ،مجلة ، «1025-1002:أثر تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة يف اجلزائر »مبروكي رمضان
 .1022، 01العدد ، 4 اجمللد، جلزائر، االمعيار

 دراسة حتليلية قياسية باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ  »، مجلخ سليم، وليد بشيشيVECM  ألثر
 revue ،« (1026-2420)تغري بعض املتغريات االقتصادية على النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة 

d’études sur les institutions et le développement اجلزائر1022، جوان 01، العدد ،. 

 ،أثر التحرير التجاري الدويل على  »محمد األمين شربي، شرف الدين مالل، عبد الحميد بوخاري
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، 26العدد ، اجلزائر مجلة الباحث،، « 1023-1000دراسة قياسية خالل الفرتة : ميزان املدفوعات اجلزائري

1026. 

  تقلبات سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة لألورو  »نه،محمد األمين شربي، عبد العزيز بر
، 14العدد ، اجلزائر مجلة دراسات،، « 1021-2444وانعكاساته على امليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة 

 .1022مارس 

 ،دراسة قياسية : أثر حترير حساب رأس املال على االستقرار املايل يف اجلزائر »محمد الطيب دويس
  ،1026، 02العدد ، 25اجمللد ، اجلزائر ،-العدد االقتصادي-مجلة دراسات، « 1021-2440 للفرتة
 ،منذجة مؤشر التضخم يف اجلزائر وفق منهجية  »محمد طلحةBox-Jenkins » ، مجلة مجاميع

 .1022أكتوبر ، 05العدد ، اجلزائر المعرفة،

 ورها العام يف التنمية االجتماعية، ، مفهوم ومضمون التنمية احمللية ودمحمد عبد الشفيع عيسى
 .1002، 11-13، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربية

 ،جامعة مجلة الباحث، «سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو  »محمد مسعى ،
 .1021 ،20العدد ، ورقلة، جلزائر

 ،دراسة : زان التجاري اجلزائريأثر تغري سعر الصرف على املي »مختاري فتيحة، بلحاجي فراجي
، « 1025-2440للفرتة  ARDLقياسية باستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتباطئة املوزعة 

 .1022، 01العدد ، 03اجمللد ، اجلزائر مجلة البشائر االقتصادية،

  ،دراسة قياسية "-ائرحالة اجلز -ميزانية الدولة كأداة لضبط االقتصاد الكلي»مراس محمد وآخرون
 .1025،  01،  جامعة املدية، العدد، المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية ، «VARباستخدام مناذج 

 ،انعكاس تقلبات أسعار النفط على توجهات السياسة املالية يف اجلزائر يف الفرتة  »مسيعد مريم
 .1022جوان ، 02د العد، 6 اجمللد، ، اجلزائرمجلة الباحث االقتصادي، « 1000-1026

  ،1021-1002دور الربامج التنموية يف مكافحة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة »معيزي قويدر » ،

 .1022جوان ،22العدد  ، ، اجلزائر1، البليدةمجلة األبحاث االقتصادية

 ،حالة دراسة  -االنفتاح التجاري والتوازنات الكلية القتصاديات مشال افريقيا »مالل شرف الدين
العدد ، اجلزائر مجلة تاريخ العلوم،، « 1023-1000اجلزائر، تونس واملغرب خالل الفرتة  : موازين مدفوعات

 .1022مارس ، 02

 ،متطلبات إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية كخيار اسرتاتيجي لتحقيق  »مليكاوي مولود
 .1022جانفي ، 02العدد ، امعة املدية، اجلزائر، جمجلة االقتصاد والتنمية، «التنمية يف اجلزائر

  دراسة قياسية حلالة -االنفتاح التجاري وأثره على ميزان املدفوعات»موراد تهتان، رضوان بن عروس
 .01العدد  ، ، اجلزائرمجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية، « 1023-2440اجلزائر خالل الفرتة 
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  ،القة السببية بني تذبذبات أسعار النفط وبعض املتغريات دراسة الع»ناصري مروة، ساطور رشيد
،  22،  جامعة البليدة، العدد، مجلة األبحاث االقتصادية ، «1021-2420حالة اجلزائر : االقتصادية الكلية

1022. 

  ،1020-1000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة »نبيل بوفليح 
 .1021ديسمرب ،21العدد ، ، بسكرة، اجلزائرأبحاث اقتصادية وإدارية مجلة، «

  ،1020-1000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة »نبيل بوفليح 
 .1023 ،04العدد ، ، اجلزائرمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، «

  ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر-سياسة النقدية يف ظل أنظمة الصرف املختلفةفعالية ال»نزالي سامية- 
 .01العدد ، ، اجلزائرمجلة االقتصاد والتنمية البشرية، «

 مجلة  ،«النمو االقتصادي و  العالقة السببية بني اإلنفاق العام»، نوارس الشمري، كريم الغالبي
 .، األردن1026، 01، العدد 22، اجمللد جرش للبحوث والدراسات

 ،دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف عالج آثار األزمة النفطية باجلزائر  »هجيرة حالسي، ريمة عمري
 .1022جوان ، 21العدد ، ، اجلزائرمجلة االقتصاد الصناعي، «

 ،1002أثر الواردات الفالحية على منو القطاع الفالحي باجلزائر  »الهروشي خطاب، نسمن فطيمة-

، جامعة مستغامن، مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة، « ARDLراسة قياسية باستخدام منوذج د 1021
 .1022أفريل ، 05العدد ، جلزائر

 ،منذجة قياسية حملددات التضخم يف االقتصاد  »يوسف حميدي، عمر هارون، وردة موساوي
، 1اجمللد ، 14العدد ، اجلزائر ة،مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجار ، « 1020-2440اجلزائري للفرتة 

1021. 

 

 الملتقيات والمؤتمرات العلمية  -4

  ،دور الرسم على القيمة املضافة يف متويل ميزانية الدولة »بابا عبد القادر، مكي عمارية، إجري خيرة
الكلية ،  اإلبداع واالبتكار: المؤتمر العلمي األول، «1022-2442دراسة قياسية خالل الفرتة  : يف اجلزائر

 .1022 اإلماراتية الكندية اجلامعية، اإلمارات، جانفي

 الملتقـى الدولي حول ، «الفعالية النسبية لسياسة املالية والنقدية يف اجلزائر ،البشير عبد الكريم
ديسمرب،  30-14، جامعة تلمسان، اجلزائر، يوم (الواقع واألفاق)السياسات االقتصادية في الجزائر

1001. 
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  قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي، دحمان بواعلي سمير ،عبد الكريمالبشير-
. ، ص1002 ، اجلزائر،(منتدى االقتصاديين المغاربةالملتقـى الدولي حول ، «-حالة االقتصاد اجلزائري

 . 03/22/1022تاريخ االطالع ، : ، منشورة على املوقع اإللكرتوين التايل22
  آليات ترشيد اإلنفاق العام من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة "، ي سميحةبلعاطل عياش، نو

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة "  للمؤتمر الدولي مداخلة مقدمة، "1021-1002يف اجلزائر 
تصادية ، كلية العلوم االق"1001-1002وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 

 .1023مارس  21-22، اجلزائر، يومي 2والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 
  ،مداخلة ، «مسرية التنمية الصناعية يف اجلزائر بني التخطيط واقتصاد السوق»بن حمود سكينة

 .1023ماي  23 ،، اجلزائر"حماولة للتقييم: السياسات االقتصادية يف اجلزائر: "ضمن الملتقى الوطني

 الملتقى الوطني، «1021-2461اجلهود والنتائج  : مسار التشغيل يف اجلزائر»دية قصاب، سع :
 .1023  جامعة اجلزائر، ماي، محاولة للتقييم : السياسات االقتصادية في الجزائر

 ترشيد اإلنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية، شرياق رفيق ،
،  "احلوكمة والرتشيد االقتصادي رهان اسرتاتيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر" للمؤتمر الوطنيمقدمة مداخلة 

 .1026أفريل  10-24كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أمحد دراية، أدرار، 
  ميلي لدعم أثر برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والربنامج التك»صالحي ناجية، مخناش فتيحة

حنو حتديات آفاق النمو االقتصادي  1021-1002النمو وبرنامج التنمية اخلماسي على النمو االقتصادي 
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على : "مداخلة ضمن المؤتمر الدولي، «الفعلي واملستدمي

 .1023مارس  22/21 ،، اجلزائر2، سطيف "1021-1002التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 

 العالقة بني رأس املال البشري والصادرات والنمو االقتصادي يف تايوان ،مجدي الشوربجي» ،

المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول الملتقـى الدولي حول 
 .1002، نوفمرب 12-12، اجلزائر، يوم الشلفجامعة  العربية،
  مداخلة ، «دور سياسة اإلنعاش االقتصادي يف دعم منو القطاع الفالحي يف اجلزائر»نبيل بوفليح

استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية : "ضمن المؤتمر الدولي
 ..1021نوفمرب 13/11 ،، جامعة الشلف، اجلزائر"الدولية

 ارير والبرامج الحكومية التق -5
 10/10/2012األول، الوزير النمو،بوابة لدعم التكميلي الربنامج. 
 1021، نوفمرب «1023التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
 1023، نوفمرب «1021التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
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 1026، نوفمرب «1025التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
 1022، جويلية «1020التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
 1022، سبتمرب «1026التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
 1026، نوفمرب «1025التقرير السنوي لسنة : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر»، بنك الجزائر. 
 املتضمن برنامج التنمية اخلماسي  ،1020ماي  11»، املنعقد يوم بيان اجتماع مجلس الوزراء
1020-1021. 

 اإلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،برنامج األمم المتحدة، السياسات املالية، تشاندر اسكهار
ENDESA،  ،1002نيويورك. 

 1020 صندوق النقد العريب،، التقرير االقتصادي العريب املوحد،  
 1021 صندوق النقد العريب،، التقرير االقتصادي العريب املوحد.  
 1021 صندوق النقد العريب،، التقرير االقتصادي العريب املوحد . 

 1025صندوق النقد العريب، ، قتصادي العريب املوحدالتقرير اال.  
 1026صندوق النقد العريب، ، التقرير االقتصادي العريب املوحد. 
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 (مليون دج: الوحدة)القيم اإلسمية لمتغيرات الدراسة : 2ملحق 

الناتج المحلي  السنوات
 اإلجمالي

معدل نمو  نفقات التجهيز
 نفقات التجهيز

معدل نمو  نفقات التسيير
نفقات 
 التسيير

لجباية ا
 البترولية

1986 296551.4 40663 - 61154 - 21439 

1987 312706.1 40216 -1.09 63761 4.26 20479 

1988 347716.9 43500 8.16 76200 19.5 24100 

1989 422043 44300 1.83 80200 5.24 45500 

1990 554388.1 47700 7.67 88800 10.72 76200 

1991 862132.8 58300 22.22 153800 73.19 161500 

1992 1074695.8 144000 147 276131 79.53 193800 

1993 1189724.9 185210 28.61 291417 5.53 179218 

1994 1487403.6 235926 27.38 330403 13.37 222176 

1995 2004994.6 285923 21.20 473694 43.37 336148 

1996 2570028.9 174013 -39.14 550596 16.23 495997 

1997 2780168.1 201641 15.86 643555 16.87 564765 

1998 2830490.7 211884 5.11 663855 3.2 378556 

1999 3238197.5 186987 -11.75 774695 16.65 560121 

2000 4123513.9 321929 72.14 856193 10.52 1173237 

2001 4227113.1 357395 11.03 963633 12.54 956389 

2002 4522773.3 452930 26.72 1097716 13.91 942904 

2003 5252321.1 516504 22.26 1122761 9.24 1284975 

2004 6151898.1 638036 15.71 1250894 4.35 1485699 
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2005 7564648.8 806905 25.94 1245132 -0.46 2267836 

2006 8512184.6 1015144 25.80 1437870 15.48 2714000 

2007 9408286.5 1434638 41.33 1674031 16.41 2711850 

2008 11042837.9 1973278 37.55 2217755 32.49 1715400 

2009 10034255 1946311 -1.37 2300023 3.71 1927000 

2010 12049493 1807862 -7.11 2659078 15.61 1501700 

2011 14588531.9 1934155 9.21 3797252 42.80 1529400 

2012 16208698.4 2275539 17.65 4782634 25.94 1221300 

2013 16643833.6 1892595 -16.82 4131536 -13.61 3622000 

2014 17205106.3 2501442 32.16 4494327 8.78 3322100 

1025 26542400.0 3251124 26.09 1542415 2.17 1323500 

1026 22515204 

  

2792200 -11.47 4591400 -0.01 - 

1022 18594112 2291400 -17.93 4591800 0.008 - 

التقرير السنوي بنك  ووزارة املالية، من إعداد الطالبة باإلعتماد  على الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر
 1025-1020-1006-1001 اجلزائر

 .Microsoft Excel  معدالت النمو من حساب الباحثة باالعتماد على برنامج-

 الموازني والرصيدالعامة وااليرادات  العامة النفقاتتطور : 1الملحق

 رصيد الميزانية العامة إجمالي النفقات العامة إجمالي االيرادات العامة السنوات

1986 24640 909697 21212 -

1987 41421 903177 20443 -

1988 43500 991700 16100 -

1989 226100 914500 2200 -

1990 251500 938500 26000 
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1991 112400 191900 36200 

1992 322261 410939 202162 -

1993 323414 478817 261622 -

1994 122222 588311 24212 -

1995 622232 751897 212226 -

1996 236446 714801 221322 

1997 416662 645918 22121 

1998 221522 675731 202112 -

1999 450146 189861 22226 -

2000 2522262 9976911 100034 

2001 2505516 9319016 221142 

2002 2603222 9550848 51511 

2003 2421166 9831185 335102 

2004 1114244 9666100 310444 

2005 3021212 1051000 2030212 

2006 3634415 1453000 2226415 

2007 3622400 3906700 524100 

2008 5240602 4919900 444502 

2009 3125361 4148300 420432 -

2010 3021611 4488100 2341156 -

2011 3103202 5739400 1312141 -

2012 3155650 7981100 3221150 -

2013 3210000 8014900 1101200 -

2014 1122220 8160100 1261010 -
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1095 1621650 7858367 1422232 -

1098 1212130 7363800 1636220 -

1097 5635521 8663100 2112626 -

 (.1022-2426)الديوان الوطين لإلحصائيات للفرتة - :المصدر
 .من قوانني املالية( 1022-1021)باقي السنوات -            

 .مليار دج: الوحدة  1097-9111تطور مكونات ايرادات ميزانية الدولة للفترة : 3ملحق 

اإليرادات  السنوات
 العامة

اإليرادات 
 الجبائية

ية جبا
 عادية

جباية 
 بترولية

 %
جباية 
/ عادية

اإليرادات 
 العامة

جباية % 
إيرادات /بترولية

 عامة

نسبة 
تغطية 
جباية 
عادية 

للنفقات 
 العامة

نسبة 
تغطية 
جباية 
بترولية 

للنفقات 
 العامة

 

إجمالي 
 لنفقاتا

1992 322261 301.6 202.2 243.2 31.66 61.21 15.24 16.23 110232 

1993 323414 300.6 212.1 224.1 32.62 52.02 15.12 32.54 126612 

1994 122222 342.3 226.2 111.2 36.42 16.55 32.04 34.12 566314 

1995 622232 522.2 112.4 336.2 34.51 51.41 32.21 11.11 254622 

1996 236446 242.1 140.6 502.2 31.21 60.62 10.20 20.02 211604 

1997 416662 221.2 321.02 520.2 33.22 62.54 32.25 62.53 215246 

1998 221522 202.5 314.2 322.2 11.52 12.24 32.66 13.11 225234 

1999 450146 221.2 321.2 560.2 33.22 52.43 31.21 52.11 462621 

2000 2522262 2511.2 314.5 2223.1 11.21 21.31 14.66 44.52 2222211 

2001 2505516 2351.6 342.1 456.3 16.11 63.51 30.21 21.22 2312012 

2002 2603222 2115.2 121.2 411.4 30.22 52.22 32.23 60.20 2550616 

2003 2421166 2204.4 511.4 2121.4 16.52 65.02 31.01 22.32 2634165 

2004 1114244 1066.2 520.1 2125.6 16.01 66.61 30.21 22.61 2222400 

2005 3021212 1402.3 610.1 1162.2 10.22 23.56 32.10 220.5 1051000 

2006 3634415 3131.2 210.2 1221 24.20 21.56 14.32 220.6 1153000 

2007 3622400 3122.6 266.2 1222.2 10.22 23.53 11.66 22.13 3202200 
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2008 5240602 1462.2 465.1 1003.5 22.54 22.21 13.01 45.51 1242200 

2009 3125361 3121.1 2216.6 1312.6 35.00 22.06 12.00 51.22 1116300 

2010 3021611 1222.4 2142.4 2502.2 11.12 12.21 14.05 33.62 1166400 

2011 3103202 1422.1 2112.2 2514.1 11.52 11.41 15.12 16.62 5232100 

2012 3155650 3503.3 2241.3 2524 51.22 13.45 16.11 12.22 2264400 

2013 3210000 3210 1101.2 2625.4 52.64 11.30 36.52 16.21 6011200 

2014 1122220 1122.2 1610.1 2522.2 61.54 32.10 32.21 11.60 6420100 

1025 1621650 1621.6 1462.2 2211.4 63.11 36.22 32.62 11.50 2656322 

1026 1212130 1212.3 3061.2 2621.5 61.55 35.11 12.50 11.22 2323600 

1022 5635521 5635.1 3135.3 1100.2 60.45 34.01 14.40 32.46 6223100 

 .1022-2461الديوان الوطين لالحصائيات -: من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر 

 .عامة للضرائباملديرية ال: وزارة املالية-                                                                   
 1022-1021قوانني املالية   -                                              

 مليار دج: الوحدة: 1122-2991هيكل الجباية العادية في الجزائر خالل الفترة : 4ملحق 

الضرائب غير  الضرائب المباشرة السنوات

 المباشرة

حقوق التسجيل 

 والطابع

 الحقوق الجمركية

1992 12.20 14.23 1.66 12.15 

1993 35.12 51.11 6.62 12.31 

1994 11.34 26.42 6.40 12.24 

1995 52.25 44.24 6.12 22.61 

1996 62.51 214.52 4.25 21.32 

1997 22.21 212.05 20.60 23.52 

1998 22.20 251.41 22.32 25.12 

1999 21.24 214.62 21.65 20.11 

2000 21.01 261.45 26.10 26.31 

2001 42.12 224.11 26.23 203.62 

2002 221.13 113.13 22.26 212.35 
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2003 212.42 133.42 24.12 213.20 

2004 212.42 121 24.54 232.23 

2005 262.21 302.21 24.62 213.22 

2006 112.11 312.12 13.53 221.21 

2007 152.02 312.12 12.21 233.21 

2008 332.51 135.13 33.61 261.22 

2009 161.23 122.13 35.22 220.13 

2010 562.62 521.21 34.65 222.26 

2011 653.22 534.34 15.24 120.11 

2012 225.40 621.20 52.10 355.10 

2013 213.2 222.6 61.5 103.2 

2014 222.1 262.5 20.2 320.4 

1025 2031.5 211.3 21.2 122.2 

1026 261.3 651 56.2 332.1 

1022 2142.6  -221.4 315.5 

 الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك اجلزائر باالعتماد على احصائيات لطالبةمن اعداد ا :المصدر

1001-1006-1020-1025-1026 

 )%(الوحدة   ،1097-1000 تطور المعدل العام لألسعار والتضخم خالل الفترة :5ملحق 

 1022 1026 1025 1021 1023 1021 1022 1020 1004 1002 1002 1006 1005 1001 1003 1001 1002 1000 السنوات

الرقم 
القياسي 
 لألسعار

45.4 200 202.1 205.2 204.4 222.12 221.05 222.1 213.4 232.2 236.1 211 255.05 260.2 261.2 221.6 222.3 243.6 

معدل 
 التضخم

0.3 1.1 2.1 1.3 3.1 2.1 1.3 3.2 1.4 5.2 3.4 1.5 2.4 3.1 1.4 1.2 6.1 5.6 

 لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك الديوان الوطين من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات: المصدر
 .اجلزائر
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 )%(الوحدة                         1097-1000تطور معدل البطالة خالل الفترة : 6ملحق 

 1022 1026 1025 1021 1023 1021 1022 1020 1004 1002 1002 1006 1005 1001 1003 1001 1002 1000 السنوات

معدل 
 البطالة

12.4 12.3 15.4 13.2 22.2 25.3 21.3 22.2 22.3 20.1 20 20 22 4.2 20.6 22.1 20.5 21.3 

الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك  باالعتماد على إحصائيات من إعداد الطالبة: المصدر
 .اجلزائر

 (مليار دوالر)الوحدة   1097-1000 تطور مكونات رصيد ميزان المدفوعات خالل الفترة: 2ملحق 
 رصيد حساب رأسمال رصيد الميزان الجاري رصيد ميزان المدفوعات السنوات

1000 2.52 2.43 2.36 -

1002 6.24 2.06 0.22 -

1001 3.66 1.32 0.22 -

1003 2.12 2.21 2.32 -

1001 4.15 22.21 2.22 -

1005 26.41 12.22 1.11 -

1006 22.23 12.45 22.11 -

1002 14.55 30.51 0.44 -

1002 36.44 31.15 1.51 

1004 3.26 0.12 3.15 

1020 25.31 21.21 3.22 

1022 10.21 22.26 1.32 

1021 21.05 21.12 0.36 -

1023 0.23 2.25 2.01 -

1021 5.22 -4.12 -3.34 

1025 12.53 -12.12 -0.11 -

1026 16.03 -16.12 -0.22 

Source : Banque D’Algérie, Rapport Annuel, «évolution économique  monétaire en Algérie», 
algeria.dz-of-www.bank2017], -0[200 bulletins statistiques 

http://www.bank-of-algeria.dz/


 امللخص

ىل دراسة وحتليل         نفاق احلكويمهيدف هذا البحث ا  وملعاجلة ، 1097 -9168المنو الاقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة عىل  أ ثر ال 

املهنج  اس تخدامول جل اختبار فرضيات البحث ت ، الناجت ال جاميل احلقيقيقياس أ ثر نفقات التس يري والتجهزي عىل  ادلراسة تم هذه 

وقد توصلت  اخلطأ ،وتصحيح طريقة املربعات الصغرى العادية ومناذج التاكمل املشرتك و السالسل الزمنية لتدامد عىل اب قرايئالاس ت

ىل مجموعة من النتاجئ أ ن نفقات التجهزي يه اليت حتفز المنو الاقتصادي حيث اكن لها أ ثر موجب عىل الناجت ال جاميل احلقيقي، : ادلراسة ا 

، مث اس تخدام منوذج التاكمل املشرتك فتبني أ ن هناك عالقة طويةل ري واليت اكن لها أ ثر سليب عىل المنو الاقتصاديتكس نفقات التس ي

يف اجلزائر وابلتايل فهيي ل تبتعد تن بعضها البعض كثريا حبيث تسكل سلواك متشاهبا، أ ما ابلنس بة  بني املتغريات الاقتصادية ال جل

ىل أ ن هناك تأ ثري موجب ومعنوي لنفقات التجهزي يمت تصحيحه لك س نة، وتأ ثري سليب  منوذج تصحيح اخلطأ  فقد توصلتل  النتاجئ ا 

 .لنفقات التس يري

 .المنو الاقتصادي، نفقات التس يري، نفقات التجهزي، منوذج التاكمل املشرتك، منوذج تصحيح اخلطأ  : اللكامت املفتاحية

Abstract 

This research aims to study and analyze the impact of public spending on economic growth in 

Algeria during the period 1986-2017, to address this study and measure the impact of function 

expenditure and expenditure on equipment resulting real GDP, and in order to test the 

assumptions adopted through an inductive approach based on ordinary time series and 

ordinary least squares and models of cointegration and errors correction. 

 The study revealed a number of results: function expenditure  that boost economic growth, 

had a positive impact on real GDP, as opposed to expenditure on equipment, which had a 

negative impact on economic growth, which was then used as a model of common integration 

proved that there is a long-term relationship between economic variables in Algeria, and are 

therefore not far from each other as long as they behave similarly, but for the Model error 

correction results have concluded that there is a positive and significant effect for the 

expenditure on equipment effect is corrected each year, as well as the negative impact of 

function expenditure. 

Keywords: economic growth, function expenditure, expenditure on equipment, cointegration, 

error correction model. 

Résumé 

 Cette recherche a pour but d'étudier et d'analyser l'impact des dépenses publiques sur la 

croissance économique en Algérie au cours de la période 1986- 2017, pour aborder cette étude 

et de mesurer l'impact des dépenses de fonction et d’équipement sur le produit intérieur brute 

(le PIB), et afin de tester les hypothèses retenues à travers une approche inductive basée sur 

des séries temporelles et des moindres carrés ordinaires et modèles d'intégration et correction 

d'erreurs.  L'étude a révélé un certain nombre de résultats: dépense de l’équipement qui 

stimulent la croissance économique, ont eu un impact positif sur le PIB réel, par opposition 

aux charges d'exploitation, qui ont eu un impact négatif sur la croissance économique, qui a 

été ensuite utilisé comme modèle d'intégration qu'il existe une relation à long terme entre les 

variables économiques en Algérie, et ne sont donc pas éloignés les uns des autres tant qu'ils se 

comportent de même, mais pour les résultats de la correction d'erreur de modèle ont conclu 

qu'il ya un effet positif et significatif pour les dépenses de de l’équipement est corrigés chaque 

année, ainsi que l'impact négatif , de dépense de fonction. 

Mots-clés: croissance économique, dépense de fonction, dépense de l’équipement, modèle de 

cointégration, modèle de correction d'erreur (ECM).  
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